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Πριν εκατό χρόνια στην πόλη μας...

Στις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβού-
λιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και 
αποφάσισε να προτείνει στο στρατηγό Ταξίν 

Πασά, γενικό στρατιωτικό διευθυντή να  μην αντι-
σταθεί και να παραδοθεί για το καλό της πόλης. Αυ-
τός απέρριψε σε πρώτη φάση την πρόταση. ΄Οταν 
όμως ο ελληνικός στρατός πέρασε τον Αξιό με κα-
τεύθυνση την πόλη, κατάλαβε πως δεν υπήρχε κα-
μιά ελπίδα. Η πόλη ήταν περικυκλωμένη από εχθρι-
κά στρατεύματα και οι σκέψεις  για μια τελευταία 
μάχη εγκαταλείφθηκαν γρήγορα. 

Το βράδυ της 26ης 
Οκτωβρίου 1912 η 
οθωμανική διοίκηση 
υπέγραψε πρωτόκολλο  
παράδοσης της Θεσσα-
λονίκης στον ελληνικό 
στρατό και αργά το 
απόγευμα της επόμε-
νης  ημέρας μπήκαν 
στην πόλη τα πρώτα 
ελληνικά στρατεύματα. 
Η Θεσσαλονίκη απε-
λευθερώθηκε.  «Δεν είναι όνειρο! Η Σαλονίκη είναι 
στ΄ αλήθεια ελληνική», έγραψε ένας φιλέλληνας 
Γάλλος δημοσιογράφος, που ακολουθούσε τον ελ-
ληνικό στρατό στην προέλασή του. 

Μετά την απελευθέρωση οι Ελληνες όχι μόνο 
δεν ανησυχούσαν για πιθανή αντίδραση των Τούρ-
κων, αλλά ανέθεσαν στην αυτοκρατορική χωροφυ-
λακή να συμβάλλει στην αστυνόμευση της πόλης. 
Περίπολοι ένοπλων Τούρκων κυκλοφορούσαν στην 
πόλη προκαλώντας την έκπληξη των επισκεπτών. 

Το πρόβλημα των Ελλήνων ήταν οι Βούλγαροι. 
Οι φρικαλεότητες των Βουλγάρων στη Μακεδονία 
και ο  Μακεδονικός Αγώνας ήταν ακόμα πολύ νω-
πές ιστορικές  μνήμες στο ξεκίνημα του Πρώτου 
Βαλκανικού Πολέμου.  Η συμφωνία των βαλκανι-
κών χωρών το 1912 δεν ανέφερε τίποτα για το πώς 
θα μοιράζονταν οι περιοχές, που θα απελευθερώ-
νονταν. Μια εκκωφαντική σιωπή για το πολύ ευαί-
σθητο αυτό θέμα.

΄Οταν ξεκίνησαν οι μάχες, τα βλέμματα των δύο 
στρατευμάτων ήταν στραμμένα στη Θεσσαλονίκη.  
Ο ελληνικός στρατός έφτασε πρώτος με μια διαφο-
ρά μόλις οκτώ ωρών. Μετά από δυο μέρες δύνα-
μη δεκαέξι χιλιάδων βουλγάρων στρατιωτών μαζί 

με μεγάλη δύναμη κομιτατζήδων κατέβηκε από το 
δρόμο του Λαγκαδά και επέμενε να μπει στην πόλη. 
Η ένταση που δημιουργήθηκε κορυφώθηκε τους 
επόμενους μήνες. Καθημερινά σχεδόν υπήρχαν 
συμπλοκές ανάμεσα σε ΄Ελληνες και Βούλγαρους 
στρατιώτες, ενώ οι κομιτατζήδες δημιουργούσαν 
ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. 

Στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 1913 συζητήθηκαν 
οι όροι της ειρήνης και το μοίρασμα των απελευ-
θερωμένων εδαφών. Δημιουργήθηκε μεγαλύτερη 
ένταση, καθώς η Βουλγαρία όχι μόνο δε συμφώνη-

σε, αλλά αποφάσισε 
να διεκδικήσει αυτά 
που ήθελε με τα όπλα.  
Ο Δεύτερος Βαλκανι-
κός Πόλεμος με Ελλά-
δα και Σερβία από τη 
μια μεριά και τη Βουλ-
γαρία από την άλλη, 
έληξε με ήττα των 
Βουλγάρων και την 
οριστική αποχώρησή 
τους από την περιοχή. 

Η παραμονή της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα οριστι-
κοποιήθηκε και έτυχε της διεθνούς αναγνώρισης. 

Στα εκατό χρόνια που ακολούθησαν μέχρι τις μέ-
ρες μας η Θεσσαλονίκη συμμετέχει στην παράσταση 
της ιστορίας, ως πρωταγωνίστρια. Με θετικούς και 
αρνητικούς ρόλους. Με την Κυβέρνηση της Θεσσα-
λονίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και 
την πυρκαγιά του 1917 που κατέστρεψε το ιστορικό 
της κέντρο. Με την υποδοχή των προσφύγων και 
όχι μόνο της Μικρασιατικής Καταστροφής για να γί-
νει η προσφυγομάνα, αλλά και την εξαφάνιση του 
μουσουλμανικού της στοιχείου με την ανταλλαγή 
των πληθυσμών.  Με τη γρήγορη βιομηχανοποίη-
σή της  που τη χαρακτήρισε ως εργατούπολη, αλλά  
και φτωχομάνα και έφερε τις «ημέρες του 36».   Με 
τη γενοκτονία του εβραϊκού της στοιχείου κατά το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη δράση των πα-
ρακρατικών ομάδων που οδήγησε στη δολοφονία 
του Γρηγόρη Λαμπράκη. 

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναδύεται  μια μο-
ντέρνα και δυναμική συμπρωτεύουσα που ξανα-
βρίσκει τον τίτλο «η πόλη των 1000 λαών».

Κωνσταντίνος Μαυρίδης 

Απολογισμός
απερχόμενου Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ.

του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

σελ. 2, 12, 13 

Μνήμες κατοίκων
από το παλιό Ρετζίκι

σελ. 3 

Πυροφυλάκειο
στα Πεύκα 

σελ. 4 

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ευχαριστεί όλους  τους 
επα
 ελματίες των Πεύκων που στηρίζουν την έκδοση 

του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ και τους εύχεται καλές δουλειές.

Ενημέρωση
για θέματα 

του τόπου μας 
σελ. 6, 11, 16, 22 
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Σελίδα 2

To 2012 κλείνουν 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονί-
κης. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μικρασιατική καταστροφή, μεσοπό-
λεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμφύλιος, δικτατορία, μεταπολί-
τευση. Μερικές στάσεις στην πάνω από 23 αιώνες ιστορία της πόλης. Στο 
παρόν τεύχος αρχίζουμε με αφορμή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης να ανιχνεύουμε και την ιστορία του Ρεντζικιού – Πεύ-
κων. Είναι ένας τόπος που κατοικείται αυτή τη στιγμή από 15000 περίπου 
κατοίκους και αναζητά την ταυτότητά του, καθώς ο πληθυσμός αυξήθηκε 
ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και 
στα επόμενα τεύχη του περιοδικού μέσα στο 2012.

Στις 23 Νοεμβρίου είχαμε την εκλογικο-απολογιστική συνέλευση του 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Στο παρόν τεύχος παρατίθεται ο απολογισμός της δρά-
σης του συλλόγου και του Δ.Σ., με τα καλά του και τις όποιες αδυναμίες 
του. Η ουσία είναι ότι το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ είναι από τις πιο ζωντανές δυνάμεις 
στα Πεύκα. Μέλη του είναι από τους πιο ενεργούς πολίτες. Σήμερα αυτά 
που βιώνει ο τόπος μας, η χώρα μας, η Ευρώπη και ο κόσμος όλος είναι 
πρωτόγνωρα. Δεν αρκεί να τα πληροφορούμαστε και να μένουμε απλοί 
παρατηρητές. Η μεγάλη πρόκληση είναι η δράση μας να συνεχιστεί, να 
ενταθεί και να επεκταθεί και σε νέα πεδία. Διατηρώντας την αυτονομία 
του, θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με τη Δημοτική αρχή, 
όλες τις παρατάξεις του δήμου, όλους τους φορείς της περιοχής, όλους 
τους πολίτες που ζουν στα Πεύκα.

Στο νέο Δ.Σ. υπάρχουν και παλιά μέλη του συλλόγου, αλλά και αρκε-
τά νέα και μάλιστα ηλικιακά νέα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο σημάδι. Δείχνει 
ότι υπάρχουν δυνατότητες νέοι άνθρωποι να βγουν μπροστά και να δι-
εκδικήσουν το παρόν και το μέλλον για τους ίδιους και για τον τόπο. Οι 
προκλήσεις είναι μεγάλες. Το Δ.Σ. θα απευθυνθεί στα μέλη, στους φίλους 
και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για να πλαισιώσουν τις επιτροπές 
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ και να πάρουν μέρος στις δράσεις του. Οι καιροί ου 
μενετοί.

Της σύνταξης
To 2012 κλείνουν 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονί-

Της σύντΤα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 

πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
1 Σεπτεμβρίου. Μας παραχωρήθηκε από τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων 

αποθηκευτικός χώρος που επιδιορθώσαμε και αποθηκεύσαμε τα τραπεζοκα-
θίσματα μαζί με άλλα υλικά του Συλλόγου. 

10 Σεπτεμβρίου.  Πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Κάτω από τα Αστρα με την 
ορχήστρα Δ. Πρατσινάκη και τραγούδια για το φεγγάρι από μέλη του Ωδείου 
Π. Μπουτόπουλου. Η διοργάνωση θεωρήθηκε απολύτως επιτυχής με  άνω των 
400 ατόμων.

23 Σεπτεμβρίου. Μας απασχόλησε το θέμα της Εξωτερικής Περιφερειακής 
και ζητήσαμε από το Δήμαρχο να διοργανώσει εκδήλωση με την Εγνατία ΑΕ 
για ενημέρωση.

5 Οκτωβρίου. Συμμετοχή με παρέμβαση του Δ.Σ. στην ανοικτή συζήτηση – 
διαβούλευση που διοργάνωσε ο Δήμος στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων, για την 
εξωτερική περιφερειακή με ενημέρωση από την Εγνατία ΑΕ. (κ. Τσιτώτα).

8 Οκτωβρίου. Συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο 
Δήμος μετά από αποστολή e-mail και SMS στα μέλη και φίλους του Συλλό-
γου.

