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Πού Πάμε;

εγκράτεια και την οικολογική σκέψη μπορεί
να συμβάλουν στο ξεπέρασμα της κρίσης.
Σε αυτά θα δοκιμαστούμε πρωτίστως εμείς
οι πολίτες με ταγούς τις ανεξάρτητες και
έντιμες φωνές που έχουν απομείνει. Λύσεις
από μηχανής ή από κάποια δύναμη δεν θα
λύσουν τα προβλήματά μας.
Οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχονται σε αυτή την κρίσιμη εποχή. Ο εκλογικός πυρετός αναμένεται να
ανεβάσει τους καρδιακούς σφυγμούς και
να εξάψει τα πάθη. Η μεταρρύθμιση Ραγκούση άλλαξε ριζικά τα δεδομένα. Πρώτα, κατέστησε αδύνατη τη δημιουργία
ανεξάρτητων κινήσεων. Πού να βρεθούν
οι πόροι για να μεταφέρουν ένα άλλο μήνυμα στους χιλιάδες ψηφοφόρους; Μετά,
ισχυροποίησε τα κόμματα που, αν και παίζουν βασικό ρόλο στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, είναι αρχηγικά
και διοικούνται με αδιαφάνεια από μικρή
ομάδα κομματικών αξιωματούχων.
Πονοκεφαλιάζουν όμως και τα δύο μεγάλα κόμματα αν θα στηρίξουν κομματικά
στελέχη ή ανεξάρτητες υποψηφιότητες.
Αιτία, η διογκούμενη δυσφορία των ψηφοφόρων για τα μέτρα και ο φόβος μήπως
στείλουν ένα ηχηρό αρνητικό μήνυμα. Τους
ανησυχεί ακόμα η αποχή και τους τρομάζει
το υψηλό ποσοστό του «κανένα» ως τον
καταλληλότερο πρωθυπουργό της χώρας
στα εβδομαδιαία γκάλοπ. Η κυβέρνηση δε
θέλει να βγει ηττημένη από τις εκλογές, εισπράττοντας την αγανάκτηση των πολιτών
για τα μέτρα που έλαβε, ενώ η αντιπολίτευση θέλει να βελτιώσει τα ποσοστά της μετά
τη συντριβή των προηγούμενων εθνικών
εκλογών. Το εάν οι εκλογές αφορούν τις
τοπικές υποθέσεις, πολύ λίγο φαίνεται να
απασχολεί τα μεγάλα κόμματα.
Αν όμως τα κόμματα σχεδιάζουν με
βάση τα συμφέροντά τους, συχνά αντίθετα από αυτά της τοπικής κοινωνίας, τι
κάνουμε εμείς οι ψηφοφόροι; Με ποια κριτήρια θα διαλέξουμε αυτόν που θα διοικήσει την πόλη; Γιατί πρέπει να διαλέγουμε

με κριτήριο όχι τις ικανότητές του, αλλά
την κομματική του ένταξη; Ειδικά για το
διευρυμένο Δήμο μας, χρειαζόμαστε όσο
ποτέ ένα δοκιμασμένο και έντιμο διαχειριστή, με όραμα για την πόλη και πετυχημένη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ζήτησε από τους υποψήφιους Δημάρχους να τοποθετηθούν
σε θέματα που κρίνομε ότι είναι σημαντικά για το Δήμο μας. Σας αφήνουμε να
κρίνετε τις απαντήσεις και να προετοιμάσετε δικές σας ερωτήσεις για τις πολιτικές
συγκεντρώσεις που θα ακολουθήσουν.
Σοβαρό ρόλο μπορεί να παίξει και
η τοπική κοινωνία στη δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα θέσει στη διάθεση των
μελών της τοπικής κοινωνίας χώρο στο
ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ για δωρεάν καταχώρηση
προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας κάθε μορφής, εθελοντικής κοινωνικής
εργασίας, προσφοράς αντικειμένων που
δεν τα χρειαζόμαστε, μεταφοράς με συνεπιβάτες κλπ. Δημιουργούμε, επίσης, έναν
πυρήνα εθελοντισμού όπου συμπολίτες
μας θα προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε άτομα που ζουν σε ιδρύματα.
Είναι η προσφορά αγάπης που αποκτά
πολλαπλασιαστικά προστιθέμενη αξία.
Όσοι ενδιαφέρεστε να προσφέρετε, διαβάστε το άρθρο της συμπολίτισσάς μας
και επικοινωνήστε μαζί μας.
Καλή υγεία και κουράγιο για το ξεπέρασμα των δυσκολιών.
Καλό φθινόπωρο.
Μυρτώ Πυροβέτση
pyrove@bio.auth.gr

Ο νέος νόμος «Καλλικράτης»:
πού, πώς και πόσους
ψηφίζουμε.

Οι απαντήσεις των υποψηφίων δημάρχων στα ερωτήματα του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Επιτυχόντες μαθητές
των σχολείων των Πεύκων
σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

σελ. 7

σελ. 12-13

Η λήξη των διακοπών μας φέρνει
πίσω στη σκληρή πραγματικότητα. Με
την οικονομική κρίση να βαθαίνει και να
απλώνεται, σκορπώντας στο διάβα της
ανεργία, προχωράμε σε ένα δύσκολο
φθινόπωρο και ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα. Πού πάμε;
Το ερώτημα επαναλαμβάνεται καθημερινά ως πρώτο θέμα συζήτησης. Όλοι ξαφνιασμένοι από το μέγεθος της κρίσης και
τον επιταχυνόμενο ρυθμό της, αναζητούν
πληροφόρηση, κατεύθυνση, ελπίδα. Οι
προβλέψεις για το τέλος της και την έναρξη της ανάκαμψης, δίνουν και παίρνουν.
Πού πάμε; «Στο άγνωστο με βάρκα
την ελπίδα»; Καλή η ελπίδα. Καλή και η
ευχή «ο Θεός να βάλει το χέρι του», αλλά
φθάνουν; Το «συν Αθηνά και χείρα κίνει»
ίσως είναι απαραίτητο.
Οι πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν πείθουν τη μεγάλη πλειοψηφία. Οι διαβεβαιώσεις τους συχνά
παράγουν αντίθετα αποτελέσματα. Η
φερεγγυότητά τους βρίσκεται στο ναδίρ. Υπάρχει και αντίφαση. Αυτοί που
μας οδήγησαν στο πρόβλημα μπορούν
να μας οδηγήσουν έξω από αυτό;. Πολλοί το αμφισβητούν. Από την άλλη, δε
μπορούμε να αποσείσουμε και τις δικές
μας ευθύνες. Οι πολιτικοί δεν ήρθαν ουρανοκατέβατοι. Εμείς τους επιλέξαμε με
δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα η ευθύνη
είναι και δική μας.
Η λέξη κρίση έχει διπλή έννοια. Υπονοεί και την κινητοποίηση της λογικής σε
μια προσπάθεια αξιολόγησης της δεινής
κατάστασης που βρισκόμαστε, των αιτίων που μας έφεραν εδώ και την αναζήτηση και υιοθέτηση νέων συμπεριφορών
και πρακτικών που θα μας βγάλουν από
αυτήν. Για παράδειγμα, ο σταδιακός περιορισμός της σπατάλης που είχαμε συνηθίσει και η επιστροφή στην λιτότητα, την

Το ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ
εύχεται
στους μαθητές/φοιτητές
“Καλή σχολική χρονιά”

σελ. 17

Σελίδα 2

Τα εν οίκω…εν δήμω!

Της σύνταξης
«Κεφάλια μέσα» και πρώτα απ’ όλα για μας, στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ. Τελευταίες καυτές μέρες του Αυγούστου και ο πυρετός για την έκδοση
του περιοδικού στα ύψη, μαζί με τις εντατικές προετοιμασίες για την
ετήσια εκδήλωσή μας κάτω από τα άστρα.
Οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν σε λίγο, εμείς όμως έχομε προθερμανθεί για δουλειά, προσφορά, κινητοποιήσεις. Πρωταρχικό στόχο
μας έχουμε την πρόληψη και το σχεδιασμό ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς του δάσους που μας περιβάλει. Προτάσεις
έχουμε κάνει πολλές, ειδικούς επιστήμονες πρόθυμους για βοήθεια διαθέτουμε, ελπίζουμε φέτος να πετύχουμε στην οργάνωση πυροπροστασίας
που από χρόνια ζητάμε από τις τοπικές αρχές.
Ο Σύλλογός μας από το 1998 μάχεται για την απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων από επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου στα Πεύκα.
Ματαίως. Η Ελληνική Πολιτεία πριν μήνες αποφάσισε την απαγόρευση και
την άμεση αποξήλωσή τους. Εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτή
την προσπάθεια και βεβαίως να απέχουμε από κάθε ανάρτηση πανό.
Κάθε πρωί και μεσημέρι οι κάτοικοι του Δήμου μας υφίστανται ανείπωτη ταλαιπωρία κατά τη μετακίνησή τους από και προς την εργασία
τους. Η διαπλάτυνση τμήματος της οδού Παπανικολάου δεν θα λύσει
το πρόβλημα. Και ενώ οι ταλαιπωρημένοι οδηγοί είναι καθημερινά
αμέτρητοι, οι προορισμοί είναι περιορισμένοι.
Το ΟΙΚΟΡΑΜΑ ετοιμάζεται να δημιουργήσει για την περιοχή των
Πεύκων ένα δίκτυο «ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ». Αν σε κάθε αυτοκίνητο επέβαιναν 4 άνθρωποι αντί για έναν, θα είχαμε ως αποτέλεσμα:
μεγαλύτερη ταχύτητα μετακίνησης, συντομότερη μεταφορά, μείωση
κατανάλωσης καυσίμων, μείωση κόστους, μείωση των καυσαερίων,
χαρούμενη διάθεση και κοινωνικότητα
Όσοι λοιπόν μετακινούνται καθημερινά από τα Πεύκα προς την
πόλη και αντίστροφα, είναι προσεκτικοί και έμπειροι οδηγοί και
επιθυμούν να μοιράζονται τις διαδρομές με άλλους συμπάσχοντες,
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ξενοφώντα Ζήση στο τηλέφωνο
2310 266716, ώρες 09.οο - 15.οο ή στο E-mail «xenziss@gmail.com»
για να δηλώσουν κατ΄ αρχάς την πρόθεση συμμετοχής τους.
Πολλοί μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.
Μυρτώ Πυροβέτση

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧOΛΕΙΟ
ΣΕΙΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
K.A.T.E.X.N./48513/27.1.97/Φ.Ε.Κ.104

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
7 Ιουνίου Το ΔΣ ζήτησε με επιστολή συνάντηση με το Δήμαρχο εκφράζοντας την αγωνία του για τους κινδύνους πιθανής πυρκαγιάς στο δάσος,
ζητώντας ενημέρωση για τους σχεδιασμούς πρόληψης και διαδικασιών/
μέσων αντιμετώπισής της . Τα ερωτήματα αυτά μένουν αναπάντητα εδώ
και χρόνια, ενώ οι αποσπασματικές δράσεις δεν είναι ικανοποιητικές.
17 Ιουνίου Συνάντηση ΔΣ με το Δήμαρχο Πεύκων. Αποφασίστηκε η από
κοινού οργάνωση εκδήλωσης στις 12 Ιουλίου για θέματα πυροπροστασίας. Η εκδήλωση τελικώς ματαιώθηκε λόγω αδυναμίας της Πυροσβεστικής
να ανταποκριθεί.
1 Ιουλίου Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ανέδειξε το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης νερού σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς εξαιτίας της διακοπής
παροχής ρεύματος από τη ΔΕΗ, εφόσον η παροχή νερού γίνεται με τη
λειτουργία πιεστικού ηλεκτρικού μηχανήματος. Για τον λόγο αυτόν, συνέλεξε 55 υπογραφές κατοίκων της περιοχής Ακροπόλεως που ζητούν
από την ΕΥΑΘ την εγκατάσταση βενζινοκίνητης γεννήτριας στη δεξαμενή νερού, η οποία θα τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος.
5 Ιουλίου Επιστολή, με επισύναψη τις 55 υπογραφές και προσωπική
παράσταση στον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ με το παραπάνω αίτημα. Το αίτημα
έγινε δεκτό και σύντομα αναμένεται να εγκατασταθεί η βενζινοκίνητη
γεννήτρια ρεύματος στη δεξαμενή νερού των Πεύκων.
Αύγουστος Το ΔΣ ετοιμάζεται για την γιορτή κάτω από τα άστρα στις 4
Σεπτεμβρίου. Η γιορτή εντάχθηκε στα πλαίσια των Θεοτοκίων του Δήμου
Πεύκων. Ωστόσο, οι προβλέψεις για βροχές τo Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου,
μας αναγκάζουν να αναβάλουμε την εκδήλωση κάτω από τα άστρα
για την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 στις 8:30μ.μ., στο πάρκο που
βρίσκεται στους πυλώνες της Ακροπόλεως. Λίγη ακόμα υπομονή για να
απολαύσουμε ζωντανή μουσική, να φάμε, να πιούμε και να ξεφαντώσουμε με χορούς κυκλωτικούς, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι.

Πευκο - Οραμα
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: Νίκος Κατσίκης, Τηλ. 2310 674 849
Υπεύθυνος έκδοσης: Μ. Πυροβέτση
Η επιμέλεια της ύλης είναι ευθύνη της συντακτικής επιτροπής
Επιμέλεια - Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ «Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Θ. ΨΑΡΡΑΣ»
Νέα Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 466776
e-mail:info@lithographia.gr, www.lithographia.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ: από 3 ετών
ΧΟΡΟΣ:

από 4 ετών

ΘΕΑΤΡΟ:

από 6 ετών
ΤΟΜΟΝΟ ΣΤΑ
ΠΕΥΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΠΟΤΟΚΡΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 59 ΠΕΥΚΑ
2310 674 334
www.seiriosmusicschool.gr

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα κείμενα προς δημοσίευση παρακαλούμε να παραδίδονται έγκαιρα και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή μέσω e-mail) κατά προτίμηση. Κείμενα που στέλνονται για
δημοσίευση δεν επιστρέφονται. Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.
Τα κείμενα προς δημοσίευση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις,
αλλιώς θα περικόπτονται από τη σύνταξη ή θα επιστρέφονται.
Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από μια ομάδα κατοίκων του
συνοικισμού 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

Οι Βροχοποιοί
Πέρσι η βροχή διέκοψε τη γιορτή τη στιγμή που θέριευε το
κέφι. Φέτος μας τη φύλαγε από την αρχή. Έλα όμως που τώρα
υπάρχει ο Σάκης ο Αρναούτογλου και οι πενθήμερες προβλέψεις
του. Πρόβλεψε μέρα και προέλευση. Μετά από ένα μήνα ξηρασίας, από Ιταλία μεριά θα μας έρχονταν οι βροχές από το πρωί του
Σαββάτου.
Δυστυχώς προετοιμασίες δέκα και πλέον ημερών, μιας μεγάλης
ομάδας ανθρώπων, από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ και το Δήμο, παρακλήσεις και ευχές δεν στάθηκαν ικανές για να μεταθέσουν τη βροχή. Έτσι αναγκαστήκαμε να μεταθέσουμε την εκδήλωση από το
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου κατά μία εβδομάδα, την Παρασκευή 10
Σεπτεμβρίου, όταν πλέον θα έχετε στα χέρια το παρόν τεύχος.
Φίλος που ήθελε να μας πειράξει μας αποκάλεσε βροχοποιούς
και μας ζήτησε να ορίζουμε ημερομηνίες εκδηλώσεων για να
μας έρχονται οι πολυπόθητες βροχές. Ήταν όμως πολύ καλές και
ποθούμενες από τα νεαρά δενδρύλλια που φυτέψαμε και από
όλη την πλάση.
Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
εύχεται στον ταμία του συλλόγου Νίκο Κατσίκη,
που ξεκινάει τη νέα του επιχείρηση
«Το μαγαζάκι της γειτονιάς»,
στην οδό Αγίου Γεωργίου,
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ.

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.

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Με εκτίμηση και σεβασμό,
Jim και Συνεργάτες

ΧΑΤΖΗΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΣΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
BODY HARMONY
ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 39

Σελίδα 4

ΠΙΛΑΤΕΣ ή THE ART OF CONTROL
Η μέθοδος PILATES ή THE ART OF
CONTROL είναι μια εναλλακτική τεχνική και ένας νέος τρόπος εκγύμνασης
επηρεασμένος από ανατολικές και
δυτικές φιλοσοφίες καθώς και αρχαίες
ελληνικές τεχνικές. Υιοθετήθηκε από
διάσημους χορευτές και επαγγελματίες κίνησης. Στόχος της μεθόδου είναι
να πετύχει ο νούς τον απόλυτο έλεγχο
του σώματος, να ισορροπήσει και να
δυναμώσει το σώμα μειώνοντας το
στρες, βελτιώνοντας την ψυχολογία
και την αισθητική εμφάνιση. Βασική
αρχή είναι ο έλεγχος και η σταθερότητα του κέντρου του σώματος που
εντοπίζεται στην κοιλιά. Αποτελείται
από 500 περίπου ασκήσεις ακριβείας.
Ο σχεδιασμός των ασκήσεων βασίζεται σε πολλές εναλλαγές με λίγες
επαναλήψεις έτσι ώστε να τονώνονται
οι μύες χωρίς να διογκώνονται. Αναπτύσσεται η ελαστικότητα, η δύναμη
ενώ ταυτόχρονα το σώμα αποκτά
ισορροπία και αρμονία.
Η σωστή αναπνοή είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην εκτέλεση των
ασκήσεων, η συγκέντρωση, η ακρίβεια και η προσωπική ενασχόληση
του γυμναστή με τον ασκούμενο
καταλήγουν στην πλήρη ευθυγράμμιση του σώματος. Κύρια πηγή
ενέργειας είναι η κοιλιά, το κέντρο
του σώματος ή POWER HOUSE.

www.bodyharmony.gr

Μελέτες έχουν δείξει ότι για να
έχουμε δυνατή και προστατευμένη
από πιθανούς τραυματισμούς την
οσφυϊκή χώρα μας είναι αναγκαία
η ανάπτυξη των πιο βαθιών κοιλιακών “εγκάρσιος λοξός” και έπειτα
των εξωτερικών κοιλιακών. Η κοιλιά
κρατά μέσα της μια βαθιά δύναμη
την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Με την μέθοδο
PILATES γνωρίζουμε πού κατοικεί η
δύναμη και μαθαίνουμε πώς να την
ενεργοποιούμε και να την ελέγχουμε αναπνέοντας σωστά.
Χρησιμοποιώντας την πλευρική
αναπνοή που σημαίνει ότι τα πλευρά
και ο θώρακας ανοίγουν με κάθε
εισπνοή, αναπτύσσουμε ένα διαφορετικό τρόπο αναπνοής που βοηθά
να αποκτήσουμε τον έλεγχο των κοιλιακών. Το PILATES δεν έχει ηλικία.
Απευθύνεται σε όλους, βοηθά την
επαναφορά του σώματος στη φυσιολογική του λειτουργία μετά από
τραυματισμούς η παθήσεις. Σε μικρό
χρονικό διάστημα 6-8 μαθημάτων ο
ασκούμενος νιώθει τη διαφορά στη
σωματική του ευεξία.
Τα μαθήματα στο χώρο μας
είναι ατομικά εκτελώντας τις ασκήσεις στο «κρεβάτι» του PILATES
{REFORMER, CORE PILOT} με την
καθοδήγηση γυμναστή ή ομαδικά

στην αίθουσα που για να πετύχουμε το στόχο μας χρησιμοποιούμε
όργανα όπως μπάλες, βαράκια,
λάστιχα, ring, bosu. Με τις ασκήσεις επιδιώκουμε κίνηση σε όλη
τη σπονδυλική στήλη, ένα υγιές
-σφριγηλό- δυνατό σώμα και έναν
ικανοποιημένο ασκούμενο που
αφήνει την κούραση -σωματική ψυχική- της ημέρας και βγαίνει από την
αίθουσα γεμάτος ενέργεια έτοιμος
να συνεχίσει. Στόχος των μαθημάτων μας είναι να αγαπήσουν οι
ασκούμενοι το σώμα τους, να το
γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν την λειτουργία του. Είμαστε

κύριοι του εαυτού μας και υπεύθυνοι για την υγεία μας και αυτό είναι
το πρωτεύον στη ζωή μας, γιατί,
αν είμαστε άσχημα με τον εαυτό
μας, πώς μπορούμε να είμαστε σε
αρμονία με τους άλλους;
Ας προσπαθούμε καθημερινά
και εκτός μαθήματος να αναπνέουμε
σωστά και να διορθώνουμε τη στάση
του σώματος. Ας το κάνουμε σαν μια
καινούρια συνήθεια που θα είναι κομμάτι κάθε στιγμής της ζωής μας.
Δοκιμάστε το και απολαύστε τα
οφέλη του.
Β. Χατζηντίνου - Ι. Τσιμπή
Body Harmony

Η-
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Έτσι τα βλέπω

Κοινωνική συνοχή,
μύθοι και πραγματικότητα
Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το δόγμα «άρπαξε για να ζεις, κλέψε
να ‘χεις», διαπερνούσε υποδόρια τον κοινωνικό ιστό χωρίς να προκαλεί
ασθένειες στο σώμα της μάζας των νεοελλήνων, τουλάχιστον εμφανείς.
Ο «έρωτας» των θρησκευόμενων και η «συντροφικότητα» των
προοδευτικών, «κύμβαλα αλαλάζοντα», περιορίζονταν απολύτως στα
ασφυκτικά σύνορα ομάδων που, συχνά, χαρακτηρίζονταν γραφικές αν
όχι αλλόκοτες.
Το φαινόμενο παροξύνθηκε μετά τη μεταπολίτευση. Το «δίκαιο» ποικιλώνυμων οργανωμένων ατόμων γύρω από, κατά κανόνα, συντεχνιακά
ή και τοπικιστικά συμφέροντα έλαβε και τη νομιμοποίηση του νεογέννητου, αλλά ήδη ξεπερασμένου με όρους Ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού,
πολιτικού συστήματος.
Οι νόμοι δεν περιορίστηκαν στο να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
«του δίκαιου του εργάτη», αλλά εντάχθηκαν στα πλαίσια των απαιτήσεων
ετερόκλητων συμφερόντων, από την ανάγκη να μπαζωθεί η κοίτη των
ρεμάτων μιας περιοχής για να ικανοποιηθούν οι οικοπεδούχοι της, μέχρι
να μεταβληθούν σε διαυγές και καθαρό νερό τα ούρα του δικού μας
ντοπαρισμένου ποδοσφαιριστή για να πάρουμε το πρωτάθλημα!
Ο τρόπος διεκδίκησης των «δικαίων» μας αποδείχτηκε τόσο πιο
αποτελεσματικός όσο πιο ενοχλητικός και, συχνά απάνθρωπος, ήταν
απέναντι στους άλλους. Στους ανήμπορους και αθώους. Μια κοινωνία
σε ομηρία. Με ευθύνη των ηγετικών ομάδων. Κάθε πλευράς και απόχρωσης. «Κατεβάζω το διακόπτη, παραλύω τις συγκοινωνίες, ερημώνω τα
νοσοκομεία, στραγγαλίζω τις τσέπες από ρευστό, κλείνω τους δρόμους
και τεμαχίζω τη χώρα κατά το δοκούν κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Τελικό αποτέλεσμα η αίσθηση του συνόλου των νεοελλήνων ότι σ’
αυτήν τη χώρα νόμοι και κανόνες δεν υπάρχουν.
Παρ’ όλα αυτά οι ποικιλώνυμοι «ηγήτορες και διαμορφωτές της κοινής
γνώμης» δεν έπαψαν ποτέ να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ανοχή μας
σε μια παθογένεια Ελληνικής κοπής και έμπνευσης ήταν «για την ανάγκη
διατήρησης της κοινωνικής συνοχής». Που υπήρχε, μόνο, στο επίπεδο των
φαντασιώσεων και των διακηρύξεων, των βολεμένων.
Και μετά ήρθε η Τρόικα!!
Δεν ήρθε από μόνη της. Την προσκαλέσαμε και ανταποκρίθηκε. Ήταν
οι απελπισμένες μας αιτήσεις βοήθειας που τη φέρανε. Για να βοηθήσει να
αποκατασταθεί η κατεστραμμένη από όλους τους Νεοέλληνες, αναλογικά
με το μέτρο της ευθύνης τους, υγεία και προοπτική της πατρίδας. Που εμείς
δε σεβαστήκαμε και με περισσή βουλιμία και θράσος απομυζήσαμε ότι
διέθετε, δικό της ή δάνειο, φτάνοντας την στα πρόθυρα του θανάτου.
Και η Τρόικα μας έδωσε τον καθρέφτη. Υποχρεώνοντάς μας να δούμε
το είδωλο μας. Ταλαιπωρημένο και ελάχιστα ελκυστικό.
Μια κοινωνία σε αταξία. Ομάδες που παρασιτούν σε βάρος άλλων.
Διαφθορείς που επιβιώνουν «δωρίζοντας» μας κομμάτι από την πίτα
της διαφθοράς.
Όλοι κάνουν ότι δε βλέπουν το διαπραττόμενο σε βάρος των πολλών
έγκλημα και όλοι ελπίζουν ότι η Νέμεσις που κάποτε θα έρθει δεν θα
τους ανακαλύψει.
Το χειρότερο είναι ότι η διαφαινόμενη τιμωρία, το ξέρουμε, θα ενσκήψει
στο κορμί της Ελλάδας, αλλά καμωνόμαστε ότι δεν μας αφορά!
Μισοκρυμμένοι, μισοαδιάφοροι μισοάθλιοι.
Μισή ζωή που δεν οδηγεί στην επιβίωση. Ήρθε η ώρα να πούμε τα
πράγματα με το όνομα τους. Να κοιταχτούμε στα μάτια, με αποφασιστικότητα και τόλμη. Και, αφού κατανοήσουμε τα λάθη μας, να αποδεχτούμε την αλήθεια της αλλαγής και επανόρθωσης. Των αδικιών, των
λανθασμένων επιλογών, του άκρατου ατομικισμού.
Και να τολμήσουμε ρήξεις. Ρήξεις με το χθες, ρήξεις με τις παρωχημένες αξίες, ρήξεις με όλους αυτούς που ασέλγησαν στο σώμα της
κοινωνίας.
Μιας κοινωνίας που απαιτεί να ενταχθεί σ’ έναν ιστό που θα μπορέσει
να της προσφέρει μιαν άλλη συνοχή. Αυτήν που η παρουσία της είναι
εγγύηση της συνέχειας και της προκοπής της.
Και να μην ξεχάσουμε να επανεκτιμήσουμε αυτούς που μας χάρισαν
τον καθρέφτη.
«Ήταν μια κάποια λύση».
Πάνος Τσορμπατζόγλου

Τώρα τα κεφάλια μέσα!
Το καλοκαίρι τελείωσε! Κάθε
χρόνο αυτή την περίοδο το συνειδητοποιούμε με μελαγχολία. Φέτος
το καλοκαίρι ήταν διαφορετικό
από τα προηγούμενα. Αυτό τουλάχιστον το κλίμα εισέπραξα και ειλικρινά εύχομαι να κάνω λάθος!
Ταξιδέψαμε λιγότερο, ταξιδέψαμε κοντινότερα, ταξιδέψαμε
φθηνότερα. Την Παρασκευή πριν το
15Αυγουστο σχεδόν όλοι ήταν ακόμα στην πόλη και στις δουλειές τους,
τίποτα δε θύμιζε καλοκαίρι εκτός
απ’ τον καύσωνα. Οι διακοπές που
διαρκούσαν για αρκετούς ένα μήνα
μειώθηκαν δυο εβδομάδων και για
τους περισσότερους οι διακοπές
των δυο εβδομάδων έγιναν μια. Τα
ταξίδια στο εξωτερικό περιορίστηκαν. Περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια πήγαμε στα (ανέξοδα)
εξοχικά μας αντί για ακριβούς προορισμούς. Στα beach bar και στις ξαπλώστρες οι πολλοί καφέδες έγιναν
ένας, ο υποχρεωτικός. Σε κάθε προσφορά των σουπερμάρκετ για φτηνές σκηνές camping τα αποθέματα
εξαφανίζονταν σε μία μέρα. Το φοιτητικό (λίγο πολύ δωρεάν) camping
του ΑΠΘ γέμισε περισσότερο από
κάθε άλλη χρονιά. Οι περσινοί απόφοιτοι λυκείου μετά το βραχνά των
πανελληνίων πήγαμε στην Πάρο,
οι φετινοί πήγαν στη Σκιάθο. Αλλά
και για μεγαλύτερους σε ηλικία και
σε budget οι Κυκλάδες έδωσαν τη
θέση τους στις Σποράδες. Τυχαίο;
Δεν νομίζω!
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ένα
σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού
δεν πήγε καθόλου διακοπές και
έμεινε να λιώνει στα αστικά κέντρα.
Αναφέρομαι κυρίως σε συμπολίτες
μας φτωχούς χωρίς εξοχικά, Έλληνες και μετανάστες. Οι τελευταίοι
ειδικά είχαν να αντιμετωπίσουν
ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
Μπορεί να διανοηθεί κανείς πώς
επιβιώνουν στους 41˚C μέσα σ’ ένα
υπόγειο 30-40 Πακιστανοί;! Μερικοί
βέβαια (δεν ξέρω αν ήταν πιο τυχεροί) δούλευαν στις παραλίες με τον
ήλιο ντάλα ως μικροπωλητές. Κάποιοι ακόμη από γειτονικές χώρες,
κυρίως οι Αλβανοί, αν είχαν λεφτά,
πήγαν στις πατρίδες τους. Αν θα γυρίσουν, είναι άγνωστο. Γιατί όσο δε
δουλεύει το γιαπί, το πηλοφόρι, το
μυστρί… είναι ακόμα πιο δύσκολα
γι’ αυτούς τα πράγματα.
Όλα αυτά δεν έγιναν για να
«δούμε περισσότερο τον παππού
και τη γιαγιά», για να κάνουμε «εποχιακή αποκέντρωση», ούτε φυσικά
για να «γυρίσουμε την πλάτη στον

τουριστικό καταναλωτισμό». Ήταν
λύσεις ανάγκης που μαρτυρούν
δυο πράγματα: αφενός ότι η οικονομία είναι πάνω απ’ όλα ψυχολογία
κι όταν ακούς παντού κρίση δεν ξοδεύεις όσο πριν (η αισιόδοξη εκδοχή), αφετέρου γιατί πραγματικά τελειώνουν τα λεφτά και δεν έχεις να
ξοδέψεις (η απαισιόδοξη). Νομίζω
και οι δυο εκδοχές ισχύουν εξίσου
με τη μια ή την άλλη να ταιριάζει
περισσότερο στον καθένα ανάλογα
με την οικονομική του κατάσταση.
Παρόλα αυτά το ομολογουμένως δυσκολότερο φετινό καλοκαίρι
θα φαντάζει μια όαση ηρεμίας κι ευτυχίας συγκριτικά με όσα μας περιμένουν από Σεπτέμβρη. Στις διακοπές τουλάχιστον είχαμε την ευκαιρία
να στρουθοκαμηλίσουμε για λίγο,
να μην παρακολουθούμε ειδήσεις,
ράδιο, εφημερίδες, Internet, να μην
ακούμε για σκάνδαλα, περικοπές,
ΔΝΤ και τρόικες. Να χώσουμε, βρε
αδερφέ, το κεφάλι μας στην άμμο
(κυριολεκτικά και μεταφορικά).
Τώρα αυτά τέλος. Επιστροφή
στην πραγματικότητα, επιστροφή
στη δουλειά, για όσους τυχερούς
θα έχουν από δω και πέρα. Επιστροφή σε σχολεία, φροντιστήρια
και σχολές. Τα χέρια στις τσέπες για
τους γονείς, για σχολικά και φροντιστηριακά έξοδα και φοιτητικά
νοίκια. Τα χέρια στους τραπεζικούς
λογαριασμούς, γιατί «αλλιώς δε
βγαίνουμε»! Κι όταν θα αυξηθούν οι
απολύσεις, όταν παγώσουν οι προσλήψεις, όταν θα ‘ρθουν οι μειωμένοι μισθοί, όταν και η φθινοπωρινή
αγορά δε θα κινείται, όταν θα πρέπει να πληρώσουμε και πετρέλαιο,
όταν θα τελειώσουν τα αποθέματα
και θα χρωστάμε δόσεις, …τότε δε
θα μπορούμε να χώσουμε το κεφάλι μας στην άμμο, αλλά μόνο να
το χτυπάμε στον τοίχο. Κι όλα αυτά
που τώρα αχνοφαίνονται θα γίνονται με τον καιρό πιο ευδιάκριτα.
Ως νέος δε μπορώ να μη διαμαρτύρομαι γι’ αυτά που γίνονται
κι όσα ακόμα θα γίνουν. Ως ανικανοποίητος πολίτης δε μπορώ να
μην αγωνιώ που καταστρέφεται το
μέλλον των νέων και το παρόν των
παλαιότερων. Ως μέλος της γενιάς
των μέχρι πρότινος 700, τώρα πια
500, και αύριο βλέπουμε πόσων
ευρώ, δεν μπορώ να μην ανησυχώ
για όσα έρχονται από Σεπτέμβρη.
Κι αν το καλοκαίρι κουτσά στραβά
βγήκε, τώρα… τα κεφάλια μέσα!
Απόστολος Παπαδημητρίου
Β’ Έτος Νομικής ΑΠΘ
Apoleon91@hotmail.com