12 Οκτωβρίου. Πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση του ΔΣ  και μελών 
με το Δήμαρχο μετά από αίτημα του ΔΣ. Θέματα: 1) Ενημέρωση για υπογρα-
φές σε ΔΕΗ και ΕΛΤΑ.  2) Αποχετευτικό 3) Δελασάλ 4) Γέφυρα για Σέιχ-Σου 5) 
Πυροπροστασία: κατασκευή πυροφυλακείου από Σύλλογο και εκπαίδευση 
εθελοντών από Δήμο 6) ΄Εργα Αγίας Τριάδας 7) Ολοκλήρωση ασφαλτόστρω-
σης εσοχών οδού Παπανικολάου 8) Κατάσταση οδοστρωμάτων 9) Λαϊκή αγο-
ρά 10) Κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακή μελέτη 10) Παρότρυνση καταστη-
ματαρχών για φροντίδα παρτεριών με φυτά  επί της Παπανικολάου 11) Στέγη 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στου Πάτερ Μεταξά. 12) Διαφημιστικές πινακίδες. Εγιναν 
δεσμεύσεις από μέρους του Δημάρχου.

23 Οκτωβρίου. Υπέβαλε παραίτηση ο  Γραμματέας του ΔΣ. Σ. Μαστρογε-
ωργόπουλος.  Τις υποχρεώσεις του Γραμματέα ανέλαβε η Πρόεδρος.

31 Οκτωβρίου. ΄Εγιναν αυτοψίες από Αντιδήμαρχο κ. Σιμητόπουλο, Δα-
σάρχη και Αρχηγό Πυροσβεστικής, παρουσία της Προέδρου, στο χώρο, όπου 
θα κατασκευαστεί,  με έξοδα του Συλλόγου, το πυροφυλάκειο στο δάσος της 
Δημοτικής Ενότητας Πεύκων. 

1 Νοεμβρίου. ΄Εγινε επίσκεψη της Προέδρου στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ και ενημέ-
ρωση/συνεργασία με τον κ. Τσιτώτα σχετικά με τις αντιρρήσεις μας για την 
υπέργεια χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής και τη διέλευσή της από τον 
οικισμό Πεύκων. Διερεύνηση εναλλακτικών χαράξεων.

Κατατέθηκε αίτηση στο Δήμο και στο Δασαρχείο για έγκριση κατασκευής 
του πυροφυλακείου. Ανατέθηκε η Τεχνική Εκθεση/μελέτη για το πυροφυλά-
κειο στο μέλος του Συλλόγου δασολόγο κ. Κ. Θωμόπουλο, ο οποίος την εκπό-
νησε δωρεάν. 

Αρχές Νοεμβρίου. Προετοιμασία του νέου τεύχους του περιοδικού ΠΕΥ-
ΚΟ-ΟΡΑΜΑ που θα διανεμηθεί εντός του α' 15ημερου του Δεκεμβρίου.

14 Νοεμβρίου. Δόθηκε η έγκριση για την κατασκευή ξύλινου πυροφυλα-
κείου στη δημοτική έκταση της περιοχής των Πεύκων από τον Προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης, κ. Αϊναλή.

17 Νοεμβρίου. ΄Αρχισαν οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης του πυρο-
φυλακείου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

23 Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων η Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου με οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του 
Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή τους και διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη 
του νέου Δ.Σ.

11 Δεκεμβρίου. Γιορτή για τα παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Υπογραφής των Δικαιωμάτων των Παιδιών (σελ.8).

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

Α.Φ.Μ 099375401
Γ. Παπανικολάου 148 – 570 10 ΠΕΥΚΑ - Τηλ. 2310 673 895, 2310 673 075

http://www.oiko-orama.gr • e-mail: info@oiko-orama.gr

Ενισχύσεις – Εμβάσματα: Κωνσταντίνος Μαυρίδης, Τηλ. 6977 261109

Υπεύθυνος έκδοσης: Φανή Ζέτου

Συντακτική επιτροπή παρόντος τεύχους: 

Β. Βασσάρα, Μ. Δελλαπόρτα, Φ. Ζέτου, Γ. Κατσίκη, Ι. Κουκόπουλος, Σ. Μα-
στρογεωργόπουλος, Κ. Μαυρίδης, Α. Παπαδημητρίου, Μ. Πυροβέτση

Επιμέλεια - Εκτύπωση: 
Printshop A.E., Αγροτιάς 3, Ν. Ευκαρπία, Τηλ.: 2310 685 875

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Η σύ-
νταξη διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει κείμενα που έχουν προσβλητικούς 
ή υβριστικούς χαρακτηρισμούς ή χαρακτήρα προσωπικής αντιπαράθεσης και δε 
συνεισφέρουν στο διάλογο και στην ενημέρωση των πολιτών. Τα κείμενα προς 
δημοσίευση να παραδίνονται έγκαιρα, σε ηλεκτρονική μορφή και δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 500 λέξεις,αλλιώς θα περικόπτονται από τη σύνταξη ή θα επι-
στρέφονται. Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.

Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα κατοίκων του οικι-
σμού 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 προστα-
σία 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 κα-
ταστατικού, να συμμετέχεις στις δραστηριότητες και να γίνεις μέλος του Συλ-
λόγου, επικοινώνησε με το Γραμματέα του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ κ. Σπύρο Μα-
στρογεωργόπουλο, τηλ. 2310 673 075. Η αποστασιοποίηση από τα κοινά δεν 
ωφελεί. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα και το άλλοθι σε μειοψηφίες να διαχειρί-
ζονται ζωτικά θέματα της καθημερινής μας ζωής, όπως αυτές κρίνουν. Θα το 
επιτρέψουμε;

Αποτελέσματα εκλογών του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Στις 23 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του 

συλλόγου μας, με κύριο θέμα τη διεξαγωγή εκλογών, εφόσον πέρασε η διετία 
του Δ.Σ., όπως ορίζει το καταστατικό.

Αφού διαβάστηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων από την απερχόμενη 
Πρόεδρο, ο οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και 
έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη της Γ.Σ., το σώμα απάλλαξε το 
απερχόμενο Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Ακολούθησε συζήτηση για τα πεπραγμένα 
του Δ.Σ. και  στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία.

Εκλέχτηκαν κατά σειρά οι: Παπαδημητρίου Απόστολος, Ζέτου Φανή, Δελ-
λαπόρτα Μαρία, Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος, Μαυρίδης Κων/νος, Κατσίκη 
Γεωργία και Αναστασιάδης Νίκος.

Επίσης νέα και παλιά μέλη δήλωσαν συμμετοχή σε επιτροπές (εκδηλώσεων, 
περιβάλλοντος).

Οι νεοεκλεγέντες, συνήλθαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:   Φανή Ζέτου
Αντιπρόεδρος:   Απόστολος Παπαδημητρίου
Γραμματέας:   Σπύρος Μαστρογεωργόπουλος
Ταμίας:   Κων/νος Μαυρίδης
Μέλος:   Μαρία Δελλαπόρτα
Αναπληρωματικά μέλη:  Κατσίκη Γεωργία, Αναστασιάδης Νίκος
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Σελίδα 3

Μνήμες από το Ρετζίκι του παρελθόντος
Προσπαθώντας να κάνουμε μια ιστορική 

αναδρομή για τον τόπο μας, παράλληλα 
με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, της 

οποίας τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή 
της γιορτάζουμε το 2012, αποφασίσαμε να 
συλλέξουμε στοιχεία-μαρτυρίες από παλιούς 
κατοίκους των Πεύκων. Δυστυχώς αυτοί που 
έζησαν τότε έχουν πεθάνει και δεν έχουμε 
τις αυθεντικές μαρτυρίες τους. Παραθέτουμε 
στοιχεία από τους απογόνους τους, από το 1930 
περίπου και μετά.

Η επίσημη ιστορία του Ρετζικίου από πολύ 
παλιά έχει γραφτεί και από το περιοδικό μας 
σε σχέση με την ιστορία του κολέγιου Δελασάλ 
και από άλλα έντυπα.

Απλά θυμίζουμε ότι ήταν θέρετρο της πόλης 
της Θεσσαλονίκης και φιλοξενούσε αξιωματού-
χους κατά τους θερινούς μήνες.

Το Ρετζίκι άρχισε να χάνει την αίγλη του 
την περίοδο των πολέμων και έγινε πέρασμα 
και στέκι ληστών και παρανόμων. Τα λατομεία 
επίσης και οι ασβεστοκάμινοι που είχαν να 
χρησιμοποιηθούν από τα βυζαντινά χρόνια 
άνοιξαν πάλι μετά τον ερχομό των συμμαχικών 
στρατευμάτων που τα χρειάστηκαν για την 
κατασκευή δρόμων και γεφυρών για να κυκλο-
φορούν τα βαρέου τύπου οχήματά τους. Στην 
είσοδο του χωριού είχαν σηκώσει αναχώματα 
(αμπριά), όπου έκρυβαν τα αυτοκίνητα και τα 
τανκς. Το πρώτο λατομείο έγινε απέναντι από 
το ψυχολογικό κέντρο. Ο Αγγλικός στρατός το 
εκμεταλεύτηκε την περίοδο 1915-1918.

Το 1909 εμφανίστηκαν στο Ρετζίκι οι πρώ-
τοι κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους, από τα 
Μεγάλα Λιβάδια του Πάικου για χειμαδιά, 
νοικιάζοντας ένα κατάλυμα από τον επιστάτη 
του κτήματος ́ Αμποτ. Μετά την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους τέσσε-
ρις οικογένειες προσφύγων εγκαταστάθηκαν 
εδώ δημιουργώντας λαχανόκηπους και λίγα 
κοτέτσια.

Το 1922 οι οικογένειες των κτηνοτρόφων 
έμεναν μόνιμα εδώ και κατοχύρωσαν δικαί-
ωμα για την απόκτηση γης με το νόμο του 
ενοικιοστασίου. Το 1925 έφτασαν εδώ οι 
πρώτες οικογένειες προσφύγων από τη Μ.Ασία 
μετά το διωγμό τους, όπου τους δόθηκε γη 
και υποτυπώδεις κατοικίες από την υπηρεσία 
εποικισμού.

Οι σχέσεις ντόπιων και προσφύγων δεν εί-
ναι καλές. Οι ντόπιοι βλέπουν τους πρόσφυγες 
να τους παίρνουν τη γη και να λιγοστεύει γιαυ-
τούς ο ήδη περιορισμένος πλούτος τους.

Σαράντα οικογένειες προσφύγων μοιράζο-
νται σε είκοσι διπλοκατοικίες από τσίγκο. Για 
να επιβιώσουν καλλιέργησαν τη γη: σιτάρι, 
κριθάρι, αμπέλια, σουσάμι για το λάδι τους, 
ρόβι για τα ζώα. Οι κτηνοτρόφοι εκτρέφαν 
γιδοπρόβατα και πολλοί δούλευαν στα λα-
τομεία. Οι νέοι πουλούσαν πουρνάρια στη 
Θεσσαλονίκη. 