Θέλετε να καταγγείλετε παράνομη υπαίθρια διαφήμιση;
Μπείτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου
υπουργείου και κάντε το άμεσα.

www.illegalsigns.gov.gr
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Ποιο το μέλλον για τον Πλανήτη μετά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης;
Η ομιλία του Μιχάλη Τρεμόπουλου,
ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων,
στην εκδήλωση του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ της
1ης Φεβρουαρίου 2010, με θέμα «Ποιό
το μέλλον του πλανήτη μας; Συμπεράσματα και προοπτικές από τη διάσκεψη
της Κοπεγχάγης» λόγω έλλειψης χώρου
στα προηγούμενα τεύχη δημοσιεύεται
παρακάτω.
Τρία χρόνια μετά την απόφαση
των αρχηγών κρατών της ΕΕ για το
20-20-20 αλλά και τις συνεχείς προειδοποιήσεις των επιστημόνων, μια
αίσθηση απογοήτευσης φαίνεται
να κυριαρχεί γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
θέτοντας όλους προ των ευθυνών
τους και αναγκάζοντάς μας να
αναζητήσουμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους για αλλαγές πορείας
μπροστά στην κλιματική κρίση.
Με την κλιματική κρίση να
έρχεται στο φόντο της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, γίνεται όλο
και πιο κοινά αποδεκτό πως χρειαζόμαστε μέτρα και πολιτικές για
ταυτόχρονη διέξοδο από τις κρίσεις
αυτές, χρειαζόμαστε μια πραγματική πράσινη στροφή στην οικονομία
και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε
στην αμφισβήτηση των ίδιων των
κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμικών αιτίων που
δημιουργούν και αναπαράγουν την
απειλή καθολικής κατάρρευσης.
Θέλουμε να φτιάξουμε τους
καιρούς μας. Να ζήσουμε καλύτερα αλλά σήμερα. Κι ο βασικός
άξονας μιας άλλης πολιτικής είναι
πράσινες επενδύσεις μεγάλης
έκτασης σε μια σειρά τομείς, όπως
η ανανεώσιμη ενέργεια, οι βιώσιμες μεταφορές, η προστασία των
δασών, η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση νερού, η ανακύκλωση και ο
εναλλακτικός τουρισμός.
• Κεντρική θέση έχουν εδώ οι
προτάσεις μας για δύο βασικές
«εκτροπές»:
• Μεγάλου μέρους των πακέτων στήριξης προς την Οικονομία
των Πολιτών, για χρηματοδότηση
προγραμμάτων όπως η μαζική μόνωση των κτιρίων και η δημιουργία
χιλιάδων ηλιακών στεγών.
• Του τομέα της οικοδομής
προς την ενεργειακή αναβάθμιση
των υπαρχόντων κτιρίων, ώστε να
διασωθούν (και να επεκταθούν) χιλιάδες θέσεις εργασίας χωρίς άλλη
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
των Πράσινων στη Γερμανία ο

αριθμός των εργαζομένων στη
γερμανική βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε
από 30.000 το 1998 σε 250.000 το
2008, ενώ θα φτάσει στους 500.000
μέχρι το 2020. Αυτή η ανάπτυξη
κατέστησε τη γερμανική οικονομία
ικανή να είναι πλέον λιγότερο εξαρτημένη από τις αυξανόμενες τιμές
του πετρελαίου, το φυσικό αέριο,
τον άνθρακα και το ουράνιο.
Οι πράσινες επενδύσεις, όπως
εκτιμήσαμε πέρυσι, μπορούν να
δημιουργήσουν άμεσα 100.000 νέες
θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Σε
επίπεδο Ε.Ε., οι Οικολόγοι Πράσινοι
συμμετείχαν ενεργά στη μεγάλη καμπάνια που ξεκίνησαν οι Ευρωπαίοι
Πράσινοι με στόχο την πίεση στην
Κομισιόν και τις κυβερνήσεις ώστε
να δημιουργηθούν 5.000.000 νέες
πράσινες θέσεις εργασίας, κάτι που
απαιτεί επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μια τέτοια πολιτική απαιτεί τομές στην τρέχουσα πολιτική αντίληψη σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό,
εθνικό και τοπικό επίπεδο και νέες
πράσινες προσεγγίσεις στο πλαίσιο
της Νέας Πράσινης Κοινωνικής
Συμφωνίας (Green New Deal), που
προτείνουν οι Πράσινοι.
Οι παρεμβάσεις αυτές για την
έξοδο από την κρίση, αφορούν
μέρος μόνο του προβλήματος
και καλύπτουν κυρίως επείγουσες
πλευρές του, ώστε να κερδίσουμε
χρόνο που θα αξιοποιηθεί για
στόχους μακροπρόθεσμους, όπως
μια αποκεντρωμένη και ανοικτή
οικονομία αλληλεγγύης και ισότητας, με κορμό την τοπική και περιφερειακή κλίμακα, ειρηνικά και
ισότιμα δεμένη με τις οικονομίες
των γειτονικών χωρών, που να δίνει
σε όλους τους πολίτες δυνατότητες
να συμμετέχουν όχι μόνο στην παραγωγή και τα οικονομικά οφέλη,
αλλά και στις βασικές αποφάσεις
για την πορεία της.
Οι εναλλακτικές προτάσεις
1.Επενδύοντας στην Πράσινη
Οικονομία των Πολιτών
Οικονομία δεν είναι μόνο οι
επιχειρήσεις και το κράτος. Πολιτικές, άλλωστε που οδηγούν σε
ευρύτερη διάχυση εισοδημάτων,
έχουν και την ισχυρότερη συμβολή
στο ξεπέρασμα των κινδύνων από
την κρίση. Ιδιαίτερα στον τομέα
της ενέργειας, είναι σημαντικό να
δοθεί σε κάθε πολίτη η δυνατότητα
να εξοικονομήσει μη απαραίτητες
δαπάνες που δεν του προσφέρουν
τίποτα, αλλά και να αποκτήσει

πρόσθετα εισοδήματα από την
επείγουσα ενεργειακή στροφή, με
αλλαγή προτύπων κατανάλωσης
και χρήσης των φυσικών πόρων.
• Εκτεταμένα προγράμματα μόνωσης του μεγαλύτερου δυνατού
αριθμού κτιρίων, στρέφοντας τον
τομέα της οικοδομής σε κατευθύνσεις που δεν απαιτούν άλλη
οικοδομήσιμη γη.
• Εταιρίες λαϊκής βάσης μικροεπενδυτών για ανανεώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, παράλληλα
με τις επενδύσεις των εταιριών και
της ΔΕΗ.
• Κίνητρα και οικονομικές διευκολύνσεις για εθελοντική μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο και δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές.
• Συνεταιρισμοί παραγωγώνκαταναλωτών για απευθείας διακίνηση, κυρίως βιολογικών τροφίμων, χωρίς μεσάζοντες.
• Εναλλακτικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί χωρίς κερδοσκοπικές
πρακτικές.
• Τοπικά δίκτυα εξωχρηματικών ανταλλαγών (L.E.T.S.), όπου
ανταλλάσσονται απευθείας χωρίς
χρήματα υπηρεσίες.
• Αστικοί κήποι, με ατομικές
ή συλλογικές καλλιέργειες ειδών
διατροφής για αυτοκατανάλωση,
σε ακάλυπτους πολυκατοικιών,
ταράτσες, μπαλκόνια, αυλές, ή
άκτιστα οικόπεδα.
Για τη χρηματοδότηση τέτοιων
προγραμμάτων προτείνουμε μέτρα
όπως υποχρεωτικές προγραμματικές
συμφωνίες με τις τράπεζες για χαμηλότοκη χρηματοδότηση τέτοιων
πρωτοβουλιών, που έχουν άλλωστε
προβλέψιμες οικονομικές αποδόσεις
και εξαιρετικά χαμηλό ρίσκο.
2. Προτεραιότητα στην ανανεώσιμη ενέργεια
Μαζικές επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια είναι έτσι κι αλλιώς απαραίτητες και επείγουσες
για την ενεργειακή ασφάλεια, την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση στη μετά
το πετρέλαιο εποχή.
Απαιτείται ολοκληρωμένη
ενεργειακή πολιτική, με ελάχιστη
αφετηρία την επίτευξη των δεσμεύσεών μας στο πλαίσιο των
πολιτικών της ΕΕ αλλά και μονομερή υιοθέτηση περισσότερο
φιλόδοξων στόχων.
Πέρα από τις μεγάλες εταιρίες
που επενδύουν κυρίως σε αιολικά
πάρκα, είναι επιτακτική μια άμεση
συνολικότερη ώθηση στις Α.Π.Ε.
σε όλα τα επίπεδα, με δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας, παράλληλη
ενίσχυση της τοπικής κλίμακας και
υποθήκες για πιο βιώσιμο μέλλον.
3. Βιώσιμη στροφή στις μεταφορές
Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας
των μεταφορών έχει την πιο ανεξέλεγκτη αύξηση στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Χωρίς
αποφασιστική στροφή προς το
σιδηρόδρομο και το πλοίο, είναι
αδύνατο να υπάρξει βελτίωση
της κατάστασης. Αυτό σημαίνει
πλήρη αντιστροφή των τάσεων της
τελευταίας 20ετίας για επενδύσεις
κυρίως σε αυτοκινητοδρόμους,
και ιδιαίτερα του πρόσφατου
προγράμματος για τον Ο.Σ.Ε. που
παγώνει όλα τα έργα εκτός από
όσα βρίσκονται ήδη υπό ολοκλήρωση. Προτείνουμε λοιπόν μαζικές
επενδύσεις στο τρένο και τις συνδυασμένες μεταφορές:
4. Περιβαλλοντική απασχόληση
Η δημιουργία «πράσινων επαγγελμάτων» μπορεί να συμβάλει
στον περιορισμό της ανεργίας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο
σε αστικές και ημιαστικές περιοχές
µε υψηλά ποσοστά ανέργων όσο
και σε απομακρυσμένες, ορεινές,
μικρές νησιωτικές και «περιθωριακές περιοχές».
Τα πράσινα επαγγέλματα µμπορούν να αφορούν σε παραδοσιακούς
τομείς οικονομικής δραστηριότητας,
από τη γεωργία και την αλιεία μέχρι
τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, αλλά
και εντελώς νέους τομείς, όπως η
παραγωγή «πράσινων προϊόντων»,
η προώθηση καθαρών τεχνολογιών,
η υλοποίηση σχεδίων «οικολογικής
αποτελεσματικότητας», η εφαρμογή
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, η αξιοποίηση
των αποβλήτων, η διαφύλαξη και
διαχείριση των οικοσυστημάτων, η
οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία,
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών κ.α.
Μιχάλης Τρεμόπουλος
Ευρωβουλευτής Οικολόγων
Πράσινων
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Ο νέος νόμος «Καλλικράτης»: πού, πώς και πόσους ψηφίζουμε.
Χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους όρους των εκλογών, όπως διαμορφώνονται από το νέο νόμο.
Το νέο στοιχείο του νόμου, ο
καινούργιος δήμος, οι δημοτικές
κοινότητες, οι δημοτικοί σύμβουλοι και το εκλογικό μέτρο.
Το στοιχείο που εισάγει ο νέος νόμος είναι η εκλογική περιφέρεια που
ταυτίζεται με τις δημοτικές κοινότητες, που με τη σειρά τους ταυτίζονται
με τους συνεννούμενους δήμους.
Έτσι ο νέος δήμος Συκεών- Νεάπολης αποτελείται από 4 δημοτικές
κοινότητες που φέρουν το όνομα
του δήμου που προϋπήρχε. Κατά
συνέπεια εμείς στα Πεύκα ήμαστε
κάτοικοι της δημοτικής κοινότητας
Πεύκων.
Ο πληθυσμός των νέων δήμων
είναι αυτός της απογραφής του
2001, οπότε ο νέος δήμος έχει πληθυσμό, χοντρικά, περί τις 90.000
κατοίκους και τα Πεύκα γύρω στις
6.500. Το εκλογικό μέτρο και ο
αριθμός των δημοτικών συμβούλων στηρίζεται στους παραπάνω
αριθμούς. Για να βρούμε το εκλογικό μέτρο που θα μας δείξει τον
αριθμό των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής μας κοινότητας,
διαιρούμε το συνολικό αριθμό των
κατοίκων με το συνολικό αριθμό
των εδρών του νέου δήμου. Για το
δικό μας δήμο διαιρούμε (χοντρικά) τις 90.000 των κατοίκων με τις
41 έδρες που ο νέος δήμος δικαιούται σύμφωνα με τους πίνακες
που υπάρχουν στον «Καλλικράτη».
Το νούμερο που προκύπτει και εί-

ναι λίγο μεγαλύτερο από τις 2.200,
είναι το εκλογικό μέτρο που αν
διαιρέσει τον αριθμό των κατοίκων
των Πεύκων δίνει ως πηλίκο το 3.
Αυτός είναι ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που η περιοχή
μας δικαιούται.
Τέλος σύμφωνα με τους πίνακες που υπάρχουν στον «Καλλικράτη», ο αριθμός των συμβούλων
της δημοτικής κοινότητας που έχει
κάτω από 10.000 και πάνω από
2.000 κατοίκους είναι 5.
Αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη νομιμοποίηση των
συνδυασμών.
Ένας συνδυασμός για να πάρει μέρος στις εκλογές πρέπει να
καταθέσει υποψηφιότητες στο
½ των εκλογικών περιφερειώνδημοτικών κοινοτήτων που ο
νέος δήμος έχει. Ο αριθμός των
υποψηφίων που θα καταθέσει
πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό
των δημοτικών συμβούλων που η
δημοτική κοινότητα δικαιούται (για
τα Πεύκα 3), μπορεί όμως να τους
αυξήσει μέχρι και κατά 50% πράγμα που για το δήμο μας σημαίνει 4
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.
Για τους συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων ο συνδυασμός
υποχρεούται να καταθέσει υποψηφίους το λιγότερο στο 1/3 των
υπαρχόντων, στρογγυλοποιημένο
προς τα πάνω εφ’ όσον το πηλίκο
της διαίρεσης ξεπερνά το μισό. Με

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
Με μεγάλη χαρά θα σας μιλήσω
για την εμπειρία που αποκόμισα ως
εθελόντρια σε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κάποιο κέντρο ειδικής αγωγής συμμετέχοντας σε πρόγραμμα
της Νομαρχίας από το γραφείο νεολαίας Ν.Α.Θ.
Δουλεύοντας μαζί με αυτά τα
παιδιά, που για διάφορους λόγους
διαφέρουν από εμάς τους «φυσιολογικούς», που κάθε άλλο παρά φυσιολογικοί είμαστε, διαπίστωσα πως
στην πραγματικότητα δεν έχουν ειδικές ανάγκες, αλλά ειδικές ικανότητες, που οι περισσότεροι από εμάς
θα ζήλευαν.
Συνόδευσα τα παιδιά αυτά, μαζί
με άλλους εθελοντές, καθώς και τον
υπεύθυνο του Κέντρου σε διάφορες
εκδηλώσεις και εκθέσεις. Όλοι με
μοναδικό κίνητρο την αγάπη μας
προς αυτά τα παιδιά και τη θέλησή
μας, προσπαθήσαμε να χαρίσουμε
λίγες ώρες ξενοιασιάς και παιχνιδιού.
Είναι τόσο ευαίσθητα πλάσματα
που δε φοβούνται να προσφέρουν
απλόχερα την αγάπη τους, ακόμη κι

αν ο δέκτης δεν ανταποκριθεί στον
επιθυμητό βαθμό.
Η συμμετοχή μου ως εθελόντρια σ’ αυτό το πρόγραμμα ήταν
για μένα εμπειρία ζωής. Κατάλαβα
ότι είναι παιδιά που ξέρουν να διασκεδάζουν, να περνούν ευχάριστα,
που ξέρουν να δίνουν αγάπη. Μου
έμαθαν να αγαπώ χωρίς να ζητώ
αντάλλαγμα, με άφησαν να μπω
στον κόσμο τους, που μόνο χαρά
έχει να προσφέρει. Τα παιδιά αυτά
δεν έχουν ανάγκη τη συμπόνια μας.
Κάθε άλλο, τα ίδια έχουν να μας μάθουν πολλά μικρά μυστικά ευτυχίας.
Θέλω, τελειώνοντας να πω ότι
η τελευταία μας αποχαιρετιστήρια
συνάντηση, μετά από περίπου εφτά
μήνες εθελοντισμού, είχε αφήσει σε
όλους τους εθελοντές χαρά για όλες
τις στιγμές που ζήσαμε, στεναχώρια που τελείωσε τόσο γρήγορα το
πρόγραμμα, προσμονή και αγωνία
για την επόμενη ευκαιρία εθελοντισμού…
Καϊσίδου Στέλλα

άλλα λόγια για το δήμο Συκεών
- Νεάποληςς αρκεί να υπάρχουν
υποψηφιότητες τουλάχιστον σε 1
δημοτική κοινότητα. Ο ελάχιστος
αριθμός υποψηφίων που είναι
υποχρεωτικός να υπάρχει, είναι
τα 3/5 αυτού που δικαιούται. Για
τα Πεύκα των 5 συμβούλων της
δημοτικής κοινότητας αρκεί να
υπάρχουν 3. Να σημειωθεί ότι ο
μέγιστος αριθμός των συμβούλων
των δημοτικών κοινοτήτων είναι
αυτός του πίνακα «Καλλικράτη»
προσαυξημένος κατά 1. Άρα για
τα Πεύκα είναι 5+1= 6.
Για να ολοκληρώσω την εικόνα
αναφέρω ότι σε όλα τα ψηφοδέλτια υπάρχει η υποχρέωση της παρουσίας από κάθε φύλο αριθμού
υποψηφίων ίσου με το 1/3 του
συνόλου.
Μορφή ψηφοδελτίων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα
ψηφοδέλτια θα έχουν την εξής
μορφή:
Για κάθε δημοτική κοινότητα θα
υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Σ’
αυτό θα υπάρχει πρώτο το όνομα
του συνδυασμού. Στη συνέχεια το
ονοματεπώνυμο του υποψήφιου
δημάρχου. Θα ακολουθούν, με
αλφαβητική σειρά, τα ονόματα
των υποψηφίων συμβούλων της
εκλογικής περιφέρειας-δημοτικής
κοινότητας στην οποία ψηφίζουμε, δηλαδή αυτής των Πεύκων.
Κατόπιν, με αλφαβητική σειρά, θα

αναγράφονται τα ονόματα όλων
των υπολοίπων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του νέου δήμου
με παραπλεύρως του ονόματος
σημειούμενη τη δημοτική κοινότητα στην οποία ανήκουν. Τέλος
θα υπάρχουν οι υποψηφιότητες
των συμβούλων της δημοτικής
κοινότητας στην οποία ψηφίζουμε
δηλαδή των Πεύκων.
Η σταυροδοσία γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο.
Για δημοτικές κοινότητες που
δικαιούνται μέχρι 3 δημοτικούς
συμβούλους για το νέο δήμο,
βάζουμε έναν σταυρό (περίπτωση Πεύκων), αλλιώς μπορούμε
να βάλουμε μέχρι 3 σταυρούς.
Μπορούμε επίσης να ψηφίσουμε
έναν ακόμη υποψήφιο του νέου
δήμου από τις άλλες δημοτικές
κοινότητες του ψηφοδελτίου.
Στους υποψήφιους συμβούλους
της δικής μας δημοτικής κοινότητας σταυρώνουμε έναν ή και δύο
υποψήφιους.
Όσα ψηφοδέλτια έχουν λάθος
σταυροδοσία εξακολουθούν να
είναι έγκυρα, αλλά δεν μετρούν οι
σταυροί για τους υποψήφιους.
Κλείνοντας σημειώνω ότι υποψηφιότητες για ΟΛΕΣ τις δημοτικές
κοινότητες μπορεί να καταθέσουν
οι κάτοικοι του νέου δήμου ανεξάρτητα σε ποια δημοτική κοινότητα κατοικούν.
Πάνος Τσορμπατζόγλου
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Η
καλλιτεχνική ομάδα Πεύκων Θεάτρου Δρώμενα
http://www.theatroudromena.gr/ȱtdromena@gmail.comȱ
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ντήσεων στα
τηλέφωνα:
, 2310673930
καιȆİȡȚııȩĲİȡİȢ
στην ιστοσελίδα
της
http://www.theatroudromena.gr/
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȖȚĮομάδας
ĲȚȢ ȫȡİȢ țĮȚ
ĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ ıȣȞĮȞĲȒıİȦȞ
, 2310673930
ıĲĮ ĲȘȜȑĳȦȞĮ: 6947086153
και στα
email
țĮȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ
noylezas@otenet.gr
/
tdromena@gmail.com
http://www.theatroudromena.gr/
țĮȚ
ıĲĮ email noylezas@otenet.gr
Πληροφορίες:
Διονύσης Κοκκινοπλίτης
tdromena@gmail.com
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ: ǻȚȠȞȪıȘȢ ȀȠțțȚȞȠʌȜȓĲȘȢ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

αδίζουμε προς εκλογές στο βασικό κύτταρο της Δημοκρατίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, εν μέσω γενικευμένης απάθειας
και μετά από μια νέα διοικητική μεταρρύθμιση που απομάκρυνε
το θεσμό από τους πολίτες.
Μια κυβέρνηση που επαγγέλλεται το σοσιαλισμό στην προμετωπίδα της με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, στον πολίτη
και τη συμμετοχή του στις τοπικές υποθέσεις, προχώρησε, εν
μέσω κρίσης, σε μια διοικητική μεταρρύθμιση εξοικονόμησης
πόρων και όχι αναβάθμισης του θεσμού.
Ουδείς προβληματίστηκε για το άριστο μέγεθος του Δήμου
με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι «το μεγάλο δεν είναι
και ωραίο», ούτε και λειτουργικό ή αποτελεσματικό. Ο πιο αποτελεσματικός, κατά γενική ομολογία αυτοδιοικητικός θεσμός
στη χώρα, βραβευμένος μάλιστα και από τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης, είναι η Κοινότητα της Ανάβρας στη Μαγνησία και
βεβαίως ο επικεφαλής της Κοινοτάρχης, ο Δημήτρης Τσουκαλάς. Στον αντίποδα, ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε μέγεθος
Δήμου του Βορειοελλαδικού χώρου ετοιμάζεται να παραδώσει
την εξουσία ή μάλλον τα χρέη με συνοδό σκάνδαλο διασπάθισης όχι μερικών χιλιάδων, αλλά 32 εκατομμυρίων ευρώ.
Ταυτόχρονα τα τοπικά κινήματα των πολιτών δέχθηκαν καίριο
πλήγμα. Καμιά ομάδα πολιτών δεν είναι σε θέση να κινητοποιήσει τους αναγκαίους πόρους για να μεταφέρει το όραμά της στην
εκλογική βάση με ίσους όρους με τα οργανωμένα κόμματα που
σιτίζονται στο Πρυτανείο και ως αποδεικνύει, η βραδυπορούσα
δικαστική έρευνα, στη διαπλοκή και την αδιαφάνεια.
Από τις προηγούμενες εκλογές είχε ήδη καταδειχθεί ότι Εφοριακοί, Αστυνομικοί, γιατροί του ΕΣΥ και γενικώς κρατικοί λειτουργοί που ασκούσαν εξουσία είχαν προβάδισμα και πολύ

μεγάλες πιθανότητες εκλογής από ιδιώτες και ελεύθερους
επαγγελματίες. Το ίδιο ισχύει και για δημοσιογράφους, ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, αθλητές και αθλητικούς
παράγοντες.
Από την άλλη μεριά, ο Δημαρχοκεντρικός χαρακτήρας των
Δήμων, όχι μόνο παραμένει αλλά ενισχύεται. Προσωπικότητες
και προβεβλημένα στελέχη των κομματικών χώρων και όχι των
κοινωνικών αγώνων, νοιώθουν το κάλεσμα της προσφοράς και
αυτοανακηρύσσονται υποψήφιοι. Μερικοί, εφαρμόζοντας το
ρητό «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις», δηλώνουν ανεξάρτητοι ενώ είναι τέκνα του κομματικού σωλήνα. Έπειτα η έμφαση
είναι στο πρόσωπο και όχι στο πρόγραμμα. Η κυβέρνηση πρέπει στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που θα εισάγει στις εθνικές εκλογές να αλλάξει και το σύστημα εκλογής στους Δήμους.
Ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλογή συμβούλων οι οποίοι θα εκλέγουν το Δήμαρχο. Η εξουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι
στο Δήμαρχο.
Μετά από όλα αυτά τα επιχειρήματα νομίζω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι επικείμενες εκλογές δεν γίνονται για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά για την Κεντρική Ετεροδιοίκηση!
Μπορούμε όμως εμείς οι πολίτες, με την επιλογή μας στις επικείμενες εκλογές των Δήμων, να ενισχύσουμε αυτοδιοικητικές
προσωπικότητες και ας αφήσουμε στα γραφεία δημοσκοπήσεων την ευθύνη για τη μέτρηση κάθε λίγο και λιγάκι της δημοφιλίας της κυβέρνησης, ιδιαίτερα με τη μέτρηση του ποσοστού
προτίμησης του «κανένα» ως του καταλληλότερου να διευθύνει
τις τύχες της πολύπαθης χώρας.
Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος
daoutop@agro.auth.gr

Ευχαριστήριο
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ευχαριστεί
τα Σούπερ Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ
& Αρτοζαχαροπλαστείο ΕΣΤΙΑ
για τη χορηγία τους στη «Γιορτή κάτω απ’ τ’άστρα»

22 Σεπτέμβρη
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης,
για ανθρώπινες πόλεις και σεβασμό
στο περιβάλλον.
Πολίτες των Πεύκων.
Κάντε τώρα μια αρχή. Αφήστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιείστε ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς
εκτός και αν μπορείτε να περπατήσετε.

from our
family
to yours !!
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Μερικές σκέψεις πάνω σε προβλήματα του Δήμου μας
Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι
ελεύθεροι υπαίθριοι δημόσιοι χώροι χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό δίπλα στα σπίτια την ποιότητα
ζωής στον χώρο κατοικίας μας. Στα
Πεύκα υπήρχαν οι προϋποθέσεις
με το σχέδιο πόλης να δημιουργηθεί ένας σωστός οικισμός. Έτσι
όπως εξελίσσονται τα πράγματα,
είναι φανερό ότι υπάρχουν κάποια
σοβαρά προβλήματα.
1. Και εδώ όπως και σχεδόν όλες
τις περιπτώσεις στην Ελλάδα,
πρώτα κτίζονται τα σπίτια και
στη συνέχεια τρέχουμε να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες
υποδομές (π.χ. δρόμους, αποχέτευση, σχολεία κλπ)
2. Με την καταστρατήγηση πολεοδομικών διατάξεων, η πραγματική πληθυσμιακή πυκνότητα μπορεί να είναι έως και
κατά 50% μεγαλύτερη από την
αρχικά προβλεπόμενη. Αυτό
σημαίνει αυξημένες ανάγκες
σε χώρους στάθμευσης, πάρκα, παιδικές χαρές, παιδικούς
σταθμούς, σχολεία κλπ.
3. Οι οικονομικές δυσκολίες των Δήμων, αλλά συχνά και μια στρεβλή
αντίληψη των δημοτικών αρχών,
δε βοηθούν για την επίλυση των
προβλημάτων αυτών.
4. Ο βαθμός δραστηριοποίησης
των ίδιων των πολιτών για τα
κοινά δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι κοινωνικές
σχέσεις των ανθρώπων ακόμα
και σε επίπεδο γειτονιάς είναι
περιορισμένες.
Σήμερα θα αναφερθώ σε ορισμένα
από τα παραπάνω ζητήματα.
Α. Δρόμοι - πεζόδρομοι
Το κυκλοφορικό της Παπανικολάου εξακολουθεί να είναι βασικό
πρόβλημα. Είναι φανερό ότι στο
ορατό μέλλον δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα παροχέτευσης
της διαμπερούς κυκλοφορίας.
Επομένως πρέπει από τον κόμβο
της Νεάπολης έως την στροφή Φιλύρου να εξασφαλιστούν οπωσδήποτε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.
Πάντως αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα του κόμβου Κ6 της εσωτερικής
περιφερειακής στη Νεάπολη, δεν
πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική
βελτίωση στην κατεύθυνση προς
Θεσσαλονίκη. Από τη στροφή
Φιλύρου και μέχρι τα όρια του
Δήμου με το Ασβεστοχώρι, αναγκαστικά θα υπάρχει μία λωρίδα.
Τα έργα μερικής διαπλάτυνσης και
κατασκευής πεζοδρομίων σε αυτό
το κομμάτι προχώρησαν από τη
στροφή Φιλύρου μέχρι την παλιά
κοινότητα. Πρέπει να συνεχισθούν
και στο υπόλοιπο κομμάτι, όπου

βρίσκονται μάλιστα και μερικές
αυθαίρετες κατασκευές μαγαζιών
που αναγκαστικά πρέπει να αφαιρεθούν. Ένα μεγάλο πρόβλημα
είναι η ασφαλής διάσχιση της
Παπανικολάου από τους πεζούς.
Οι εναλλακτικές λύσεις (ή συνδυασμός τους) είναι:
α. επιπλέον φωτεινοί σηματοδότες
β. ασφαλείς και λειτουργικές
λωρίδες διέλευσης πεζών
γ. αερογέφυρες
Συνολικά αναδεικνύεται η ανάγκη για μια κυκλοφοριακή μελέτη
στα όρια του Δήμου Πεύκων. Σε
αυτήν θα αντιμετωπίζονται προβλήματα σαν το παραπάνω, αλλά
και πολλά άλλα. Για παράδειγμα:
• Αύξηση των μονοδρομήσεων
δρόμων για διευκόλυνση της κυκλοφορίας και στους εσωτερικούς
δρόμους και στην Παπανικολάου.
• Τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα της στάθμευσης θα γίνεται
όλο και πιο οξύ. Απαιτείται προληπτική δράση (π.χ. πρόβλεψη στις
καινούριες άδειες για αναγκαστική
στάθμευση στο εσωτερικό των
οικοπέδων).
• Η λειτουργία των πεζοδρόμων.
Από το σχέδιο πόλης ένας αρκετά
μεγάλος αριθμός δρόμων είναι
χαρακτηρισμένος ως πεζόδρομοι.
Μέχρι σήμερα στην πράξη αυτό
δεν σήμαινε τίποτε. Προφανώς οι
μελετητές είχαν στο μυαλό τους
ότι οι πεζόδρομοι δεν είναι απλά
κάποιοι μικροί συνήθως δρόμοι,
αλλά δρόμοι με ειδικό καθεστώς.
Για παράδειγμα θα μπορούσε να
επιτρέπεται η διέλευση με αυτοκίνητο μόνον όσων τα σπίτια
έχουν είσοδο στον συγκεκριμένο
πεζόδρομο και μόνον για να εισέλθουν στο οικόπεδό τους και όχι να
σταθμεύουν επί του πεζόδρομου.
Προφανώς υπάρχουν ειδικές συνθήκες σε κάθε πεζόδρομο που
πρέπει να διερευνηθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή για
κάθε πεζόδρομο απαιτείται η εκπόνηση μιας μικρής μελέτης.
• Αν και στο Δήμο Πεύκων υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, θα μπο-ρούσε να διερευνηθεί
η δυνατότητα δημιουργίας ποδηλατοδρόμων σε κάποι-ους βασικούς
άξονες ή κοντά στα σχολεία.
Β. Πεζοδρόμια
Αν για τους δρόμους έχουν
προχωρήσει κάποια πράγματα,
στο πρόβλημα των πεζοδρομίων
μένουν πάρα πολλά να γίνουν.
Είναι θέμα και ασφάλειας και αισθητικής και λειτουργικότητας. Τα
δικαιώματα των πεζών δεν μπορούν να αγνοούνται επ’ άπειρον.