Νερό υπήρχε άφθονο. Στο βουνό της Αγίας 
Τριάδας υπήρχε υδρομαστός (Σαρίκ Αγά) πηγή 
που ανέβλυζε εκεί σχηματίζοντας λίμνη, που με 
πήλινους σωλήνες το νερό αυτό υδροδοτούσε 
τις Συκιές και την Παναγία Φανερωμένη. Το 
νερό ήταν ασβεστούχο και δεν το έπιναν. 
Αυτό όμως που έμεινε ξακουστό ως αθάνατο 
νερό ανέβλυζε στην περιοχή του Πλάτανου, 
εκεί ακριβώς που έγινε το Δημαρχείο Πεύκων. 
΄Ηταν καλής ποιότητας και πολύ χωνευτικό. Τα 
ρέματα κατέβαζαν πολύ νερό, όπου οι γυναί-
κες έπλεναν εκεί τα ρούχα και τα στρωσίδια 
τους.

Σχολείο στην αρχή πήγαιναν στο Ασβε-
στοχώρι ή στις Συκιές με τα πόδια ή με τους 
αραμπάδες. Εκκλησία χρειάστηκε 15 χρόνια 
για να κάνουν δική τους. Το μόνο που υπήρχε 
ήταν ένα εικονοστάσι ψηλά στο βουνό με την 
εικόνα της Αγίας Τριάδας, που εικάζεται ότι 
βρέθηκε εκεί. Σε ειδικές περιπτώσεις καλούσαν 
τον Παπά στο σπίτι και μάζευαν πολλά παιδιά 
μαζί όταν επρόκειτο να τα βαπτίσουν.

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κτί-
στηκε από τους κατοίκους με προτροπή του 

δάσκαλου Λάζαρου Χατζηζήση, από τα υλικά 
των οχυρών του Μεταξά (Γ΄ σώμα στρατού), 
που χρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς 
και εγκατέλειψαν φεύγοντας.

΄Ολο το βουνό είναι σκαμμένο με σπηλιές 
σαν λαβύρινθος, όπου φυλούσαν τα πυρομα-
χικά.

Λεωφορείο υπήρχε ένα 7θέσιο για το Σα-
νατόριο του Ασβεστοχωρίου. Οι μετακινήσεις 
κυρίως γινόταν με κάρα με τα οποία μετέφεραν 
κι ότι είχαν για πούλημα στη Θεσσαλονίκη.

΄Εως το 1936 εκτός από την κοιλάδα, όπου 
ήταν κατάφυτη, όλος ο γύρω τόπος ήταν κατά-
ξερος. Τα τσακάλια και οι λύκοι δεν άφηναν τα 
βράδια τους κατοίκους να ησυχάσουν και με τις 
επιδρομές τους απειλούσαν τα ζωντανά τους. 
Το δάσος του Σέιχ Σου φυτεύτηκε επί Μεταξά 
από τους πρόσφυγες. Ολα τα προπολεμικά 
χρόνια ο οικισμός παραμένει απομονωμένος 
από την πόλη, που δεν τον έχει ανακαλύψει 
ακόμη ως θέρετρο. Οι Θεσσαλονικείς ανακαλύ-
πτουν το Ρετζίκι με τους βομβαρδισμούς, όταν 
έρχονται για καταφύγιο.

Εδώ κρύβονται και Αγγλοι στρατιώτες, πα-
ρόλο που υπάρχει μονάδα Γερμανών. Δύσκολα 
χρόνια, κι όμως επέζησαν, άξιοι άνθρωποι και 
δουλευταράδες. Αξιοποιούσαν ότι η γη τους 
έδινε. Οι χελώνες της περιοχής είχαν μπει για 
τα καλά στο μενού της επιβίωσης. 

΄Εως το 1946 το Ρετζίκι ανήκει διοικητικά 
στο Ασβεστοχώρι. Η αύξηση του πληθυσμού 
άρχισε το 1960 όταν άρχισαν οι απόμαχοι 
του πολέμου να εγκαθίστανται εδώ, με τη 
δημιουργία του Οικισμού των Παλαιών και 
Νέων Πολεμιστών, που με τη βοήθεια του Γ΄ 
σώματος και τη ΜΟΜΑ ρυμοτομήθηκε και 
οριοθετήθηκε.

Με νόμο το 1956 καταργήθηκαν όλα τα 
Τούρκικα τοπωνύμια και το Ρετζίκι πήρε το 
όνομα Πεύκα.

Γεωργία Κατσίκη

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας 
κ. Π.Κοντόσογλου,  την οικογένεια 
Λεωνίδα Γιαννακίδη, την κ. Ελένη 

Χατζηιωάννου και τον Αιμοδοτικό-
Πολιτιστικό Σύλλογο Πεύκων για τις 

πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν.

Στην πηγή του Πλάτανου Με ένα από τα δισέγγοναΜε τη νύφη τηςΜε μια φιλενάδα

Με τις κόρες της στον αργαλιό

Στην αγκαλιά της μάνας, με το σόι σε επίσημη εμφάνιση

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό 
αρχείο της Ρεβέκκας Γιαννακίδη.
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Το συνεχές ενδιαφέρον του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
-μετά την πετυχημένη εκδήλωση με θέμα «Το δάσος στα Πεύκα 
και η πυροπροστασία του»-, κατέληξε στην απόφασή του για κα-

τασκευή πυροφυλακείου στο δάσος της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων.
Με χρήματα από τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου ΟΙΚΟ-

ΟΡΑΜΑ, από τις εκδηλώσεις που κάναμε και με πολλή νοικοκυρεμένη 
διαχείριση του Ταμείου, αποφασίσαμε να δωρίσουμε στην τοπική μας 
κοινωνία  ένα πυροφυλάκειο που αποτελεί το έμπρακτο ενδιαφέρον μας 
για την προστασία του δάσους που μας περιβάλλει. Το δημοτικό μας 
δάσος κυριαρχείται από θαμνώδη αείφυλλη σκληρόφυλλη βλάστηση 
πουρναριών και είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην πρόκληση πυρκαγιάς 
εξαιτίας της νεκρής φυτικής μάζας που έχει συσσωρευτεί επί χρόνια, των 
εύφλεκτων θάμνων και της παντελούς έλλειψης διαχείρισής του. 

Το πυροφυλάκειο 
που κατασκευάζεται θα 
φιλοξενήσει τις ομάδες 
εθελοντών συμπολιτών 
μας που θα εκπαιδευ-
τούν στην πυροφύλαξη 
από την ΕΔΟΜΑΚ, με 
την οποία ήδη συνεργα-
ζόμαστε.

΄Ο τα ν τον Ιούλ ι ο 
γνωσ τοποιήσαμε την 
απόφασή μας στο Δή-
μαρχο κ. Σ. Δανιηλίδη, 

μας  συνεχάρη και  μας ενθάρρυνε για την υλοποίησή της, προσφέροντας 
τη συνεργασία και βοήθεια του Δήμου όπου τη χρειαστούμε. Διάφο-
ρες δυσκολίες εμπόδισαν την έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης 
μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε με το σχέδιο, που ετοίμασε ο Πρόεδρος της 
ΕΔΟΜΑΚ κ. Σ. Βαϊρλής, ζητήσαμε από τον συμπολίτη μας δασολόγο κ. Κ. 
Θωμόπουλο να μας ετοιμάσει την τεχνική μελέτη/έκθεση κατασκευής 
του πυροφυλακείου. Ο κ. Θωμόπουλος προσέφερε τη μελέτη δωρεάν, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στο σκοπό μας. 

Οταν ζητήσαμε την έγκριση από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, είχαμε 
την ιδιαίτερη χαρά να ανταποκριθεί θετικά και άμεσα ο πρώην Δασάρ-
χης και νυν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης Δρ. 
Αϊναλής. Για πρώτη φορά Σύλλογος πολιτών συνέβαλε  στο έργο του 
Δασαρχείου αναλαμβάνοντας με δικά του έξοδα την κατασκευή πυρο-
φυλακείου, στηριζόμενος στη σχετική νομοθεσία και δυνατότητες που 
δίνει ο Νόμος  του Καλλικράτη. Η κα. Αγγελίδου, νυν δασάρχης μετά 
από αυτοψία στο χώρο κατασκευής, συναίνεσε σε αυτό. Ο Αρχηγός της 
Πυροσβεστικής κ. Ζάχος μετά από  αυτοψία  και κατανοώντας  τους 
σκοπούς μας ενέκρινε επίσης το έργο. Φυσικά, η πρώτη έγκριση ήρθε 
από τον Αντιδήμαρχο κ. Σιμητόπουλο ο οποίος επίσης έκανε αυτοψία 
στη θέση κατασκευής.

Μετά από όλες αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες και εγκρίσεις, 
ζητήσαμε την τεχνική συνδρομή από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζωγόγιαννη 
που μαζί με τον κ. Σιμητόπουλο μας την πρόσφεραν γενναιόδωρα για 
την εκσκαφή και θεμελίωση του έργου. Τίποτα δε γίνεται χωρίς τους τε-
χνικούς/εργάτες του Δήμου που με επικεφαλής τον κ. Δαυϊδ Μερεστσή, 
προϊστάμενο, δούλεψαν στην πρωϊνή παγωνιά και καταχνιά ψηλά στο 
βουνό. Περιμένουμε τον εμπειροτέχνη σε ξύλινες κατασκευές κ. Διογένη 
να ολοκληρώσει την κατασκευή του πυροφυλακείου. 

Σε όλους αυτούς, από το Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο εργάτη, που 
στάθηκαν στο πλευρό μας για την επίτευξη του στόχου μας, θέλω να 
εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου. Χωρίς αυτούς και τη συνερ-
γασία τους τίποτα δε θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μένει σε όλους τους 
πολίτες να τιμήσουν το έργο προστατεύοντάς το, για να προστατεύσει 
και αυτό εμάς.

Μυρτώ Πυροβέτση
Απερχόμενη Πρόεδρος Δ.Σ του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

ο συνεχές ενδιαφέρον του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

Το πυροφυλάκειο

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ καλεί τους συμπολίτες μας να δηλώσουν 
συμμετοχή στην ομάδα πυρασφάλειας που θέλουμε να

 δημιουργήσουμε και η οποία μετά τις μέρες των γιορτών 
(Ιανουάριος 2012) θα πρέπει να εκπαιδευτεί, ώστε να 
έχει χρησιμότητα και το πυροφυλάκειο που στήθηκε. 

Τηλ. 2310 673 895, 2310 673 075.