Γ. Αστικό πράσινο στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.
Έχω την αίσθηση ότι μέχρι
σήμερα το θέμα αυτό για το Δήμο
Πεύκων ήταν πολύ πίσω στις προτεραιότητές του. Την πρωτοβουλία
συνήθως την είχαν οι κάτοικοι ενός
δρόμου. Αν ενδιαφερόντουσαν
φύτευαν μερικά φυτά. Αν δεν
ενδιαφερόντουσαν δεν φύτευαν
τίποτα και δεν υπάρχει τίποτε. Το
πρόβλημα είναι ότι το αστικό πράσινο δεν είναι μια απλή υπόθεση.
Υπάρχουν φυτά που ενδείκνυνται
και φυτά που δεν ενδείκνυνται.
Τα φυτά πρέπει να φυτεύονται σε
κατάλληλες αποστάσεις, σε οπές
κατάλληλου μεγέθους, να κουρεύονται κατάλληλα κλπ. Έτσι παρατηρούνται φαινόμενα ορισμένα
φυτά να εμποδίζουν την διέλευση
πεζών από το πεζοδρόμιο ή και
την διέλευση αυτοκινήτων από
τμήμα του δρόμου. Από την άλλη
υπάρχουν περιπτώσεις παλαιών
συνήθως μεγάλων δένδρων (π.χ.
πλατανιών), που
αν και σίγουρα
δημιουργούν
προβλήματα,
αξίζει τον κόπο
να τροποποιήσουμε δρόμους
και πεζοδρόμια
για να τα προστατεύσουμε.
Δ. Χάραξη
μονοπατιών.
Οι κάτοικοι
του Δήμου Πεύκων, αν και αυτός περιβάλλεται
από περιαστικά
δάση, σε μικρό
βαθμό έρχονται
σε επαφή με
αυτά. Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο δίκτυο
μονοπατιών θα
μπορού σε να
βελτιώσει την

κατάσταση. Για παράδειγμα θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των
σημείων πρόσβασης στο δάσος
του Σέιχ-Σου σε τουλάχιστον 5-6
σημεία κατά μήκος του οικισμού.
Θα μπορούσε επίσης να χαραχθούν
μονοπάτια που θα οδηγούν από τα
Πεύκα στο Κουρί, το Φίλυρο και την
Ευ-καρπία. Επίσης θα μπορούσε να
διαμορφωθεί και να γίνει προσβάσιμος ο χώρος σε όλο το μήκος του
ρέματος από το Δημαρχείο μέχρι
την στροφή Φιλύρου. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει σωστή οριοθέτηση
του ρέματος, προστασία της υφιστάμενης χλωρίδας, εντοπισμό
και κλείσιμο όλων των παράνομων
υπονόμων κλπ.
Τα παραπάνω τα θεωρώ πιο
πολύ αφορμή για προβληματισμό,
παρά έτοιμες συνταγές για υλοποίηση. Προϋπόθεση όμως είναι
η εμπλοκή όσο το δυνατόν πιο
πολλών ενεργών πολιτών.
Μαστρογεωργόπουλος
Σπύρος
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
Cambridge FCE (lower) Dec.
ΣΠΑΝΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ		
Α
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ
Β
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΖΑΤΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΤΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΙΜΕΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
Michigan ECCE (lower) 100%
ΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΖΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ESB (lower) 100%
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ with Merit
ΦΡΑΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙΑΝΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 40

Michigan ECPE (proficiency)
ΠΕΛΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ ΧΑΡΗΣ
ΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2
ΤΣΙΜΕΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΒΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1
ΣΠΑΝΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
TOEIC
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΑΛΛΙΚΑ Β2
ΠΕΛΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
PET
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΔΕΛΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ!
Εκ της διευθύνσεως
Α.ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ – Ο.ΝΤΙΤΣΙΑ

Παράρτημα Ρετζικίου,
Μικράς Ασίας 40
Τηλ. 2310 674 604 labison@otenet.gr
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Ερωτήματα σε επικεφαλής Δημοτικών Π

ενόψει των επόμενων Δ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ με τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ., στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα σημαντικά για τον σημερινό Δήμο μας, αποφάσισε να απευθυνθεί σε όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις που σκοπεύουν να διεκδικήσουν
την ψήφο μας στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές στο νέο διευρυμένο Δήμο Νεάπολης – Συκεών. Για το σκοπό αυτό διαμορφώσαμε μια σειρά από
ερωτήματα σε θέματα που έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη το περιοδικό μας και τους αγώνες των μελών μας. Ζητήσαμε από τους παραλήπτες οι
απαντήσεις τους να αφορούν άμεσα τα ερωτήματα που θέσαμε και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των απαντήσεων να μην υπερβαίνει τις 500.
Απευθυνθήκαμε στους παρακάτω υποψηφίους δημάρχους (με αλφαβητική σειρά): Βέλλη Μπάμπη, Δανιηλίδη Σίμο, Λαδόπουλο Ναθαναήλ,
Μιχαηλίδη, εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας Πολιτών Πεύκων και Συμεωνίδη Στέλιο.
Απαντήσεις στα ερωτήματα πήραμε από τους κυρίους Δανιηλίδη, Λαδόπουλο και Συμεωνίδη τις οποίες δημοσιεύουμε παρακάτω. Η απάντηση
του κ. Βέλλη δεν αφορούσε τα ερωτήματά μας, για τα οποία μας παρέπεμψε στο περιοδικό «ΑΙΧΜΗΡΑ». ‘Ετσι ο κ. Βέλλης στέρησε από τους αναγνώστες μας τη δυνατότητα να κρίνουν και συγκρίνουν απαντήσεις/τοποθετήσεις επί των ιδίων ερωτημάτων από τον ίδιο ως υποψήφιο δήμαρχο.
Δηλώνουμε ότι σεβόμαστε τις θέσεις της παράταξής του, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να φιλοξενήσουμε κείμενο άσχετο με τα ερωτήματά μας.

Τα ερωτήματα που θέσαμε είναι:

1. Γνωρίζετε ότι το θέμα της αποχέτευσης ταλανίζει τα Πεύκα εδώ και πολλά χρόνια. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να προωθήσετε την
ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και σε τι χρονικά πλαίσια;
2. Έχετε σχέδια για την προστασία και ανάδειξη του δάσους που περιβάλλει τον οικισμό μας;
3. Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι από ενδεχόμενη πυρκαγιά του δάσους, ποια είναι η άποψή σας
σχετικά με τα θέματα της πρόληψης και της αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς;
4. Ποια είναι η θέση σας για τη σχεδιαζόμενη εξωτερική περιφερειακή και τους κόμβους Κ6 και Κ7 της υπάρχουσας περιφερειακής;
5. Πώς βλέπετε τις οικονομικές δυνατότητες του νέου Δήμου στα πλαίσια του νέου θεσμικού καθεστώτος του Καλλικράτη;
6. Στα Πεύκα λείπουν παντελώς δημόσιοι χώροι κοινωνικής συνάθροισης των πολιτών. Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό;
7. Ποιά είναι τα 3 σημαντικότερα έργα για τα οποία είστε περήφανος που υλοποιήσατε (εφόσον υπηρετήσατε ήδη την Τ.Α.) ή σχεδιάζετε να υλοποιήσετε;

ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
1. Ως δημοτικός σύμβουλος ακόμα, τα έτη 1982-’92,
είχα προτείνει την ένταξη του συνολικού έργου αποχέτευσης στο Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Παρακολουθώ το ζήτημα και ενημερώθηκα
από την καινούρια διοίκηση της ΕΥΑΘ ότι λύθηκαν εκκρεμή θέματα με την κατασκευάστρια εταιρία, η οποία προχωρά στην επόμενη φάση του αγωγού.
2. Σε συνεργασία με επιστήμονες έχουμε εκπονήσει σχέδιο προστασίας και
ανάδειξης του δάσους. Αυτό σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τους
φορείς της, πρέπει να διευρυνθεί για να καλύψει συνολικά το νέο δήμο. Από
το 1995 λειτουργούμε ειδική υπηρεσία και εθελοντική ομάδα πλήρως εξοπλισμένη που περιπολεί στο δάσος. Επιπλέον, είναι γνωστή η προσπάθειά μας για
την απομάκρυνση πυλώνων και δικτύων υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, καθώς
οι σπινθήρες είναι σοβαρή αιτία πυρκαγιών. Έτσι πετύχαμε, μετά από αγώνες
χρόνων, η ΔΕΗ να υπογειώσει το δίκτυο υπερυψηλής τάσης στο δάσος.
3. Οι δήμοι πρέπει να έχουν αρμοδιότητες για την προστασία του δάσους
και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με καλά εξοπλισμένες και στελεχωμένες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Να λειτουργούν με συγκεκριμένη
δομή, εντάσσοντας στο δυναμικό τους πολίτες ως εθελοντές και οικολογικές
οργανώσεις, ώστε να αντιμετωπίζουμε ακαριαία κάθε πυρκαγιά. Το σημαντικότερο, όμως, είναι τα μέτρα πρόληψης για τα οποία έχω καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στις εκάστοτε ηγεσίες των υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας.
Απασχόληση προσωπικού για τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών και το
κλάδεμα σε συνεργασία με δασολόγους και γεωπόνους, 24ωρες περιπολίες και
καθαριότητα από απορρίμματα, μπάζα, εύφλεκτα υλικά είναι μερικά από αυτά
που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.
4. Οι δύο κόμβοι είναι ημιτελείς. Αρχικά προβλέπονταν υπόγεια τούνελ που
αφαιρέθηκαν από τα συμβασιοποιημένα έργα για λόγους οικονομίας. Επειδή
συνεχώς σημειώνονται τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, και οι κακοτεχνίες και οι ελλείψεις καθιστούν τους κόμβους επικίνδυνους, πρέπει οι μελετητές

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1. Η αντιμετώπιση του Δήμου Πεύκων –και παλαιότερα Κοινότητας Πεύκων- από την ΕΥΑΘ αποτελεί υπόδειγμα απαράδεκτης αντιμετώπισης του κράτους απέναντι
στους πολίτες εδώ και δεκαετίες. Παρά το ότι όλοι οι Δήμοι που ανήκουν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αλλά και αρκετές περιοχές της υπαίθρου του
νομού Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνται ως προς την υδροδότηση και αποχέτευση από την ΕΥΑΘ, ο Δήμος Πεύκων
μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν εξυπηρετούταν. Γνωρίζω πάρα
πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η α’ φάση της αποχέτευ-

να επικαιροποιήσουν τα σχέδια και να προωθηθεί η ολοκλήρωση των έργων.
Σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη νέα εξωτερική περιφερειακή, η μελέτη να γίνει
με σεβασμό στο οικοσύστημα, να είναι υπόγεια όπου υπάρχει δυνατότητα, με
επιστημονικούς και τεχνικούς όρους που να διευκολύνουν την κίνηση.
5. Ο δήμος Συκεών, από καταχρεωμένος το 1994, σήμερα είναι υπόδειγμα
οικονομικής διαχείρισης. Δεν χρωστάει σε καμία τράπεζα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε κατασκευαστές, προμηθευτές, Ασφαλιστικά Ταμεία. Διαθέτει 23,5 εκατ.€, τα οποία αξιοποιεί ανάλογα με τις ιεραρχήσεις. Ο
καινούριος μεγάλος δήμος πρέπει να καλύψει τα χρέη των γειτονικών δήμων
και να επιτύχει εισροή κονδυλίων από διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά προγράμματα. Να διασφαλίσει τα έσοδα με κάθε νόμιμο τρόπο, να εφαρμόσει χρηστή και
διαφανή διαχείριση. Με αυτούς τους κανόνες πετύχαμε το «οικονομικό θαύμα
στην Τ.Α.», δηλαδή να μην χρωστάμε πουθενά, χωρίς δάνειο επί 16 χρόνια, και
με πολλά χρήματα στο ταμείο.
6. Το αρχικό Διάταγμα για την ένταξη στο σχέδιο προέβλεπε χώρους, οι οποίοι πρέπει να αποδοθούν στους πολίτες. Δεν θα διστάσουμε να αντιμετωπίσουμε
κάθε πρόβλημα, ώστε οι προβλεπόμενοι χώροι και οι υπόλοιποι που πρέπει να
προστεθούν, να αποδοθούν στην κοινωνία. Επιπλέον, οι υπάρχουσες κτιριακές
εγκαταστάσεις που κάποια στιγμή δεν θα χρειάζονται, να ανακατασκευαστούν
και να χρησιμοποιούνται από συλλόγους, οργανώσεις, κινήσεις, πολίτες.
7. Η κατασκευή σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων που καθιέρωσε τη
μόνιμη πρωινή βάρδια σε όλα τα σχολεία. Τα πολιτιστικά κέντρα, η Δημοτική
Βιβλιοθήκη, το Ωδείο, το Κέντρο Ιστορίας, το κολυμβητήριο, τα κλειστά γυμναστήρια. Κατασκευάσαμε δυο υπόγεια πάρκινγκ και δημοπρατούμε άλλα δυο.
Είμαστε υπερήφανοι για τους 11 Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς σε
ιδιόκτητα κατασκευασμένα από μας κτίρια, που καλύπτουν το 100% των αιτήσεων των συμπολιτών μας. Τα ΚΑΠΗ, το Δημοτικό Ιατρείο, το ΚΗΦΗ. Το μεγαλύτερο, που αφορά όλη τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, είναι ο αντιπλημμυρικός
αγωγός Κρυονερίου, που μετά από 15ετή ασταμάτητο αγώνα μας, ολοκληρώνεται, με προϋπολογισμό άνω των 9,5 εκατ.€. Διατηρεί τα μεγαλύτερα τμήματα
του ρέματος ανοικτά για την προστασία του περιβάλλοντος και θωρακίζει από
τις πλημμύρες. Με τις 3.000 και πλέον φυτεύσεις, δημιουργούνται περιβαλλοντικά μονοπάτια προς την καρδιά του περιαστικού δάσους.
σης. Αυτό που είναι ανάγκη σήμερα να γίνει είναι η άμεση ολοκλήρωση της β’
φάσης του έργου και η σύνδεση των κατοικιών στις περιοχές Ακρόπολης, Παραδείσου, Πηγών και Βυζαντίου καθώς και η ύπαρξη συμφωνίας με την ΕΥΑΘ
σε σχέση με την άμεση ολοκλήρωση των έργων και για τις κατοικίες που δεν
συμπεριλήφθησαν στην α’ φάση.
2. Το δάσος που αγκαλιάζει το νέο μας Δήμο σε πολλές περιοχές, αποτελεί
ίσως το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημά του. Πρέπει να αντιμετωπιστεί
ως μοναδικός φυσικός πλούτος μέσα από συστηματικές και οργανωμένες δράσεις, όπως η συνέχιση των δενδροφυτεύσεων, η κατασκευή έργων αναψυχής,
τα οποία ταυτόχρονα θα λειτουργούν και ως αντιπυρικές ζώνες αλλά και οδοί
πρόσβασης σε περίπτωση πυρκαγιών καθώς και μέσα από τη διαρκή φύλαξη
με τις υπηρεσίες του Δήμου, τη συνεργασία της Πυροσβεστικής αλλά και την
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ν Παρατάξεων Δήμου Νεάπολης - Συκεών

ων Δημοτικών Εκλογών
ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από αυτό το πλαίσιο είμαι βέβαιος ότι
όλοι οι πολίτες θα μπορούν να χαίρονται αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου της
Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα είναι ασφαλής και δε θα αποτελέσει έρμαιο στα
χέρια ασυνείδητων πολιτών.
3. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η προστασία και ανάδειξη του δάσους,
αποτελεί βασική προτεραιότητα στη λειτουργία του νέου Δήμου. Είναι σημαντικό ότι μέσα από τις αρμοδιότητες του νέου Δήμου, όπως προκύπτουν από
τον Καλλικράτη, δίνεται η δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί επιτέλους προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από τη δεδομένη προσοχή της Πυροσβεστικής, ένα κρίσιμο στοιχείο πρέπει να αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των
πολιτών μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο ενημέρωσης και άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα εκπονήσει ο Δήμος.
4. Με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, έχω κατ’ επανάληψη καταγγείλει την άνιση αντιμετώπιση της
δυτικής πλευράς της πόλης συγκριτικά με την ανατολική σχετικά με τη λειτουργία
της Περιφερειακής Οδού. Δε νοείται λοιπόν οι κόμβοι, οι οποίοι υπάρχουν, να μην
είναι ανισόπεδοι και να δημιουργούνται ουρές αυτοκινήτων στους φωτεινούς
σηματοδότες. Σχετικά με την εξωτερική Περιφερειακή, είναι γνωστή η θέση μου
ότι οφείλει να χαραχθεί εκτός κατοικημένων περιοχών καθ’ όλο το μήκος της.
5. Η χώρα μας βιώνει την πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οφείλουμε να δημιουργήσουμε
έναν ισχυρό Δήμο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν κατά
κύριο λόγο άμεσα εξαρτημένη από τη χρηματοδότηση των περιορισμένων αρμοδιοτήτων της από το κράτος και συνήθως ήταν ελλιπής. Ο νέος Δήμος που
δημιουργείται, φιλοδοξούμε να αποτελέσει πρότυπο Δήμου πανελλαδικά στους
τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, του Πολιτισμού, της Παιδείας, του Αθλητισμού
και φυσικά της Ανάπτυξης και να καταφέρει να διασφαλίσει τους απαραίτητους
πόρους από την κεντρική διοίκηση, από ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και
από ίδιους πόρους, έτσι ώστε να υλοποιήσει μία τέτοια πολιτική.
6. Οι κάτοικοι της Νεάπολης γνωρίζουν ότι μέσα από ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων (περιοχή Αναγέννησης, Τρωάδας και Πυροπαθών, Άνω Νεάπολη κ.ά), καταφέραμε να δημιουργήσουμε όμορφες περιοχές

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
1. Αναφέρεστε σε ένα θέμα που έχει πάψει να υφίσταται…
Η λειτουργία του νέου αντλιοστασίου ακαθάρτων λυμάτων έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο του 2009.
Η πρώτη φάση του έργου «Αποχέτευση στο Δήμο
Πεύκων» που αφορούσε το 65% του οικισμού έχει ολοκληρωθεί, με το σύνολο σχεδόν των συνδέσεων να έχουν
κατασκευασθεί.
Η δεύτερη φάση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στα
μέσα του 2011.
Σε αυτή τη φάση αναμένεται να συνδεθεί το εναπομείναν 30% των κατοικιών, που αφορά την κατασκευή και επέκταση των αγωγών στο υπόλοιπο τμήμα
και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους οικισμούς ΠΗΓΕΣ και ΒΥΖΑΝΤΙΟ καθώς
και όσες συνδέσεις των οικισμών ΑΚΡΟΠΟΛΗ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ δεν είχαν περιληφθεί στην πρώτη φάση, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό της ΕΥΑΘ
ΑΕ, η οποία έχει και την πλήρη επίβλεψη του έργου.
Με την ολοκλήρωση του έργου, το 95% περίπου των κατοικιών των Πεύκων θα έχει συνδεθεί με το δίκτυο.
2. Το δάσος όσο και οι περιοχές που δενδροφυτεύτηκαν, προστατεύονται
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δασαρχείο και το Δήμο.
Ειδικά για τις περιοχές που δενδροφυτεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2009 και
το Μάρτιο του 2010, έχει κατασκευασθεί περίφραξη ώστε να υπάρξει προστασία-προφύλαξη από την παράνομη βοσκή.
Μεταξύ του οικισμού και του δάσους Σέϊχ-Σου κατασκευάσθηκε πεζογέφυρα καθώς και μονοπάτι τόσο για την πρόσβαση στους περιπατητές, όσο και για
τη περίπτωση ανάγκης.
3. Σε ενδεχόμενη πυρκαγιά, ο Δήμος εκτελεί εντολές της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, του Δασαρχείου και της Περιφέρειας.
Ωστόσο, η τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών και επιπλέον, η διάνοιξη
της οδού Ελευθερίας τόσο στο τμήμα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Πεύκων, όσο
και στο τμήμα μεταξύ των οδών Δημοκρατίας και Καβάφη, αποτελεί από μόνη της
αντιπυρική ζώνη και ασπίδα προστασίας σε ενδεχόμενο κίνδυνο, γιατί δίνει άμεση
πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα και στις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.
4. Οι θέσεις μας είναι σαφείς, έχουν διατυπωθεί στη σύσκεψη φορέων και
κατοίκων που έχει πραγματοποιηθεί και έχουν κοινοποιηθεί τόσο στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» όσο και στον Υφυπουργό Υποδομών κ. Ι. Μαγκριώτη, με πάγια

με χαρακτηριστικά γειτονιάς. Ταυτόχρονα, η ανακατασκευή αλλά και η διαμόρφωση χώρων κοινωνικής συνάθροισης, όπως η Πλατεία Ειρήνης, η Πλατεία
Βαλσαμή, οι χώροι αναψυχής στο πρ.στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, αποτελούν
δείγμα της δουλειάς μας και τον ασφαλή οδηγό για την αξιοποίηση κάθε δυνατού ελεύθερου χώρου στην περιοχή των Πεύκων.
7. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξω 3 έργα μέσα σε μία διαδρομή 8
ετών ευθύνης της διοίκησης του Δήμου Νεάπολης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έργα υποδομών στη σύγχρονη πόλη, από την κατασκευή υπόγειου
πάρκινγκ 126 θέσεων στο κέντρο της Νεάπολης και τη δημοπράτηση υπόγειου
πάρκινγκ 350 θέσεων στην περιοχή των Ρουμανικών μέχρι την αλλαγή όλης της
πόλης με ένα τεράστιο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων –που περιλαμβάνει
και την ανάπλαση της περιοχής Στρεμπενιώτη- και ανακατασκευής πλατειών.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υποδομές στην Παιδεία, τόσο όσον αφορά
την ικανοποίηση των υλικοτεχνικών υποδομών, με την κατασκευή νηπιαγωγείων και την προσθήκη αιθουσών στα σχολεία, όσο και με τη δημιουργία και
στήριξη προγραμμάτων και θεσμών, όπως το Φεστιβάλ Παιδείας, που δίνουν
τη δυνατότητα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν ελεύθερα και δημιουργικά τις πρωτοβουλίες τους, προάγοντας το όραμα του Δήμου
για ένα δημόσιο σχολείο, ευέλικτο, ανοιχτό, συμμετοχικό και δημοκρατικό. Θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για υποδομές στον Πολιτισμό με τη δημιουργία της
νέας υπερσύγχρονης Δημοτικής Βιβλιοθήκης αλλά και τη σταθερή υλοποίηση
και αναβάθμιση θεσμών όπως η Βαλκανική Πλατεία, το Φεστιβάλ Παράδοσης
κ.ά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υποδομές στην Κοινωνική Πολιτική από
την κατασκευή του νέου παιδικού μας σταθμού και την κατασκευή του νέου
μας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Παιδιού μέχρι τη δημιουργία του
Διαμερίσματος Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία και την Τράπεζα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υποδομές στον
αθλητισμό από την κατασκευή ασφαλών και σύγχρονων γηπέδων και χώρων
άθλησης μέχρι την κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου.
Για εμάς, η πρόκληση είναι το ραντεβού με τον πολίτη στη γειτονιά του. Σε
μία περίοδο που οι πολίτες δοκιμάζονται, ο νέος Δήμος μας οφείλει να λειτουργεί ως Δήμος Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης, με έργα και όχι με λόγια.
στάση μας την χάραξη και κατασκευή της εξωτερικής περιφερειακής πέρα από
τα όρια της κατοικημένης περιοχής.
Όσο αναφορά τον κόμβο Κ6, έχουμε ήδη προτείνει την μετατροπή του σε
πλήρη ανισόπεδο κόμβο που σημαίνει αυτόματη εξάλειψη των φωτεινών σηματοδοτών, όπως ακριβώς θα πρέπει να γίνει και στον κόμβο Κ7.
5. Αν και ο υφιστάμενος σήμερα Δήμος Πεύκων θεωρείται ένας νοικοκυρεμένος
δήμος με μηδενικές υποχρεώσεις, τα δεδομένα του νέου Δήμου αν αναφερθούμε σε
πραγματικό ταμείο και όχι σε λογιστική απογραφή, είναι απογοητευτικά.
Είναι φανερό ότι θα ακολουθήσει µία συνεχής µείωση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενταγμένη πάντα στο Πρόγραµµα Σταθερότητας, με αμφίβολα αποτελέσματα.
6. Αν ο χώρος της Αγίας Τριάδας που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, το
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, το Δημοτικό Γυμναστήριο, το Γήπεδο 5Χ5, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το Κέντρο Νεολαίας, το Αμφιθέατρο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου, ο ανακαινισμένος χώρος του ΚΑΠΗ, το Δημοτικό Άλσος Δελασάλ, το
συντριβάνι της οδού Ειρήνης, το Πάρκο της Σμύρνης και της Εφέσσου και το
Πολιτιστικό Κέντρο που βρίσκεται στη φάση της μελέτης, δε θεωρούνται χώροι κοινωνικής συνάθροισης, τότε έχουμε μία διαφορετική αντίληψη της έννοιας των χώρων ανάπτυξης και συγκέντρωσης.
7. Ένας αριθμός πάντα περιορίζει το σύνολο του έργου που επιτελέστηκε
μέχρι σήμερα και κάθε έργο έχει τη δική του αναφορά.
Η κατασκευή θέσεων parking και πεζοδρομίων της Λεωφόρου Γ. Παπανικολάου, η διάνοιξη κρασπέδωση, ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση 70
συνολικά οδών, η κατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου και του κλειστού
γηπέδου Μπάσκετ, το έργο της αποχέτευσης, η κατασκευή αγωγών ομβρίων,
το Γήπεδο 5Χ5, το συντριβάνι της οδού Ειρήνης, οι περιφράξεις των παιδικών
χαρών, το Άλσος Δελασάλ, η ανάπλαση του χώρου των Παλαιών Κοιμητηρίων,
η ανάπλαση των Νέων Κοιμητηρίων, η κατασκευή Νεκροστασίου και Οστεοφυλακείου, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Αρτέμιδος, η ανάπλαση
της περιοχής της Αγίας Τριάδος, η ανέγερση του Λυκείου, του Παιδικού Σταθμού στην οδό Γρυπάρη και του Νηπιαγωγείου στην οδό Αγίας Τριάδος, η διάνοιξη της Λεωφόρου Παπανικολάου στο ύψος του κόμβου Κ6, είναι κάποια από
αυτά που μας κάνουν υπερήφανους.
Για μας η επιτυχία έχει όνομα και δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη του Δήμου Πεύκων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, δύο βασικοί στόχοι για τους οποίους δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας.
Θα είμαστε εδώ και θα εργαζόμαστε μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου, έτσι όπως
κάναμε μέχρι σήμερα, με τον τρόπο που γνωρίζουμε, με το ίδιο μεράκι, για να
υλοποιήσουμε το όραμα όλων μας.
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Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται, κρίνουν και προτείνουν
Πώς μπορούμε να κάνουμε την γειτονιά μας καλύτερη

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΟΤΙΖΟΥΜΕ
Έκθεση από μαθητή του δημοτικού με θέμα:
«Τι να ζητήσω από το Θεό».
«Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ.
Θέλω να με κάνεις τηλεόραση!
Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου.
Να έχω το δικό μου χώρο.
Να έχω την οικογένειά μου γύρω από εμένα.
Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μιλάω.
Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί...
Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακούνε οι άλλοι χωρίς
διακοπές ή ερωτήσεις.
Όταν είμαι τηλεόραση, θάχω την παρέα του πατέρα μου όταν έρχεται
σπίτι από τη δουλειά, ακόμα κι αν είναι κουρασμένος.
Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει όταν είναι λυπημένη και στενοχωρημένη, αντί να με αγνοεί…
Θέλω τ΄ αδέλφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περνάει ώρες μαζί
μου.
Θέλω να νοιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην άκρη, πότε
– πότε, μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με μένα.
Και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους ευτυχισμένους
και χαρούμενους.
Θεέ μου, δε ζητάω πολλά. Θέλω μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση!»
Τη δασκάλα που τη διάβασε (καθώς βαθμολογούσε) την έκανε να κλάψει.
Ο σύζυγός της που μόλις είχε μπει στο σπίτι, τη ρώτησε: «τί συμβαίνει;»
Αυτή απάντησε: «Διάβασε αυτή την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής
μου».
Ο σύζυγος είπε: «Το καημένο το παιδί. Τί αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί!»
Τότε αυτή τον κοίταξε και είπε: «Αυτή η έκθεση είναι του γιου μας!..»
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• Εύοσμος - Ιθάκης 59
(έναντι γηπέδου)
τηλ. & φαξ: 2310 64.14.34

• Σταυρούπολη - Σάμου 12
(έναντι 5ου Δημ. Σχολείου)
τηλ. & φαξ: 2310 69.25.29

• Πεύκα - Λ. Παπανικολάου 67
1ος όροφος (στο φανάρι)
τηλ. φαξ: 2310 58.24.20-21

ƪƯƯƬƱƳīƧƯƯƭƮƳ ƮƳƯƪīƭƳ
«ƩƪƯƧƶƧƯ»

Ƭ īİǌǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ ĲǎǑ ƮǎǊİǄǁǎǑ «ƩƪƯƧƶƧƯ» ıǑǄǒĮǁǏİǈ ǇİǏǋƾ
ĲǎǑǐ İȺǈĲǑǒǗǌĲİǐ ıĲĮ Ƨƪƭ ǉĮǈ Ʒƪƭ 2010 ȺǎǑ ƿĳİǏĮǌ Ĳǎ ȺǎıǎıĲǗ
İȺǈĲǑǒǁĮǐ 95,7% ǉĮǈ ȺƿǏĮıĮǌ ıİ ƶǒǎǊƿǐ ǉĮǈ ƷǋǀǋĮĲĮ Ĳǆǐ ȺǏǙĲǆǐ
İȺǈǊǎǄǀǐ ĲǎǑǐ. ƶǑǄǒĮǏǆĲǀǏǈĮ, ıİ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ İȺǈĲǑǒǗǌĲİǐ, ıĲǎǑǐ Ǆǎǌİǁǐ
ǉĮǈ ıİ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ İǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǘǐ ĲǎǑ ƮǎǊİǄǁǎǑ !
ƭįǈĮǁĲİǏĮ ȺİǏǀĳĮǌǎǑǐ ǋĮǐ ǉƾǌǎǑǌ ǎǈ İȺǈĲǑǒǗǌĲİǐ ıĲǆǌ ȺǏǙĲǆ
įİǉƾįĮ Ĳǔǌ Ǉƿıİǔǌ Ĳǔǌ Ƨƪƭ (2ǆ Ǉƿıǆ ĬİƾĲǏǎǑ Ĭİı/ǌǁǉǆǐ, 6ǆ Ǉƿıǆ
ƳįǎǌĲǈĮĲǏǈǉǀǐ Ĭİı/ǌǁǉǆǐ, 6ǆ Ǉƿıǆ ƧǏǒǈĲİǉĲǎǌǈǉǀǐ Ĭİı/ǌǁǉǆǐ, 8ǆ Ǉƿıǆ
ƪĳĮǏǋǎıǋƿǌǆǐ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ, 8ǆ Ǉƿıǆ ưǆǒĮǌǎǊǗǄǔǌ
ưǆǒĮǌǈǉǙǌ).

ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƪƶ
ƷƬƯ.: 2310 673252 FAX : 2310 673348
e-mail: info@delasalle.gr ł www.delasalle.gr
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Πευκο-απόψεις
` Φίλος, περιπατητής της αναμορφωμένης Παπανικολάου μας
τηλεφώνησε με αγωνία. Κάντε κάτι. Οι τούγιες πεθαίνουν. Μέτρησα
36. Τριάντα έξι επί 330,23 ευρώ που στοίχισαν η καθεμιά, ίσον 11.888.
Τυχαίο; Δε νομίζω.
` Διαρκή φροντίδα θέλουν και οι ακρωτηριασμένες τούγιες. Επιμένουν να πάρουν το σχήμα της φύσης. Παρακαλείται ο διεστραμμένος
κηπουρός να επέμβει για να
αποκαταστήσει την αισθητική
τους διάσταση. Τρομάρα μας, η
γλυπτική φυτών μας έλειπε..
` Να επαινέσουμε τα έργα
που γίνονται στην Αγία Τριάδα.
Να που τα τοπικά υλικά μπορούν
θαυμάσια να υποκαταστήσουν το
μπετόν και να δώσουν ένα οικολογικά λειτουργικό και αισθητικό
αποτέλεσμα. Περιμένουμε και τις
παρεμβάσεις που ζητήσαμε στο
προηγούμενο τεύχος για διευκόλυνση των συμπολιτών μας που «καβάλα
πάν στην Εκκλησιά. Καβάλα προσκυνάνε».
` Τα δένδρα που φυτέψαμε στους γύρω λόφους θέλουν απεγνωσμένα νερό. Γιατί δεν οργανώνουμε μια εθελοντική προσφορά ποτίσματος;
Βέβαια έπρεπε να γίνει μέσα στον Αύγουστο. Αν δεν έρθει κάποια βροχή
στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη πρέπει να επέμβουμε, αν θέλουμε
να κρατήσουμε ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις φυτεύσεις. Ήδη ένα
10-15% των φυτών είναι νεκρά.
` Συγχαίρουμε την πρωτοβουλία του Δήμου να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στη στέγη του Δημαρχείου και ενός Σχολικού συγκροτήματος.
Το παράδειγμά του πρέπει να το μιμηθούμε και εμείς οι δημότες. Αποκτούμε ένα σταθερό εισόδημα και μάλιστα αφορολόγητο, βοηθάμε το
περιβάλλον και μειώνουμε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Με ένα
σμπάρο, όχι δύο αλλά τρία τρυγόνια.
` Φορτηγό στην οδό Ακροπόλεως προκάλεσε τη θραύση του κρουνού πυρόσβεσης, το ξερίζωμά του και
την αποκάλυψη της απουσίας νερού.
Τι θα γίνει σε περίπτωση φωτιάς στο
δάσος; Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ το φωνάζει
από χρόνια… Ακούει κανείς;
` Τωρινή εικόνα της διάνοιξης
της οδού Ελευθερίας, στα όρια του
ρέματος που χωρίζει τον οικισμό από
το Σέιχ-Σου. Έντονη οσμή αποχέτευ-

σης αναδύεται, με μπάζα, απορρίμματα, στρώματα, κομμένα δέντρα να
καλύπτουν τα πρανή του ρέματος. Εικόνα πλήρους υποβάθμισης της
φύσης αλλά και ημών των ιδίων.
` Οι κάτοικοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι η διάνοιξη είναι ευκαιρία για
αναβάθμιση της περιοχής και δημιουργία πεζόδρομου. Μια πρόταση
που την υιοθετούσαν στο παρελθόν οι υποψήφιοι πρόεδροι ή δήμαρχοι
των Πεύκων στα φυλλάδιά τους προεκλογικά. Μήπως είναι καιρός να
πραγματοποιηθεί;
` Ήταν που ήταν το χειρότερο οδόστρωμα της Ελλάδας η Λεωφόρος
Ειρήνης, τώρα που συνδέονται τα σπίτια με το αποχετευτικό έγινε σχεδόν
αδιάβατη. Προσέξτε τις ρόδες σας!!.
` Οπλιστείτε με υπομονή εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ΚΑΠΗ
Πεύκων. Η εγγραφή προϋποθέτει υπογραφή δημοτικού συμβούλου, ο
οποίος προφανώς ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του. Ποια είναι αυτά; Η
έγκριση και η υπογραφή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων. Υπάρχουν
αιτήσεις που εκκρεμούν τουλάχιστον τρεις μήνες. Προφανώς χρειάζεται
χρόνος για τη διερεύνηση της «ποιότητας» των πολιτών προκειμένου να
εγκριθούν οι αιτήσεις τους.
` Στο περιοδικό του Δήμου μας διαβάζουμε ότι η δημοτική μας
αρχή είναι υπερήφανη για την υλοποίηση έργων που τελείωσαν ή είναι
σε εξέλιξη. Δυστυχώς πρέπει να επισημάνουμε πως αρκετά είναι σε
μακροχρόνια εξέλιξη και αντί να εξυπηρετήσουν τους πολίτες δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα και κινδύνους. Για παράδειγμα το πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής που κατασκευάζεται τουλάχιστον τρία χρόνια. Η
σημερινή εικόνα του με σωρούς χωμάτων, συρματοπλέγματα και ξερόχορτα δίνει μάλλον εικόνα εγκατάλειψης. Εννοείται πως δεν προσφέρει
καμία κυκλοφοριακή αγωγή γιατί είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
` Η στροφή Φιλύρου έχει ξεπεράσει κάθε όριο με τις παράνομες
διαφημιστικές πινακίδες. Μετά τη νομοθετική απαγόρευση από την Πολιτεία και την επιβολή
αποξήλωσής τους μέχρι τις 25 Απριλίου του
2010, δείτε γύρω σας
τι γίνεται στα Πεύκα.
Εμείς άραγε ζούμε σε
άλλη χώρα;;
` Η εγκατάλειψη,
υποβάθμιση και κατάρρευση χαρακτηρίζει το δάσος ΔΕΛΑΣΑΛ. Δένδρα χωρίς σταγόνα νερό
κατάξερα, υποδομές ρημαγμένες, απορρίμματα, κανένα χέρι φροντίδας
για αυτόν τον θησαυρό που έχουμε. Μήπως θάναι πολύ αργά όταν αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης;

Δύο μέτρα, δύο σταθμά
Μάθαμε ότι ο δήμαρχός μας, κάνει επιλεκτικά διακρίσεις, όσον αφορά
στην παραχώρηση γηπεδότητας και προπονητικών ωρών στο δημοτικό
γυμναστήριο, σε συλλόγους του δήμου μας. Από τα μέσα Αυγούστου το
γυμναστήριο λειτουργεί επιλεκτικά για κάποιες ομάδες.
Το δημοτικό γυμναστήριο κατασκευάστηκε με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους πολίτες του δήμου μας. Είναι συνταγματικό δικαίωμα όποιοι θέλεουν να
ιδρύουν αθλητικό σύλλογο σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις και
να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα των ενώσεων, όπως και δικαίωμα
του καθενός είναι να εγγράφεται σε ένα σύλλογο και να αθλείται. Ο δήμαρχός μας υποχρεούται (από τη στιγμή που υπάρχει γυμναστήριο) να
παραχωρεί γηπεδότητα και να μοιράζει ισότιμα τις ώρες σε όλους τους
συλλόγους (προηγούνται φυσικά οι μεγαλύτερες αγωνιστικά κατηγορίες). Τα θέματα αυτά έπρεπε να τα λύνει η επιτροπή του γυμναστηρίου
που έπρεπε να είχε ορισθεί εδώ και καιρό και να μη χειρίζεται αυτά τα
θέματα ο δήμαρχος.
Οι δήμαρχοι που έχουν πολλούς αθλητικούς συλλόγους πρέπει να είναι περήφανοι που χαρακτηρίζονται αθλητικοί δήμοι. Πρέπει να βοηθούν
και να συνεργάζονται μαζί τους, αφού αυτοί εκτελούν κοινωνικό έργο,

διαπαιδαγωγούν και προσπαθούν να μυήσουν τα παιδιά στον αθλητισμό
και στις αξίες του, αποτρέποντάς τα από άλλες κακές συνήθειες. Έρευνα
που έγινε στην Αμερική σε αστική συνοικία μεγαλούπολης, σε έφηβους,
απέδειξε ότι τα παιδιά που ήταν μέλη αθλητικών ομάδων δεν κάπνιζαν,
ούτε έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, είχαν ανεπτυγμένη αυτοπεποίθηση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και κοινωνικότητα. Γιατί ο
δήμαρχος να κάνει διακρίσεις; αφού όλοι οι σύλλογοι είναι τοπικοί και
οι γονείς και οι αθλητές είναι δημότες του;
Εξάλλου στο «Ζω στα Πεύκα» τεύχος 10, αναφέρεται ότι δηλώνουν
έδρα οι δυο τοπικές ομάδες. Οι τοπικές ομάδες είναι περισσότερες από
δύο, εδώ και χρόνια. Όσον αφορά στις «επιχειρήσεις» που αναφέρονται
ή την «εμπορευματοποίηση», όλες οι ομάδες πλέον θα πρέπει να έχουν
έσοδα από τις ακαδημίες τους για τα έξοδά τους και να είναι αυτάρκεις,
αφού η κρατική μηχανή σταματάει να παρέχει πόρους.
Το αν υπάρχει προσωπικό για το γυμναστήριο ή όχι, είναι ένα πολύ
σοβαρό θέμα, αλλά υπάρχει λύση που μπορούν να δώσουν οι ομάδες
που θα χρησιμοποιούν το γήπεδο…
Ελένη Ζέτου
Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Προπονήτρια Βόλεϊ
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Επιτυχίες των μαθητών των σχολείων των Πεύκων σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Όπως κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα ονόματα των μαθητών των λυκείων των Πεύκων που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.Ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη σταδιοδρομία τους.

Γενικό Λύκειο Πεύκων
Ονοματεπώνυμο		
ΑΛΑΣΕΙΡΛΗΣ /ΓΟΥΝΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 		
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΑΔΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 		
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΛΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΔΑΛ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 		
ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 		
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
			
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
		
ΚΙΣΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 		
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
			
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
			
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 		
ΜΑΚΡΗ ΙΟΥΛΙΑ
		
ΜΑΥΡΟΔΗ ΖΩΗ
		
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 		
ΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΜΠΕΛΗΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΙΝΕΤΤΙ ΜΙΧΑΗΛ
		
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΜΑ ΤΖΟΒΑΝΑ
ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΞΕΦΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
		
ΟΣΣΑ ΖΩΗ
		
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΡΟ
ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑ ΣΜΑΡΩ
ΣΒΩΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 		
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
			
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
			
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΠΑΘΗΣ ΘΩΜΑΣ
		
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 		
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑΣΙ ΡΕΑΛΝΤ ΚΩΝΣΤΑΝ		
ΤΑΧΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΩ 		
ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
		
			
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΥΒΕ

Σχολή Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
HΛΕΚΤΡ. MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΓΕΩΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚ.AΓΩΓHΣ & AΘΛHTΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
HΛEKΤΡ. MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠ. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ & ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΟΖΑΝΗ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΟΖΑΝΗ)
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛIΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΣΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΠΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
			
			
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
			
ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
			
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΦΛΩΡΙΝΑ)
IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

με το 10%
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΒΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
			
ΒΕΡΒΕΛΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΙΑ
ΓΑΛΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 		
ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ

Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη
Ονοματεπώνυμο		
ΓΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ		
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΕΧΤΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
ΣΙΓΚΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ		
			
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΣΙΩΠΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ		
ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ		
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ		
ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		
ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
			
ΣΙΓΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
ΧΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ		
ΠΗΛΙΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ		
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
			
ΑΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
			
ΜΠΑΝΝΕΝΜΠΕΡΓΚ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ		
ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
			
ΣΑΛΒΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ		
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΕΣΟΓΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ		
			
ΚΑΝΕΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ		
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχολή Επιτυχίας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Γνώση ξένης γλώσσας ίσον εφόδιο
ζωής, προσόν και μέσο επικοινωνίας
Πού χρησιμεύουν οι ξένες γλώσσες;
Η Ελλάδα είναι άκρως τουριστική
χώρα με περιθώρια ανάπτυξης σε
αυτόν τον τομέα και πλούσια σε γραφικούς τόπους, αξιοθέατα και ιστορία, την οποία επισκέπτονται απ’ όλο
τον κόσμο και όπου έχουν επενδύσει
πολυεθνικές εταιρείες και ψάχνουν
συνεχώς στελέχη για την ανάπτυξή
τους, προσφέροντας έτσι νέες θέσεις
εργασίας. Ακόμη και οι έμποροι προμηθεύονται αγαθά απ’ όλο τον κόσμο,
κάνοντας χρήση την ξένη γλώσσα
στις παραγγελίες τους και εκσυγχρονίζονται και διαφέρουν κατά αυτόν
τον τρόπο σε επιλογές και προϊόντα.
Το εφόδιο, που πρέπει να έχει ο
σύγχρονος Έλληνας πλέον είναι η δυνατότητα επικοινωνίας, τόσο γραπτά,
όσο και προφορικά.
Ποιες γλώσσες να προτιμήσετε;
Εκτός από τα αγγλικά, που είναι ως
παγκόσμια γλώσσα αυτονόητο να
την γνωρίζετε πλέον, ακολουθούν τα
γερμανικά και τα γαλλικά, που δεν περιορίζονται σε μια μόνο χώρα, αλλά
μιλιούνται σε άπειρες χώρες.
Τα γερμανικά θεωρούνται από τις
ευρωπαϊκές γλώσσες στις πρώτες
επιλογές εκμάθησης, γιατί είναι και
άκρως εμπορική γλώσσα και ξεπερνούν ακόμη και τα σύνορα της Ευρώπης. Φτάνουν και μέχρι την Αφρική,
όπου στη Ναμίμπια επίσημη γλώσσα
είναι τα γερμανικά, όπως και στο Μα-

ρόκο ή στην Τυνησία μιλιούνται τα
γαλλικά.
Τα γαλλικά μιλιούνται και στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε είναι
και αποκλειστική γλώσσα της ΝΑΤΟ
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημη
γλώσσα.
Ακολουθούν τα ιταλικά, η οποία
λόγω εμπορίου και τουρισμού είναι
χρήσιμη γλώσσα για τον Έλληνα και
έπειτα ισπανικά, που μιλιούνται και
στο Μεξικό.
Πέραν αυτών των γλωσσών, πλέον
στην προτίμηση της ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και όχι
μόνο, είναι τα κινέζικα (και γιαπωνέζικα), τα ρώσικα και τα αραβικά, γιατί
διαφέρουν στη γραφή της λατινικής
και θεωρούνται εξειδικευμένες και
δύσκολες γλώσσες, οπότε είναι ένα
επιπλέον προσόν, για όσους θέλουν
να ξεχωρίσουν. Μπορεί σε αυτές τις
χώρες να μιλιούνται και τα αγγλικά,
αλλά όπως και στην Ελλάδα όχι από
την πλειοψηφία. Η γνώση της ξένης
γλώσσας λοιπόν είναι το μέσο επικοινωνίας, το οποίο ανοίγει πόρτες.
Ενημερωθείτε στα ξενόγλωσσα εκπαιδευτήρια των Πεύκων, για τα προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας.
Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους και θα
σας κατευθύνουν κατάλληλα.
Katharina Amanatidou
Managing Director of the International
Language School Langolerta in Pefka.

Η λεΐσμανίαση του σκύλου

Η λεϊσμανίαση είναι ένα ενδημικό νόσημα του σκύλου στην Ελλάδα
και προκαλείται από το πρωτόζωο
Leishmania spp. Παγκοσμίως υπάρχουν πολλά διαφορετικά γένη του παρασίτου, ποικίλης μολυσματικότητας,
αλλά στη χώρα μας και στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, κυριαρχεί
το γένος L. infantum. Η λεϊσμανίαση θεωρείται ανθρωποζωονόσος (η
ανθρώπινη νόσος είναι γνωστή ως
καλάζαζάρ), αλλά αυτός είναι ένας τεχνικός χαρακτηρισμός σε ό,τι αφορά
τη χώρα μας, αφού το συγκεκριμένο
στέλεχος είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις.
Το παράσιτο μεταδίδεται από
σκύλο σε σκύλο με τη βοήθεια της
Phlebotomus, ενός είδους σκνίπας.
Πιο συγκεκριμένα, η λεϊσμάνια μο-

λύνει τη σκνίπα όταν αυτή δήξει έναν
μολυσμένο σκύλο. Μετά από μία περίοδο επώασης αρκετών ημερών, το
παράσιτο μεταδίδεται πάλι με το δήγμα της σκνίπας στον επόμενο σκύλο.
Αυτός ο τρόπος μετάδοσης αποκλείει
και το μύθο ότι η λεϊσμάνια κολλάει από το «σκύλο του γείτονα» ή «τα
αδέσποτα της γειτονιάς», καθώς στην
περίοδο που είναι απαραίτητη για
την επώαση του παρασίτου, η σκνίπα μπορεί και βρίσκεται, χιλιόμετρα
μακριά.
Επιδημιολογικά, η λεϊσμάνια προσβάλει σκύλους όλων των ηλικιών
κυρίως όμως η πρώτη προσβολή εμφανίζεται στις ηλικίες 2 με 3 ετών. Από
άποψη συμπτωμάτων, η λεϊσμανίαση
θεωρείται πρωτεόμορφο νόσημα. Ο
όρος προέρχεται από τον Πρωτέα,
ένα θεό της θάλασσας της ελληνικής
μυθολογίας που είχε τη δυνατότητα
να αλλάζει μορφή κατά βούληση. Τα
συμπτώματα λοιπόν της λεϊσμάνιας
ποικίλουν πάρα πολύ, τόσο στην
εντόπιση όσο και στην ένταση και τη
σοβαρότητά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές η λεϊσμανίαση
εντοπίζεται ενώ ο σκύλος έχει προσκομιστεί για εντελώς διαφορετικούς
λόγους στον κτηνίατρο.
Η λεϊσμανίαση είναι ένα από τα
σοβαρότερα νοσήματα του σκύλου
στην Ελλάδα. Παρ’ όλο που υπάρχουν