Περί της νέας 
εξωτερικής περιφερειακής

Με την οικονομική κρίση στο αποκορύφωμά της, κορυφαία στελέχη 
της Κυβέρνησης μοιάζουν να μην έχουν αντιληφθεί το μέγεθος 
του προβλήματος και τις αιτίες που μας έφεραν σε αυτή την κα-

τάσταση και συνεχίζουν να πορεύονται, να αποφασίζουν, να σχεδιάζουν 
και να εκτελούν τα έργα, ως να μην έχει συμβεί τίποτε.

Φαίνεται ότι μετά το φιάσκο της υποθαλάσσιας αρτηρίας και  την 
ημιτελή περιφερειακή οδό οδηγούμαστε σε ένα νέο φαραωνικό έργο, την 
εξωτερική σαλαμοποιημένη περιφερειακή οδό.

Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική περιφερειακή οδός, 25 χρό-
νια τώρα, (έλλειψη ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή της με την ΠΑΘΕ, 
δύο ημιτελείς ανισόπεδοι κόμβοι Κ6, Κ7, ανάποδες ή ανύπαρκτες κλίσεις, 
έλλειψη λωρίδας έκτακτης ανάγκης, κ.ά.) το αρμόδιο υπουργείο με την 
Εγνατία Α.Ε. σχεδιάζει να κατασκευάσει την εξωτερική περιφερειακή οδό 
στο πόδι. Ναι, κυριολεκτικά στο πόδι. Χωρίς οριστική και ολοκληρωμένη 
μελέτη της  συνολικής διαδρομής, θα κατασκευάσει το πρώτο τμήμα της, 
από τον κόμβο του Τιτάνα μέχρι τα Πεύκα ως «συνδετήρια οδό μεταξύ 
οικισμών»!! Και μετά τι; Μετά βλέπουμε. Ο γνωστός αποσπασματικός 
τρόπος Ελληνικού σχεδιασμού στο μεγαλείο του. Μας σερβίρουν τη σα-
λαμοποιημένη «ολοκληρωμένη» μελέτη του συγκεκριμένου τμήματος (με 
συγκαλυμμένη σκοπιμότητα), όταν το συνολικό έργο, πέρα από γενικούς 
αόριστους σχεδιασμούς, ακόμα δεν έχει καθοριστεί και μελετηθεί. ΄Οταν 
με κάθε κυβερνητική αλλαγή τροποποιείται η χάραξη ανάλογα με τον 
τόπο κατοικίας των ισχυρών (το προηγούμενο σχέδιο λίγο πολύ άλλαξε 
διότι περνούσε από τους Ελαιώνες…ή ενοχλούσε τους εν Πανοράματι 
κατοικούντες…)

Ακριβώς πριν 2 χρόνια, αναστατωμένοι όλοι μας στα Πεύκα συσκε-
φτόμασταν και διαβουλευόμασταν με την Εγνατία Α.Ε. για τις επιπτώσεις, 
-περιβαλλοντικές κοινωνικές, οικονομικές- που θα είχε το τότε σχέδιο της 
υπόγειας χάραξης, κάτω από τον οικισμό μας και το Σέιχ Σου, της εξωτερι-
κής περιφερειακής. Ξοδεύτηκαν χρήματα για προμελέτες, μελέτες, δήθεν 
εναλλακτικές λύσεις, διερευνητικές εδαφολογικές γεωτρήσεις που όλες 
μαζί αν συναθροίζονταν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την έρευνα για 
ύπαρξη υδρογονανθράκων…Και όλα αυτά τα κεφάλαια (που συνέβαλαν στη 
σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση) ακυρώθηκαν με την αλλαγή της  
κυβέρνησης και την αλλαγή πορείας της χάραξης. ΄Οχι, τώρα η χάραξη θα 
είναι υπέργεια, μόλις 20 μέτρα από τα σπίτια μας, με 2 κόμβους δίπλα μας, 
και θα δώσει «ριζική κυκλοφοριακή λύση», «άμεση αποφόρτιση του σημε-
ρινού οδικού άξονα Πεύκων-Φιλύρου-Ασβεστοχωρίου-Εξοχής-Χορτιάτη)». 
Μα τι εκστρατεία παραπλάνησης ξεκίνησαν για να δικαιολογήσουν τα μέχρι 
σήμερα πεταμένα χρήματα και τα νέα κονδύλια -μόνο 150 εκατομμύρια 
Ευρώ!! - που διεκδικούν να ξοδέψουν!!

Μου φαίνεται πως μας δουλεύουν και μάλιστα άγρια. Αν ήθελαν να 
μας εξυπηρετήσουν με το πνεύμα λιτότητας που απαιτούν οι καιροί, θα 
νοικοκύρευαν ό,τι ήδη έχουμε. Θα δημιουργούσαν ουσιαστικό κόμβο στην 
έξοδο των Μετεώρων. Στα δύο φανάρια που υπήρχαν, πρόσθεσαν και άλλα 
2. Το ένα εντελώς περιττό (θα μπορούσε τουλάχιστον να ενεργοποιείται 
όταν υπάρχει ανάγκη διέλευσης πεζού). Θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 
εσωτερική περιφερειακή κατασκευάζοντας δεύτερη υπερυψωμένη οδό στο 
πρανές του ενός κλάδου, που με λίγους κόμβους θα εξυπηρετεί τη διαμπερή, 
από και προς τη Χαλκιδική, κυκλοφορία. Το κόστος της, σύμφωνα με την 
Εγνατίας Α.Ε που την προτείνει, θα είναι πολύ χαμηλότερο από τη νέα χάρα-
ξη. Θα μπορούσαν, μετά από συγκοινωνιακή μελέτη, να μονοδρομήσουν και 
βελτιώσουν την κίνηση μέσα στα Πεύκα. Παράλληλα, όφειλαν να στραφούν 
σε εναλλακτικές λύσεις που θα κάλυπταν τις ανάγκες της καθημερινής με-
τακίνησης των πολιτών με χαμηλό οικονομικό κόστος και περιβαλλοντικά 
αειφορικό τρόπο. Στηρίζοντας πρωταρχικά τις μαζικές συγκοινωνίες, τις 
συνδυασμένες μεταφορές και τη συλλογική χρήση του ΙΧ. 

Σε περίοδο που η κρίση απαιτεί άλλους τρόπους σκέψης, επιλογών και 
σχεδιασμών, με εναλλακτικές λύσεις για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας 
και λιγότερη εξάρτηση από τη δυσβάστακτη πλέον χρήση του ΙΧ, η κυβέρνη-
ση επιμένει στο φαραωνικό σχεδιασμό της νέας εξωτερικής περιφερειακής, 
χωρίς να μας πείθει για την αναγκαιότητα, σκοπιμότητα και χρησιμότητα 
του έργου. Και με κόστος που είναι απολύτως παράλογο για μια χώρα υπό 
χρεοκοπία εξαιτίας των επιλογών τους.

΄Εχουν δίκιο οι κατά τόπους συμπολίτες μας που ξεσηκώνονται με την 
έναρξη εκτέλεσης ενός μεγάλου έργου γιατί στις διαδικασίες σχεδιασμού 
τους αγνοούν παντελώς και οι όποιες δημόσιες διαβουλεύσεις είναι επί-
φαση. Για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, όπως λέει ο σοφός και 
ταλαιπωρούμενος λαός. ́ Οχι γιατί πιστεύουν στα οφέλη που θα έχει ο τόπος 
από τη βέλτιστη χρήση δυσεύρετων πλέον οικονομικών πόρων. 

Επιτέλους, να σοβαρευτούμε στην Ελλάδα και οι σώφρονες πολίτες να 
δηλώσουν με κάθε ειρηνικό μέσο την αποστροφή τους προς τις πολιτικές 
που μας έφεραν σε αυτή τη δεινή θέση. 

Μυρτώ Πυροβέτση
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Γιορτή κάτω από τ' άστρα

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη εκδή-
λωση του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, για τον αποχαι-
ρετισμό του καλοκαιριού, στον πολύ ωραίο χώρο 

(αν εξαιρέσουμε τους πυλώνες της ΔΕΗ) του πάρκου του 
οικισμού Ακρόπολης. Αν και Σεπτέμβρης (10), ο καιρός 
μας έκανε το χατίρι και δεν έβρεξε. Η συμμετοχή του κό-
σμου μεγάλη. Τα εφόδιά μας εξαντλήθηκαν και αφήσαμε 
πολύ λίγους ανικανοποίητους. 

Η ορχήστρα του Δημήτρη Πρατσινάκη μας κράτησε ευχάριστα μουσική συντροφιά 
και το κέφι άναψε και οι χοροί ξεκίνησαν.

Μέλη του Σείριου με τον  Πάνο Μπουτόπουλο μας τραγούδησαν υπέροχα τραγού-
δια για το φεγγάρι.

Ευχαριστούμε θερμά για τη χορηγία τους το σούπερ μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ και το αρ-
τοζαχαροπλαστείο ΕΣΤΙΑ. Επίσης το Δήμο Νεάπολης-Συκεών για την παραχώρηση και 
μεταφορά τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και όλους όσους βοήθησαν για το στήσιμο της 
εκδήλωσης. Νάμαστε γεροί πάντα ν’ ανταμώνουμε. Και του χρόνου.

Συνεπιβατισμός στα Πεύκα

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ επανέρχεται στο θέμα του συνεπιβατισμού 
που προβλήθηκε στο τεύχος 58-Μάρτιος 2011 του ΠΕΥΚΟ-
ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Με την κρίση να παρατείνεται, η ιδέα της συν-

μετακίνησης επιβάλλεται άμεσα. 
Εάν, λοιπόν, θέλετε να βρείτε συνεπιβάτη ή να μεταφερθείτε με 

κάποιον άλλο, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 
(info@oiko-orama.gr) για να δηλώσετε τα στοιχεία σας: ονοματεπώ-
νυμο, διάθεση οχήματος, συνήθης ώρα μετακίνησης και προορισμός. 
Για όσους συμπολίτες δε διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, 
το Δ.Σ. σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων εξασφάλισε 
πίνακα ανακοινώσεων, όπου αναγράφεται «ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΠΙ-
ΒΑΤΙΣΜΟΣ» και βρίσκεται στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου. Εκεί 
μπορείτε να αφήσετε το γραπτό  σας σημείωμα με τα στοιχεία σας, 
τον προορισμό σας κλπ., και να διαβάσετε όσων άλλων επιθυμούν 
να βρουν συνεπιβάτη. 

Φοιτητές και εργαζόμενοι, μπορείτε να διευκολυνθείτε στη με-
τακίνησή σας προς και από την πόλη. Δοκιμάστε το. Το κόστος του 
καθενός σε χρόνο ελάχιστο, το κέρδος που θα προκύψει θα είναι 
τεράστιο για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί. 

ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο 
πρώην δημαρχείο Πεύκων η 3η σύσκεψη 
του συλλόγου με τις δημοτικές αρχές. 

Παρόντες από πλευράς ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ ήταν 
οι: Μ. Πυροβέτση, Ν.Βασσάρα, Σπ.Μαστρογε-
ωργόπουλος, Κ.Μαυρίδης, Γ.Δαουτόπουλος, 
Ν.Παπαχρήστου. Από πλευράς δήμου παρευ-
ρίσκονταν οι: Σ.Δανιηλίδης, Α.Σιμητόπουλος, 
Μ.Δελλαπόρτα και Κ.Νικολόπουλος. Οι κ.Μ.Δελ-
λαπόρτα και Κ.Νικολόπουλος είναι και μέλη του 
συλλόγου.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη 
ήταν:
}  Η πορεία του αιτήματος για άνοιγμα νέου 

καταστήματος των ΕΛΤΑ στα Πεύκα και 
η υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής 
τάσης από την ΔΕΗ στα όρια του οικισμού 
των Πεύκων 

Σε σχέση με κατάστημα των ΕΛΤΑ από το 
Δήμαρχο αναφέρθηκε ότι στην περιοχή υπάρχει 
αντίστροφη τάση (κλείσιμο καταστημάτων σε 
Φίλυρο, Χορτιάτη κλπ). Υπάρχει και δυστοκία για 
εύρεση καταστήματος που να αναλάβει μέρος 
λειτουργιών καταστήματος ΕΛΤΑ στα Πεύκα. Το 
αίτημα για υπογειοποίηση εξετάζεται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.
} ΄Εργα αποχέτευσης

Εκκρεμεί η παραλαβή έργων. Στη συνέχεια 
θα γίνουν οι συνδέσεις των κεντρικών αγωγών. 
Μετά θα μπορούν να γίνουν οι συνδέσεις των 
σπιτιών με τα νέα δίκτυα. Γίνονται κινήσεις για 
επέκταση δικτύου σε περιοχές που δεν καλύ-
πτονταν μέχρι σήμερα από μελέτες. Ανέλαβε 
ο Αντιδήμαρχος Ζωγόγιαννης να δει τη μελέτη 
επέκτασης. Η κ.Βασσάρα επανήλθε στο πρό-
βλημα του τρόπου σύνδεσης με τα δίκτυα. Σε 
ορισμένα κτήρια, στην ουσία δεν καταργούνται 
οι υπάρχοντες βόθροι, καθώς τα λύματα οδη-
γούνται στο δίκτυο με υπερχείλιση από τους 
βόθρους. Αυτό ακυρώνει στην πράξη τα όποια 
πλεονεκτήματα του δικτύου και δημιουργεί 
κινδύνους και για τα κτήρια και για την υγεία 
των κατοίκων. 
} Σωλήνες ύδρευσης από αμίαντο

Η κ.Βασσάρα ανέφερε το γεγονός ότι κάποια 
τμήματα του δικτύου ύδρευσης είναι κατασκευ-
ασμένα από αμιαντοσωλήνες και εξέφρασε 
τις ανησυχίες της. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το 

θέμα αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αρκετά 
τμήματα δικτύων σε πολλούς δήμους είναι κα-
τασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα 
με στοιχεία του η επικινδυνότητα του αμιάντου 
δεν είναι τόσο μεγάλη, όταν αυτός εισάγεται δια 
της πεπτικής οδού.
} ΄Εργα Δελασάλ
Η κ.Πυροβέτση εκτιμά ότι χωρίς να είναι σί-

γουρη για το τι ακριβώς προβλέπει η μελέτη για 
τα έργα, εκτιμά ότι έχει πέσει πολύ μπετόν. Ανέ-
φερε επίσης ότι η αναστηλώτρια κ. Θεοχαρίδου 
Πόπη έχει προσφερθεί για την παρακολούθηση 
του έργου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχουν 
υπεύθυνοι επιβλέποντες εκ μέρους του Δήμου. 
Θεωρεί το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ άτυπους επιβλέποντες. 
Με την έννοια αυτή μπορεί το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ να 
κάνει όποια επίβλεψη θεωρεί πιο κατάλληλη 
και στη συνέχεια να απευθυνθεί στο Δήμο. 
Αποφασίστηκε να οργανωθεί σύσκεψη για την 
επίβλεψη των έργων.
}  Αξιοποίηση υψικαμίνου δίπλα από το LIDL 

που ανήκει στο Δήμο
Η αρχιτεκτόνισα Ν.Παπαχρήστου που 

έγραψε σχετικό άρθρο στο τεύχος 60 του ΠΕΥ-
ΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ προσφέρθηκε να μελετήσει και 
να εισηγηθεί για την αξιοποίηση του χώρου. Η 
προσφορά έγινε ευχαρίστως δεκτή.
}  Συγκέντρωση υλικού για την ιστορία των 

Πεύκων
Ο Δήμαρχος Δανιηλίδης πρότεινε ενόψει 

του εορτασμού των 100 χρόνων από την απε-
λευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τη συγκέντρωση 
από κατοίκους της περιοχής όποιου υλικού 
μπορεί να αξιοποιηθεί. Ειδικά θα ήταν χρήσιμο 
να βρεθούν φωτογραφίες, οι οποίες μετά από 
ψηφιοποίηση στο Δήμο θα επιστραφούν στους 
ιδιοκτήτες τους. Οι φωτογραφίες αυτές να χρη-
σιμοποιηθούν είτε σε εκθέσεις φωτογραφίες, 
είτε σε ειδικές εκδόσεις.
} Πεζογέφυρα προς Σέιχ-Σου

΄Εγινε καθαρισμός μονοπατιού, αλλά λόγω 
μεγάλων κλίσεων υπάρχουν βλάβες μετά από 
νεροποντή. Οι δυσκολίες προσβασιμότητας συ-
νεχίζονται. Θα αναζητηθεί πιο οριστική λύση.
} Πυροπροστασία

Η κ.Πυροβέτση ανακοίνωσε ότι σε συνεργα-
σία με τον υπεύθυνο της ΕΔΟΜΑΚ Στέλιο Βαϊρλή 
εντοπίστηκε κατάλληλος χώρος για κατασκευή 

ξύλινου πυροφυλάκειου. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 
προσφέρθηκε να χορηγήσει ένα ποσό για την 
κατασκευή του, σε συνεργασία με το Δήμο. Ο 
κ.Σιμητόπουλος εξέφρασε κάποιες επιφυλά-
ξεις για τον κίνδυνο βανδαλισμών. Εκτός από 
το θέμα κατασκευής του πυροφυλακείου είναι 
ανοικτό το πρόβλημα ανεύρεσης 20 τουλάχιστον 
εθελοντών από τα Πεύκα, οι οποίοι θα πρέπει 
να εκπαιδευτούν από την ΕΔΟΜΑΚ σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και για την επιτήρηση πυρκα-
γιών και για την κατάσβεση.
} ΄Εργα Αγίας Τριάδας

Εκφράστηκε ικανοποίηση για τη διάνοιξη 
χώρων για στάθμευση έξω από το χώρο της εκ-
κλησίας. Πρέπει να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος 
εισόδου αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο 
της εκκλησίας.
} ΄Εργα ασφαλτόστρωσης

Εντοπίστηκε το πρόβλημα μη ασφαλτόστρω-
σης επί της Παπανικολάου από τα φανάρια 
μέχρι το Centro. Το πρόβλημα οφείλεται στον 
εργολάβο. Υπάρχει πρόθεση ασφαλτόστρωσης 
58 δρόμων στα Πεύκα. Το πρόβλημα είναι ότι 
πρέπει πριν την ασφαλτόστρωση να εξασφαλι-
στεί ότι οι διάφορες υπηρεσίες (ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΦΑ κλπ) για πέντε τουλάχιστον χρόνια δεν προ-
γραμματίζουν έργα στους δρόμους αυτούς.
} Λαϊκή αγορά στα Πεύκα

Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν όλες οι προϋ-
ποθέσεις να προχωρήσει το ζήτημα. Εκκρεμεί το 
ζήτημα της απαραίτητης διαβούλευσης.
} Στέγαση ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Το ΔΣ πρότεινε να χορηγηθεί τμήμα του κτηρίου 
κοντά στην εκκλησία, στο οικόπεδο που στεγά-
ζεται και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Η διοίκηση 
του Δήμου επιφυλάχθηκε, καθώς υπάρχει σκέ-
ψη για επέκταση στο χώρο αυτό της αυλής του 
παρακείμενου σχολείου. Επίσης αναφέρθηκε 
ότι είναι πολύ πιθανή μια εσωτερική μετακίνη-
ση των γραφείων που παραχωρεί ο Δήμος στο 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σε άλλο χώρο στο ίδιο κτήριο.
} Διαφημιστικά αεροπανώ

Η κ.Πυροβέτση επαναφέρει το θέμα της 
πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα αε-
ροπανώ. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ αυτοβούλως υλοποιεί 
αυτήν την απόφαση και το ίδιο απαιτεί και από 
όλους τους άλλους.

Πρακτικά 3ης σύσκεψης με το Δήμαρχο κ. Δανιηλίδη

ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ - 15 χρόνια κυκλοφορίας

Το Δεκέμβρη του 1996 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του ΠΕΥΚΟ-
ΟΡΑΜΑΤΟΣ.  Γράφαμε τότε: «το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ανταποκρινόμενο 
στα αιτήματα πολλών συμπολιτών για τη δημιουργία ενός βήματος 

διαλόγου και προβληματισμού για τα πολλαπλά ζητήματα του οικισμού 
μας, αποφάσισε να εκδώσει το έντυπο που έχετε στα χέρια σας».  

Στη σημερινή εποχή, η πληροφορία και μάλιστα η αξιόπιστη, για 
τα κοινά ζητήματα του τόπου μας είναι όχι μόνο χρήσιμη, αλλά και 
αναγκαία.  

Αυτός είναι ο πρώτος στόχος μας. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο 
αξιόπιστης πληροφόρησης για τους συμπολίτες μας».

Με ενθουσιασμό ξεκίνησε το πρώτο τεύχος, το αγκάλιασαν οι συντο-

πίτες μας και από τότε έχουν διανεμηθεί 60 τεύχη, με δεκάδες άρθρα  
μελών  και μη του συλλόγου.  

Ευχαριστούμε όλους τους αρθρογράφους που στηρίζουν την προ-
σπάθειά μας εδώ και δεκαπέντε χρόνια, με χαρά θα δημοσιεύουμε τις 
αγωνίες τους και τα προβλήματά τους σε σχέση με το δήμο μας,  με 
σκοπό τις ομαλότερες και καλύτερες συνθήκες ζωής.

Κρίνουμε αναγκαίο να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Δαουτόπουλο, 
εμπνευστή του εντύπου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αρθρογραφεί και 
στηρίζει τις προσπάθειες του κάθε συμβουλίου, ώστε το περιοδικό να 
συνεχίζει την κυκλοφορία του σε υψηλό επίπεδο ανταλλαγής πληρο-
φοριών, ιδεών και προτάσεων.
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Τα 29 της χρόνια γιόρτασε πρόσφατα η Οικολογική Κίνηση 
Θεσσαλονίκης (ΟΚΘ), η μακροβιότερη ίσως οικολογική (με 
κοινωνικοπολιτικές αναφορές) οργάνωση στην Ελλάδα, με 

πάρτι στο Οικολογικό Στέκι της Φιλίππου 51. 
Στο πλαίσιο των γενεθλίων έγινε απολογισμός της χρονιάς που 

πέρασε (ο οποίος έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της οργά-
νωσης www.ecology-salonika.org), προβλήθηκαν φωτογραφίες από 
δράσεις που διοργανώθηκαν ή από εκδηλώσεις στις οποίες είχε συμ-
μετοχή η ΟΚΘ και έπαιξαν μουσική οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Γιάννης 
Στολάκης και Φουλιάνα Ηλιοπούλου. 

Η φετινή χρονιά ήταν από τις πιο δρα-
στήριες για την οργάνωση τα τελευταία 
χρόνια και πραγματικά αποτελεί κάτι σαν 
μια μικρή «αναγέννηση»! Εκτός από την 
έκδοση του Οικολογικού Ημερολογίου, το 
οποίο αποτελεί πλέον έναν ετήσιο θεσμό, 
ξεκίνησε η ανανεωμένη έκδοση της εφημε-
ρίδας «Τα Εν Οίκω Εν Δήμω», σε 15θήμερη 
πλέον βάση, συνεχίζοντας να διατίθεται δωρεάν σε επιλεγμένα 
σημεία, πιστή στη free press διακίνηση ιδεών. 

Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2011, λοιπόν, έχουμε και 
λέμε: διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τα μεταλλεία χρυ-
σού στη Χαλκιδική, σε ένα γεμάτο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
την έκδοση ενημερωτικού υλικού για τα 25 χρόνια από το ατύχημα 
στη Jet Oil, το χάπενινγκ με ανάρτηση πανώ και φορεσιές ελεγκτών 
ραδιενέργειας, αλλά και παράδοση ψηφίσματος στους πληγέντες 
πολίτες της Ιαπωνίας για το ατύχημα στη Φουκουσίμα, έξω από το 
προξενείο της Ιαπωνίας, το χάπενινγκ της Πρωταπριλιάς («εκδήλω-
ση ευγνωμοσύνης»!), με τις μακριές μύτες του Πινόκιο και επίτιμο 
καλεσμένο τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλο αυτοπρο-
σώπως (!), στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους, τη 
δοκιμαστική λειτουργία του Οικολογικού Στεκιού στη Φιλίππου 
51, για το Μάιο και Ιούλιο, με σχεδόν καθημερινή λειτουργία και 
παρουσιάσεις, προβολές ταινιών, ομιλίες και συναντήσεις ομά-
δων, τη συμμετοχή στην 4η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία, με την 
παράλληλη ενημέρωση για το ελεύθερο κάμπινγκ, τα Οικολογικά 
Αντι-Βραβεία που επιδόθηκαν και φέτος με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος, και βέβαια τη διοργάνωση για πρώτη 
φορά και σε μια γόνιμη συνεργασία με πολλές άλλες συναφείς 
οργανώσεις, του πρώτου Green Wave Festival, το Σεπτέμβριο, στο 
Θέατρο Κήπου. 

Ακόμη, αξίζουν να αναφερθούν οι πολλές δράσεις και συμ-
μετοχές της οργάνωσης για το ποδήλατο, όπως στο συνέδριο 
«Βαλκάνια – Προορισμός Πράσινου Τουρισμού», στο σεμινάριο 
Κοινοτικά Κέντρα και Κοινωνικές Πρωτοβουλίες για το Ποδήλατο, 
στο Εργαστήριο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2011 “LIFECYCLE+”, στην 
κατοχύρωση του ρόλου Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου Ποδηλατικών Διαδρομών, αλλά και οι παρεμβάσεις σε ζητήματα, 
όπως τα προβλήματα της παράκτιας ζώνης στη Χαλκιδική (ιδιαίτερα 
οι καταστροφικές παρεμβάσεις στον υγρότοπο του Αγίου Μάμα), 
αλλά και τα έργα για την glamorous ανάπλαση των παραλιακών 
πάρκων της Θεσσαλονίκης. 

Τα μέλη της οργάνωσης εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συ-
νεχιστεί αυτή η «αναγέννηση» και να συνδεθεί με την ένταξη μιας 
νέας γενιάς μελών, που θα συνεχίσουν και θα επεκτείνουν τις πάντα 
πρωτοποριακές δράσεις και θα συνδέσουν ακόμη περισσότερο τις 
οικολογικές ιδέες και πρωτοβουλίες με την άνθηση των κοινωνικών 
και αλληλέγγυων δράσεων που παρατηρούνται στην πόλη μας 
τελευταία, ως μια αισιόδοξη απάντηση στην κρίση. 

Η Οικολογική Κίνηση 
Θεσσαλονίκης κοντεύει 

να τριανταρίσει!
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, η Γιορτή για τα Παιδιά, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 

την Υπογραφή των Δικαιωμάτων των Παιδιών 
από τα Ηνωμένα ΄Εθνη. ΄Οπως και πέρυσι θε-
λήσαμε να στηρίξουμε το έργο κάποιας οργά-
νωσης με παιδιά και καλέσαμε το Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, για να προβάλλει 
το έργο του και να το ενισχύσουμε οικονομικά, 
με το παζάρι τους.

Τα παιδιά διασκέδασαν με παράσταση 
Καραγκιόζη, προβολή χριστουγεννιάτικης ται-
νίας, ρεσιτάλ κιθάρας από τον μικρό Βασίλη 
Τσακιρίδη και την κ. Μαρίνα Ματσίκου. Πα-
ράλληλα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
βιβλία, παιχνίδια και ρούχα από αυτά που τα 
ίδια έφεραν. Το στέκι με τις χριστουγεννιάτι-
κες κατασκευές τράβηξε το ενδιαφέρον πολ-
λών παιδιών που θέλησαν να εκφραστούν 

καλλιτεχνικά. Ο μπουφές με τα κεράσματα 
πλούσιος. 

Ευχαριστούμε τους διευθυντές και το δι-
δακτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων 
και νηπιαγωγείων, καθώς και του γυμνασίου 
Πεύκων, για τη συνεργασία τους στην ενη-
μέρωση των παιδιών. Ευχαριστούμε επίσης 
τα μέλη μας που βοήθησαν εθελοντικά στην 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ αποφάσισε να στηρίξει οι-
κονομικά το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο (αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα θέρμανσης) και παρο-
τρύνει και τους συμπολίτες μας εάν υπάρχει 
δυνατότητα να το πράξουν και αυτοί.

Γενική Συνέλευση του συλλόγου
Με την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους του συλλόγου και τη θητεία μου σε 

δύο Διοικητικά Συμβούλια επί τετραετία, επιθυμώ να εκφράσω τη λύπη μου 
και την αγανάκτησή μου για την τελευταία συνέλευση κατά τη διάρκεια του 
απολογισμού και των αρχαιρεσιών.

Στην παρουσίαση ενός αξιόλογου απολογισμού έργων από την πρόεδρο, 
χάσαμε το «δάσος» μιας και μερίδα γνωστής πολιτικής παράταξης επικε-
ντρώθηκε στο «δέντρο» με φωνασκίες και ύβρεις προσπαθώντας, χωρίς να 
το καταφέρουν, να ακυρώσουν όλα τα επιτεύγματα της διετούς θητείας του 
Δ.Σ. Το πρόσχημα της τάχα μου έλλειψης ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της 
«ανέντιμης» συνεργασίας με το νυν Δήμαρχο, ήταν το κατηγορητήριό τους. 
Μετέτρεψαν τη συνέλευση σε αρένα τριτοκοσμικού κοινοβουλίου στην προ-
σπάθειά τους να περάσουν πολιτικές θέσεις της παράταξής τους, χάνοντας 
έτσι το στόχο του Καταστατικού ΄Ιδρυσης.  

Νοσταλγώ εκείνες τις παλιές εποχές του συλλόγου, όπου όλοι ενωμένοι 
δίναμε αγώνες για τη λειψυδρία και την αποχέτευση, και γεμίζαμε την αυλή 
του σχολείου ή τις αίθουσες με συντοπίτες μας, χωρίς να μπερδεύουμε τις 
όποιες πολιτικές πεποιθήσεις μας. Δυστυχώς οι παρατάξεις μας χώρισαν, τα 
πολιτικά τερτίπια διέλυσαν τις φιλίες μεταξύ γειτόνων, ξεχάστηκαν οι από 
κοινού αγώνες και κρύφτηκαν οι επιτυχίες κάτω από τις ομπρέλες των κομ-
μάτων.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πρέπει να μείνει μακριά από τις πολιτικές παρατάξεις, 
οι στόχοι του είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στον τόπο που 
επιλέξαμε να ζήσουμε, με όραμα, αλλά και συνεργασία με τους φορείς που 
μπορούν να τις πραγματώσουν, αδιαφορώντας για την πολιτική τους ταυτό-
τητα. Η δημοκρατία που επικαλούνται αυτό ακριβώς προβλέπει, την αποδο-
χή της πλειοψηφίας και των κανονισμών.  Η στείρα αντιπαράθεση δε θα μας 
βοηθήσει στους μελλοντικούς και σοβαρούς αγώνες που έρχονται, όπως η 
καταστροφή του περιβάλλοντος από την εξωτερική περιφερειακή που θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την αλλαγή του φυσικού 
κάλλους του Ρετζικίου.

Ο σύλλογος να παραμείνει ελεύθερος από κομματικές αποχρώσεις και 
δραστήριος, με μέλη που έχουν όρεξη για δουλειά. ΄Οσοι στελεχώνουν τα 
διοικητικά συμβούλια να ξεχνούν την πολιτική τους ταυτότητα και να συνερ-
γάζονται προσφέροντας έργο, πράγμα που δυστυχώς δεν ευτυχίσαμε να ζή-
σουμε από δύο συγκεκριμένα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του νέου συμβουλίου, το οποίο απαρτίζε-
ται κυρίως από νέο «αίμα».