Ποιά είναι η ιδανική δίαιτα;
Ιδανική δίαιτα δεν είναι αυτή που δίνει το γρήγορο αποτέλεσμα αλλά το μόνιμο!
Πως όμως μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια «καλή» από μια «κακή» δίαιτα?
Μια σωστή δίαιτα σημαίνει ουσιαστικά σωστή διατροφή, απόλυτα ισορροπημένη,
που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων και αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της
καθημερινότητας του καθενός. Συμβαδίζει με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και
έχει στόχο όχι μόνο την απώλεια κιλών με ένα π.χ. εβδομαδιαίο διαιτολόγιο αλλά και
την εκπαίδευσή του σε συνθήκες σωστής θρέψης.
Η πιο ασφαλής απώλεια βάρους είναι μέχρι 4 κιλά το μήνα. Δώστε προσοχή σε
ό-ποια δίαιτα υπόσχεται πολλά κιλά σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα περισσότερα από
αυτά θα είναι υγρά που αργά ή γρήγορα ο οργανισμός θα τα αναπληρώσει και θα
ξαναβάλετε τα κιλά που με τόση στέρηση είχατε χάσει. Δώστε προσοχή στις πολύ
αυστηρά υποθερμιδικές δίαιτες διότι υπάρχει κίνδυνος αθρεψίας, ατονίας και αβιταμίνωσης με σοβαρές επιπτώσεις στη υγεία.
Αποφύγετε να ακολουθήσετε δίαιτες που έχουν σαν βάση διάφορα σκευάσματα
ή περιλαμβάνουν «μαγικές» τροφές που καίνε το λίπος ή αναστέλλουν την όρεξη.
Λάβετε υπόψη ότι δίαιτες που αποκλείουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων ή οι αποτοξινώσεις όχι μόνο δεν αποτελούν ισορροπημένη διατροφή αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν επικίνδυνες.
Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια απώλειας βάρους καλό θα ήταν να περάσετε
τις διαδικασίες εκτίμησης της διατροφικής σας κατάστασης. Αυτές διακρίνονται σε :
Ανθρωπομετρικές μετρήσεις, κυρίως βάρος, ύψος και σωματικό λίπος.
Βιοχημικές εξετάσεις, κυρίως αίματος και ούρων
Κλινική ή φυσική αξιολόγηση. Πολλά είδη διατροφικών διαταραχών γίνονται αντιληπτά με την προσεκτική παρατήρηση του ατόμου. Για παράδειγμα τα άσπρα στίγματα στα νύχια που υποδηλώνουν έλλειψη ψευδαργύρου, κ.α.
Διατροφικό ιστορικό. Η λήψη ενός γενικού ιστορικού για να γίνουν κατανοητές οι
μέχρι τώρα συνήθειες του κάθε ατόμου, οι γευστικές ιδιαιτερότητες, το ωράριο εργασίας, η φυσική δραστηριότητα κ.α.
Επίσης πολύ βασικό στοιχείο για τη διεκπεραίωση μιας σωστής δίαιτας είναι η
λήψη ιατρικού ιστορικού. Η παρουσία ασθένειας ή η λήψη φαρμάκων μπορεί να καθορίσουν την επιλογή τροφών ακόμα και τις ώρες των γευμάτων.
Γι’ αυτό η τήρηση ενός διαιτολογίου από ένα περιοδικό ή από ένα συγγενή ή φίλο
δεν είναι καλή επιλογή. Ο κάθε ένας από εμάς είναι διαφορετικός οργανισμός, έχει
διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικό τρόπο ζωής επομένως και διαφορετικές ανάγκες.
Τέλος, από τα πιο σημαντικά – αν όχι το σημαντικότερο- χαρακτηριστικά μιας
υγιούς, ασφαλούς και πετυχημένης δίαιτας είναι η αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς. Έτσι η δίαιτα δεν θα είναι πια υπόθεση ενός μηνός υπομονής αλλά ανάπτυξης
προσωπικών τεχνικών που θα βοηθήσουν στην μείωση και τη διατήρηση του νέου
βάρους.
Μαρία Κοκκίνου
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
mkokkinou@chalko.gr

πλέον φάρμακα για την αντιμετώπισή της, η θεραπεία είναι πολυέξοδη,
χρονοβόρα και δεν είναι πάντα επιτυχής. Εκτός αυτού είναι αρκετά συχνή
η επαναμόλυνση του ζώου, καθώς η
προηγούμενη μόλυνσή του δεν προκαλεί ανοσία στο παράσιτο. Επίσης
πολύ συχνά προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες σε ζωτικά όργανα, κυρίως στους νεφρούς, οι οποίες είναι
ανεξάρτητες από την πορεία αυτού
καθ’ αυτού του νοσήματος.
Τέλος, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα σχετικά με τη λεϊσμανίαση είναι ότι
δεν υπάρχει εκατό τοις εκατό αποτελεσματικός τρόπος προφύλαξης του
ζώου από αυτήν. Κανένα φαρμακευτικό αντιπαρασιτικό δεν προφυλάσσει

πλήρως από τις σκνίπες, ενώ κυκλοφορούν διάφορα παραφαρμακευτικά
σκευάσματα αμφίβολης ποιότητας.
Παρά τα όσα ζοφερά αναφέρονται
στο σύντομο αυτό άρθρο, δεν υπάρχει λόγος πανικού σχετικά με την
ασθένεια. Μπορεί να μην υπάρχει σίγουρη θεραπεία ή προφύλαξη, αλλά
στο συγκεκριμένο νόσημα, η κάθε
περίπτωση έχει τόσες παραμέτρους,
ώστε η πρόγνωση πραγματικά ποικίλει από δυσμενής έως και ευνοϊκή και
μόνο ο κτηνίατρος του συγκεκριμένου ζώου μπορεί να έχει εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με αυτήν.
Στογιαννίδης Δημοσθένης
Κτηνίατρος Ζώων Συντροφιάς
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Λογοθεραπεία
Η επικοινωνία είναι μία από τις βασικότερες
ανάγκες των ανθρώπων. Επικοινωνώ σημαίνει ότι
εκφράζω και ανταλλάσσω συναισθήματα, βιώματα, σκέψεις…
Οι δυνατότητες επικοινωνίας, λεκτικής ή μη λεκτικής έκφρασης του λόγου είναι άπειρες.
Τι είναι η λογοθεραπεία; Λογοθερατεία είναι
η επιστήμη που ασχολείται με τα παιδιά και τους
ενήλικες για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και
αποκατάσταση όλων των διαταραχών της φωνής,
του λόγου, της ομιλίας και μάσησης-κατάποσης
ανεξάρτητα από την νευρολογική, εξελικτική ή
λειτουργική αιτιολογία.
Ο ρόλος του λογοθεραπευτή. Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός, ο οποίος είναι επιστημονικά
καταρτισμένος για την πρόληψη, αξιολόγηση και
θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου
και της επικοινωνίας.
Ο λογοθεραπευτής παρεμβαίνει τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης του
προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου, καθώς
και σε όλες τις μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.
Σε ποιους απευθύνεται η λογοθεραπεία. Λογοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση χρειάζονται τα παιδιά και οι ενήλικες που παρουσιάζουν διαταραχές στη φωνή, στο λόγο, στην ομιλία
και στην μάσηση-κατάποση ανεξάρτητα από την
αιτιολογία τους. Οι διαταραχές αυτές παρεμποδίζουν τη φυσιολογική εξέλιξη της επικοινωνιακής
λειτουργίας τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην
ενήλικη ζωή.
Στόχος της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
Η παρέμβαση συνιστάται σε πράξεις θεραπείας,
αποκατάστασης, συμβουλευτικής και ένταξης
στην κοινωνική και εργασιακή ζωή. Έχει ως στόχο
να επιτύχει το άτομο, ανάλογα με τις δυνατότητες
του, το μέγιστο επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του (σχολικό,
κοινωνικό, επαγγελματικό).
Ελένη Σανίδα
Λογοθεραπεύτρια

Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
O καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος σε
συχνότητα καρκίνος στους άνδρες.
Το PSA είναι καρκινικός δείκτης και ο μόνος που
χρησιμοποιείται στην διάγνωση του καρκίνου του
προστάτη, στην παρακολούθηση της θεραπείας του
και σαν μέθοδος screening (προληπτική εξέταση), δηλαδή κάνει πρόγνωση του καρκίνου του προστάτη.
Ο τρόπος ελέγχου γίνεται με μια αιματολογική εξέταση και όλοι οι άνδρες άνω των 40 ετών επιβάλλεται
να υποβάλλονται στην εξέταση μια φορά το χρόνο.
Ελένη Λιόλιου-Καραγιάννη
Μικροβιολόγος-Bιοπαθολόγος

Καλλικράτης: και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
Οι επόμενες δημοτικές εκλογές είναι οι πρώτες που θα γίνουν μετά από τη μεταρρύθμιση
στο Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Έχουν γραφεί και έχουν ειπωθεί πάρα πολλά
γι αυτό το εγχείρημα. Άλλοι το αντιμετωπίζουν
ως γενική καταστροφή και άλλοι ως πανάκεια.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Καλλικράτης
θα κριθεί από τους πολίτες για τα αποτελέσματα
που θα έχει η εφαρμογή του στη ζωή τους.
Είναι γεγονός ότι, ενώ κουβεντιάζαμε για πολλά
χρόνια για τη μεταρρύθμιση αυτή και όλοι περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα πραγματοποιούνταν,
ουσιαστικά δεν υπήρξε καμιά σοβαρή προετοιμασία για την υλοποίηση της στην πράξη.
Για παράδειγμα, στον καινούριο Δήμο μας
δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία συνεργασία ανάμεσα στους τέσσερις σημερινούς Δήμους, για
τον τρόπο που θα γίνει η ενοποίησή τους και
για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργήσει
ο μεγάλος αριθμός των φορέων τους κάτω από
τη σκέπη του ενός μεγάλου πλέον Δήμου.
Βεβαίως αυτό είναι ευθύνη της Πολιτείας.
Πιστεύω όμως ότι είναι και μεγάλη ευθύνη των
τεσσάρων δημοτικών αρχών και των τεσσάρων
δημοτικών συμβουλίων. Είναι υποχρεωμένοι
τάχιστα μαζί με την αγωνία που τους διακατέχει
για το ρόλο τους στο νέο τοπίο που δημιουργεί ο
Καλλικράτης, να συνεργαστούν, ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης ετοιμότητα αντιμετώπισης
των προβλημάτων από την πρώτη κιόλας μέρα.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι πρέ-

πει να αντιληφθούν ότι ο νέος μεγάλος Δήμος
στον οποίο όλοι ανήκουμε δεν μπορεί να διοικηθεί με τις συνταγές που μέχρι τώρα γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν.
Η πραγματική συμμετοχή του πολίτη, η συμβολή των τοπικών κοινωνιών, πρέπει πλέον να
περάσει από τις μέχρι τώρα μεγαλόστομες
εξαγγελίες στην πράξη. Στα Πεύκα έχουμε το
θλιβερό προνόμιο να είμαστε ένας από τους
δύο μικρούς Δήμους που συνενώνονται με
δύο μεγαλύτερους.
Ήδη διαφαίνονται αλαζονικές συμπεριφορές από παράγοντες των δύο μεγάλων Δήμων,
καθώς και συμπεριφορές ραγιαδισμού από το
Δήμο μας, ανθρώπων που τρέχουν να προλάβουν να πάρουν θέση στο στασίδι.
Οι παρατάξεις που θα διεκδικήσουν να διοικήσουν το νέο μεγάλο μας Δήμο δεν μπορεί
να είναι οι προϋπάρχουσες παρατάξεις των
μεγάλων Δήμων στις οποίες θα προστεθούν
απλά ως φτωχοί συγγενείς κάποιοι τοπικοί παράγοντες των μικρών Δήμων.
Αντίθετα πρέπει να δημιουργηθούν νέες
συλλογικότητες με βάση αρχές, αξίες και οράματα, που θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο
με δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και
στις τοπικές κοινωνίες.
Κώστας Νικολόπουλος
Εκπαιδευτικός, Γραμματέας της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ
Πεύκων

Η γειτονιά μου, η Αγίας Τριάδας
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που κατοικώ σε μια τόσο ωραία περιοχή, που από τη μια πλευρά βλέπει το
δάσος του Σέιχ-Σου και από την άλλη τη Θεσσαλονίκη.
Ο δρόμος, η Αγίας Τριάδας, που οδηγεί στο σπίτι μου, είναι στολισμένος με πεύκα και σπίτια με προσεγμένους κήπους και καλούς γείτονες. Στα δέκα χρόνια όμως που μένω εδώ η γειτονιά μου χάνει την ομορφιά
της. Τα πεύκα αντικαταστήθηκαν από τσιμέντα. Στη διασταύρωση δε με την οδό Παπάφη, απέναντι από το
Δελασάλ, το δάσος με τα αιωνόβια πεύκα μέσα σε μια εβδομάδα μετατράπηκε σε καυσόξυλα. Η απάντηση
στο ερώτημα ήταν ότι ξαφνικά αρρώστησαν και κόπηκαν.
Στη θέση του άλσους τοποθετείται τώρα ένα πλαστικό έκτρωμα από kibus και γύρω του τσιμεντένιοι
τοίχοι, το οποίο θα ονομαστεί νηπιαγωγείο για να φιλοξενεί τα παιδιά μας. Πολλά kibus τελικά στα σχολεία
μας! Δεν θα μπορούσε άραγε αντί αυτού να χτιστεί ένα όμορφο μικρό νηπιαγωγείο με το κεραμιδάκι του
και την αυλίτσα του, που να παραπέμπει στις εικόνες των παιδικών μας χρόνων; Νομίζω θα ταίριαζε και με
το περιβάλλον και θα κόστιζε λιγότερο.
Ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου στερείται πεζοδρομίων και ο δρόμος στενεύει επικίνδυνα. Πεζοί και αυτοκίνητα όλοι μαζί! Στη μία πλευρά του, σταθμευμένα αυτοκίνητα και στην άλλη ένας τεράστιος ιδιωτικός
τοίχος, που παρόλες τις παρεμβάσεις των κατοίκων δεν λέει να πέσει , αν και ξεκίνησε η διαπλάτυνση του
δρόμου εδώ και μήνες. ΓΙΑΤΙ;
Και τι να πω για την ποιότητα του οδοστρώματος; Για να φτάσουμε στα σπίτια μας κάνουμε ειδικές διαδρομές για να αποφύγουμε τις λακκούβες και τα μπαλώματα, που φεύγουν με την παραμικρή βροχή.
Ελπίζω πάντα ότι η δημοτική αρχή …αργεί, αλλά δεν λησμονεί!!!!!!
Γεωργία Κατσίκη

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να ανταλλάξετε, να χαρίσετε,
να παρέχετε υπηρεσίες με αμοιβή;
Οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ σας καταχωρούνται ΔΩΡΕΑΝ στο ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Στείλτε την αγγελία σας στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ, μαζί με τα πλήρη στοιχεία σας.
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- Χαρίζονται μεγαλόσωμα σκυλιά 5 ετών κατάλληλα για κτήμα.
Τηλ. 6989824820.
- Χαρίζονται 3 σπιτάκια σκύλου (μεγάλο, μεσαίο, μικρό).
Τηλ. 2310 673 895.
- Καθηγήτρια βιολογίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Β΄
και Γ΄ λυκείου γενικής παιδείας και κατεύθυνσης. Τηλ. 6944291079.

Σελίδα 20

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Σύμβαση με ταμεία

Α
ΟΠΤΙΚ
ΔΙΑ
ΠΕ∆

Σελίδα 21

Μαρία Αθ. Δόσπρα -Τσακαλίδου
Δερματολόγος - 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

Σελίδα 22

Νάνσυ Μουστάκου
Κομμωτήριο

Δημιούργησα ένα μικρό, prive χώρο που ασχολείται με την
ομορφιά σας. Είναι ένας χώρος προσωποποιημένης φροντίδας.
Σας καλώ να κάνουμε μία εξατομικευμένη διάγνωση και να
αποφασίσουμε μαζί για το στυλ σας!
* Η περιποίηση των μαλλιών σας γίνεται αποκλειστικά με προϊόντα

Λεοφώρος Γ. Παπανικολάου 149, τηλ.: 2310 730253 - Ρετζίκι

Σελίδα 23

Πεύκα
Λεωφ. Γ. Παπανικολάου 88
Τ.Κ. 570 10 ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310 580 820
Fax 2310 580 840
Κιν 6977 366 046
e-mail: estia-gr@hol.gr

Διαύγεια
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
Εφαρμογή
από διπλωματούχο οπτικό

Γ. Παπανικολάου 66
Τηλ.: 2310 675107