Λίλη Κουκοπούλου

ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
KALI-ARNIS-ESKRIMA
HAPKIDO

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΦΗΒΙΚΑ- ΠΑΙΔΙΚΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗΣ  
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
697 6560828
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΔΩΡΕΑΝ Ο 1ος ΜΗΝΑΣ

Γιορτή για τα Παιδιά

Ευχαριστούμε τις παρακάτω επιχειρήσεις για την προσφορά 
των προϊόντων τους για τον μπουφέ της εκδήλωσης.

Σούπερ Μάρκετ Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Αρτοζαχαροπλαστείο ΑΡΤΟΣ & ΓΛΥΚΟ

Αρτοζαχαροπλαστείο ΕΣΤΙΑ
Αρτοζαχαροπλαστείο ΨΩΜΑΚΙ & ΓΛΥΚΑΚΙ

Οπωροπωλείο BIO FRUT
και την κ. Αύρα Παπαπέτρου για τις παιδικές ταινίες
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Ολα άρχισαν όταν δύο φίλες – κάτοικοι 
Πεύκων- μου εξέφρασαν την επιθυμία 
τους να περιποιηθούν τα παρτέρια πρα-

σίνου του πρώην δημαρχείου μας. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση 
που  θα  μπορούσαν να είναι! 

Παίρνοντας λοιπόν την απόφαση να βοηθή-
σω και εγώ προσωπικά, οργανώσαμε μια μικρή 
ομάδα 12 ατόμων. Ενημερώσαμε την Αντιδη-
μαρχία Πρασίνου για την επιθυμία μας, καθώς 
και την ημέρα διεξαγωγής της  συγκεκριμένη 
δράσης, ζητώντας και την απαραίτητη βοήθεια. 

Πράγματι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου με τα 
σκαλιστήρια μας, τα γάντια μας,  10  φυτά χρυ-
σάνθεμα - προσφορά  της ομάδας - και με τη 
βοήθεια του κ. Βασίλη  κηπουρού της 
Αντιδημαρχίας Πρασίνου, πέσαμε με 
τα μούτρα επί το έργον!

12 κάτοικοι εθελοντές, με πολύ με-
ράκι, αγάπη για τον τόπο  που μένουν, 
έκαναν πράξη τα  λόγια τους. Τι να πει 
κανείς και τι να αναλύσει! Τι να πει κα-
νείς για τον εθελοντισμό, την κοινωνική 
συνοχή  και προσφορά!  Η ίδια  η πρά-
ξη μίλησε από μόνη της, μειώνοντας 
οποιαδήποτε βαρύτητα, βαρύγδουπων 
εκφράσεων και αναλύσεων! 

Προσωπικά πήρα την ευθύνη να 
αναφέρω τα ονόματα των κατοίκων 
που βοήθησαν, ως ελάχιστο δείγμα 
εκτίμησης και αναγνώρισης για την 
εθελοντική προσφορά τους. 

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστή-
σω  τους: Ν. Βασσάρα, Α. Γενίτσαρη, 
Α. Δημοπούλου, Φ. Εμμανουηλίδου, Ε. 
Θεοδώρου, Π. Καραβασίλη, Ρ. Κοπαλί-
δου, Κ. Κουσαγιαννίδη, Γ. Σιγγιρίδου, Η. 
Σκουλή και τον μικρό Φίλιππο.

Σας αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ ! 

Μαρία Δελλαπόρτα 
Τοπική Σύμβουλος της 

Δημοτικής Ενότητας Πεύκων 
κιν. 6947904009

Μικρές αγγελίες
} Καθηγήτρια πληροφορικής πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές, φοιτητές και απόφοιτους για ECDL 
και μαθήματα προγραμματισμού. Τι-
μές προσιτές. Τηλ. 6971782949.

} Μαθήματα γερμανικών παρα-
δίδονται σωστά και υπεύθυνα από 
έμπειρη καθηγήτρια γερμανικών 
(native speaker). Τηλ. 6970 555025, 
Χριστίνα Θεοδώρου.

} Βιολόγος με πολύχρονη εμπει-
ρία σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, 
παραδίδει μαθήματα Βιολογίας θετι-
κής κατεύθυνσης και γενικής παιδεί-
ας σε μαθητές Γ' Λυκείου. Τηλέφωνο: 
6944 291079.

} Χαρίζεται σαλόνι ξύλινο (μασίφ) 
σε πολύ καλή κατάσταση (τριθέσιος 
καναπές, 4 πολυθρόνες). Τηλ. 2310 
673 895.

} Φοιτήτρια φιλολογίας ΑΠΘ πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. 
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6978454270.

λα άρχισαν όταν δύο φίλες – κάτοικοι 
Πεύκων- μου εξέφρασαν την επιθυμία 
τους να περιποιηθούν τα παρτέρια πρα-

Τα λόγια είναι περιττά… Κοινωνικό
Ιατρείο

Αλληλεγγύης
Από 7 Νοεμβρίου λειτουργεί το Κοινωνι-

κό Ιατρείο Αλληλεγγύης προσφέροντας δω-
ρεάν ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική 
περίθαλψη σε έλληνες και αλλοδαπούς 
ανασφάλιστους.

Το ιατρείο βρίσκεται στην περιοχή Βαρ-
δαρίου στη διεύθυνση Αισώπου 24, 1ο όρο-
φο. Τηλ. 2310 520386 και e-mail: koinwniko.
iatreio@gmail.com."
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Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται, κρίνουν και προτείνουν

            Δυο λέξεις με μεγάλη σημασία για την ποιότητα της ζωής μας!!!
     Η γρήγορη τεχνολογική ανάπτυξη και η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της γης 

οδήγησαν στη διατάραξη της ισορροπίας του περιβαλλοντικού μας συστήματος.
Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει είναι η καταστροφή 

της χλωρίδας και της πανίδας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Τα κυριότερα αίτια αυτής της καταστροφής είναι το κόψιμο των δέντρων με σκοπό 

τη δημιουργία αστικών κέντρων, αλλά και την παραγωγή ξυλείας. Αλλα σημαντικά πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γενικά η υποβάθ-
μιση του αέρα, του νερού και του εδάφους.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δημιούργησε διάφορα προγράμματα προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η βελτίωση, η προστασία και η μείωση 
των κινδύνων για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Για να πετύχουν όλα αυτά τα προγράμματα οφείλει ο ίδιος ο άνθρωπος να σέβεται, 
να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για το δικό του συμφέρον, αλλά και για 
το συμφέρον των απογόνων του.

ΕΒΕΛΙΝΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Δ1
 1ου Δημοτικό Σχολείο Πεύκων
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Προς τον Σύλλογο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
κ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ.,
Κατ’ αρχή να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας και 

να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας κι εποικοδομητική συνεργα-
σία.

Επικοινωνώ μαζί σας, με σκοπό να ενημερώσω εσάς και τους κατοί-
κους της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, μέσω του περιοδικού σας ΠΕΥΚΟ-
ΟΡΑΜΑ, για τα ακόλουθα επίκαιρα θέματα που αφορούν τον τόπο μας:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΕΥΚΩΝ
Ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων που ισχύει σήμερα, αποτρέ-

πει την ταφή νεκρών, εκτός αυτών που είναι δημότες και κάτοικοι της Δ.Ε. 
Πεύκων (ο κάτοικος αποδεικνύεται με διετή κατοίκιση στη Δ.Ε. Πεύκων). 
Ο κανονισμός, επίσης, προβλέπει κόστος ταφής νεκρών που δεν ανήκουν 
στην παραπάνω κατηγορία, το ποσό των 2.100,00 € για παραμονή 4 ετών, 
ενώ αντίστοιχα το κανονικό κόστος είναι 357,00 € μετά από έγκριση. Ο 
λόγος ισχύος του παραπάνω άρθρου του κανονισμού λειτουργίας κοιμη-

τηρίων, είναι να υπάρχει χώρος για την ταφή των συγγενών των κατοίκων 
της περιοχής.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του ενιαίου Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα συζητηθεί και θα παρθεί απόφα-
ση για τη λειτουργία των κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων.

Για την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων, ξεκινά αμέσως μετά τα 
Χριστούγεννα 2011, η ανακομιδή των νεκρών που έχουν ταφεί έως και το 
2006. Τα οστά των κοιμωμένων θα τοποθετηθούν στο οστεοφυλάκιο ή 
στο χωνευτήρι, ανάλογα με την επιθυμία των συγγενών. Στο κενό χώρο θα 
δημιουργηθούν 270 νέες θέσεις ενταφιασμών και διαμόρφωση χώρου.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους συγγενείς των αποβιωσάντων 
έως και το 2006, που δεν έχουν έλθει ακόμα σε συνεννόηση, να επικοι-
νωνήσουν με την υπηρεσία του Δήμου στα Πεύκα, στα τηλέφωνα 2313 
502219 και 2313 502223.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ
Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Δ.Ε. Πεύκων λειτουργεί καθημε-

ρινά (εργάσιμες ημέρες) από τις 7:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, 
λεωφορείο του Δήμου.

Τα δρομολόγια του λεωφορείου γίνονται κάθε μία ώρα, καλύπτοντας 
όλους τους οικισμούς της Δ.Ε. Πεύκων, Ακρόπολη, Πηγές, Αγία Τριάδα, Βυ-
ζάντιο και Παράδεισος, ενώνοντάς τους με το κέντρο (Λεωφ. Παπανικολά-
ου), αλλά και το τέρμα αστικών Ο.Α.Σ.Θ. Νεάπολης Νο 25.

Για μικρό χρονικό διάστημα, το ένα λεωφορείο 30 θέσεων εκτελεί 
δρομολόγια παιδιών των παιδικών σταθμών στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου, λόγω 
στενότητας των δρόμων, αλλά και του συνόλου των μικρών παιδιών (30). 
Μετά την ολοκλήρωση υπογραφής σύμβασης του Δήμου με τουριστικό 
πρακτορείο, για τη μεταφορά μαθητών όλου του Δήμου, το λεωφορείο 
αυτό θα χρησιμοποιείται και πάλι στη Δ.Ε. Πεύκων.

Επίσης, γίνονται προσπάθειες για την επέκταση της Δημοτικής Συγκοι-
νωνίας στη Δ.Ε. Πεύκων και τις απογευματινές ώρες, για την εξυπηρέτηση 
μαθητών και κατοίκων.

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Με ενέργειες της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων και μετά από απαίτηση 

πολλών δημοτών μας, δημιουργείται Ταχυδρομικό Κατάστημα και θα λει-
τουργήσει πριν τα Χριστούγεννα 2011, στην οδό Παπανικολάου 109.

Το ταχυδρομικό κατάστημα θα διανέμει επιστολές στα 2/3 της Δ.Ε. 
Πεύκων, θα παραλαμβάνει και θα παραδίδει δέματα, συστημένα, επιτα-
γές και θα παρέχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ελληνικών τα-
χυδρομείων. Το 1/3 της Δ.Ε. Πεύκων θα συνεχίσει να εξυπηρετείται από το 
ταχυδρομικό κατάστημα Ασβεστοχωρίου.

Ευχόμαστε κάθε δημιουργική και επιτυχημένη εργασία στο νέο Ταχυ-
δρομικό Κατάστημα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ, 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2012.

Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος Νεάπολης-Συκεών

Αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων
Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Πεύκων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τον Σύλλογο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
κ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ.,
Κατ’ αρχή να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας και 

τηρίων, είναι να υπάρχει χώρος για την ταφή των συγγενών των κατοίκων 
της περιοχής.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του ενιαίου Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στο 

Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο
της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων

Τη Δευτέρα στις 5/12/2011 οργάνωσε η ομάδα της περιβαλλοντικής 
μια δεντροφύτευση σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων 
στο σχολείο μας. Φυτέψαμε διάφορα είδη φυτών, όπως φωτίνια, 
αγγελικές, ρίγανη, λέιλα, φασκόμηλο και άλλα. Υπήρξε συνεργασία 
μεταξύ των μαθητών γι’ αυτό και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Το 
κλίμα ήταν πολύ ομαδικό, φιλικό και χαρούμενο, γι’ αυτό και οι μαθη-
τές ικανοποιήθηκαν προσφέροντας μια ανάσα ζωής στο περιβάλλον 
και κάτι καλό για το σχολείο τους. Ηταν μια μοναδική εμπειρία για 
όλους τους συμμετέχοντες ή μη και ευχαριστούμε πολύ την κ. Διαμα-
ντοπούλου, δασολόγο της αντιδημαρχίας πρασίνου του Δήμου μας, 
την κ. Δελλαπόρτα δημοτική σύμβουλο, τους πολύ φιλικούς εργάτες 
κ. Γιάννη, κ. Βαγγέλη και κ. Νίκο και φυσικά τις καθηγήτριές μας κ. 
Μπαρμπάκη, κ. Τσαλίκη, κ. Πλατή και κ. Κατσαντρίδου για τον χρόνο 
τους και τις εποικοδομητικές τους συμβουλές. Θα θέλαμε να ξαναπραγ-
ματοποιηθεί μια παρόμοια δραστηριότητα για να ευαισθητοποιηθούν 
περισσότεροι...

Η Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου Πεύκων

Πρασίνισε  το 
Γυμνάσιο Πεύκων!!!
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Η πρώτη δράση μετά τη σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. ήταν η αποστολή 
επιστολών στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και συλλόγους, 
στους γειτονικούς δήμους, στη Νομαρχία και στην Περιφέρεια με τη 

σύνθεση του νέου Δ.Σ., τους στόχους του Συλλόγου  και την πρόθεσή μας  για 
συνεργασία. 

Δεκέμβριος: την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. 
με το Δήμαρχο Πεύκων κ. Συμεωνίδη στον οποίο τέθηκε το θέμα της στέγασης 
του Συλλόγου και  προβλήματα σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας, 
ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου, των έργων διαπλάτυνσης της Πα-
πανικολάου, της  κατασκευής πεζοδρομίων, των έργων στο πάρκο-δάσος του 
Δελασάλ, της πυροπροστασίας του Δήμου, των προγραμμάτων ανακύκλωσης, 
της προστασίας και  πρόσβασης στο Σέιχ-Σου, των δενδροφυτεύσεων, της περί-
θαλψης αδέσποτων σκύλων και της γενικότερης συνεργασίας του Συλλόγου με 
το Δήμο. Ο Δήμαρχος πρότεινε τη παραχώρηση ενός γραφείου στο χώρο των 
προγραμμάτων πολιτισμού για δύο ημέρες την εβδομάδα. Επίσης δεσμεύτηκε 
στα εξής: στη συμμετοχή της Προέδρου στην επιτροπή παρακολούθησης των 
έργων στο Πάρκο Δελασάλ, στην κατασκευή ξύλινης γέφυρας για σύνδεση με 
το Σέιχ-Σου και στην πραγματοποίηση δενδροφυτεύσεων.

΄Εγινε παρέμβαση στη συνεργασία του Δήμου Πεύκων με  το ΣΥΠΠΑΖΑΘ 
(Σύνδεσμο Παροχής Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης), 
τονίζοντας την έλλειψη  αξιοπιστίας στο  σύστημα ελέγχου περίθαλψης των 
αδέσποτων ζώων, άλλα σχετικά προβλήματα και προτείνοντας λύσεις. 

Τη 16η Δεκεμβρίου έγινε συνάντηση, στην Κορυφή, του Δ.Σ. με μέλη του 
Συλλόγου που διετέλεσαν κατά το παρελθόν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων για 
να τους/τις εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, για προγραμματισμό, συζήτηση 
και κοινές δράσεις.

Συμμετείχαμε στην ανοικτή διαβούλευση στους Δήμους Πεύκων & Χορτιάτη 
για το προτεινόμενο έργο της νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού από την 
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και τις επιπτώσεις της στους παραπάνω Δήμους.

Ιανουάριος 2010: τη 10η Ιανουαρίου  παρουσιάσαμε  4σέλιδη μελέτη 
«Παρατηρήσεις επί της Προτεινόμενης Κατασκευής της Νέας Εξωτερικής 
Περιφερειακής Οδού», όπου καταγράφηκαν οι πιθανές επιπτώσεις  της στο 
περιβάλλον, την κοινωνία και οικονομία του Δήμου μας. Το κείμενο απεστάλη 
στο Δήμο, στην Εγνατία ΑΕ, και δημοσιεύθηκε στο ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ. Κατά τον 
ίδιο μήνα έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για  θέματα σχετικά με 
την υλοτόμηση δένδρων στα ρέματα, την ανακύκλωση ηλεκτρικών ειδών και 
προβλήματα από αδέσποτα σκυλιά που μας καταγγέλθηκαν.

Φεβρουάριος: την 1η Φεβρουαρίου  διοργανώσαμε εκδήλωση στο Δημο-
τικό Σχολείο με θέμα «Ποιο είναι το μέλλον του πλανήτη μας; Συμπεράσματα 
και προοπτικές από την Κοπεγχάγη». Εισηγητές ήταν ο Ευρωβουλευτής Μιχά-
λης Τρεμόπουλος και ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Δημήτρης 
Μελάς. 

Μάρτιος: το  Δ.Σ. ασχολήθηκε με την αναβάθμιση των λειτουργιών του. 
Αποφάσισε για τις ανάγκες του να αγοράσει φορητό Η/Υ και κινητό τηλέφωνο. 
Ανέθεσε τη διανομή του περιοδικού στη Delta Post και άλλαξε την Τράπεζα, 
όπου διατηρεί λογαριασμό καταθέσεων (η Eurobank χρέωνε μηνιαίως ποσό για 
μη κινούμενο λογ/σμό καταθέσεων). Ασχολήθηκε επίσης με την ηλεκτρονική 
επικοινωνία με τα μέλη και με τη  λειτουργία της Ιστοσελίδας του Συλλόγου.

΄Εγινε παρέμβαση στο Δήμο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας, 
μετά από καταγγελίες, για μπάζωμα ρέματος και για αυθαίρετες κατασκευές εκ 
μέρους των προσκόπων σε οικόπεδο του Δήμου. Είχε επίσης ενεργή παρουσία 
με ομιλία και παρέμβαση σε εκδήλωση των Οικολόγων–Πράσινων με θέμα: 
«Σέιχ–Σου: η σημερινή κατάσταση και το μέλλον του περιαστικού δάσους της 
Θεσσαλονίκης». 

Την 7η  Μαρτίου συμμετείχαμε στη δενδροφύτευση που διοργάνωσε ο 
Δήμος σε έκταση απέναντι από το Ψυχολογικό Κέντρο.

Την 25η  Μαρτίου συμμετείχαμε στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου 
με κατάθεση στεφάνου. Την 27η  Μαρτίου συνδιοργανώσαμε με τον «Σείριο» 
μουσική εκδήλωση στο Δελασάλ με τον Μυριανθούς, νεαρό Κύπριο τραγου-
διστή και χορωδία. 

Απρίλιος: έγινε εκκαθάριση του Αρχείου των Μελών του Συλλόγου. Μέλη 
θεωρούνται πλέον όσοι  έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι και το 2010, ενώ 
διαγράφονται όσοι χρωστούν πάνω από 10 έτη.

Μάιος: το Δ.Σ. συμμετείχε στη Συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  για 
το σχέδιο «Καλλικράτη», καθώς και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργά-
νωσαν οι  Δήμοι Πεύκων και Χορτιάτη.

Τη 16η ΜαΪου πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, εκδρομή στη λίμνη 
Κερκίνη και επίσκεψη στο βιότοπο αναπαραγωγής των πουλιών με βάρκες. 

Την 30η  ΜαΪου  γιορτάσαμε τα  16α  γενέθλια  του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στην 
Αγία Τριάδα με συμμετοχή  άνω των 100 ατόμων και με ποικιλία φαγητών που 
ετοίμασαν  τα μέλη μας. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πρόσφερε σουβλάκια, ποτά και την 
τούρτα. 

Ιούνιος: στις 17, μετά από αίτημα του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με το Δήμαρχο Πεύκων με αντικείμενο την πυροπροστασία του οικισμού. Επι-
βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης του οικισμού, λείπουν άμεσα 
μέτρα πυρόσβεσης (κρουνοί, εργαλεία, νερό κλπ.), η παροχή νερού διακόπτεται 
από τη ΔΕΗ κατά την πυρκαγιά, ενώ στο δάσος έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες 
ποσότητες ξηρής φυτικής (καύσιμης) ύλης. 

Αποφασίστηκε, σε συνεργασία με το Δήμο, να οργανωθεί εκδήλωση στις 
12 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δελασάλ με  ομιλητές δασολόγο και εκ-
πρόσωπο της πυροσβεστικής. Επισημάνθηκε επίσης το ειδικό πρόβλημα της 

περιοχής Ακροπόλεως, όπου, αν υπάρξει διακοπή ρεύματος δε λειτουργεί το 
πιεστικό μηχάνημα και σταματάει η παροχή νερού λόγω υψομέτρου. Η προ-
γραμματισμένη εκδήλωση τελικά ματαιώθηκε από μέρους του Δήμου στις 
αρχές Ιουλίου παρ’ όλες τις ετοιμασίες μας. 

Ιούλιος: η Πρόεδρος  συγκέντρωσε 55 υπογραφές κατοίκων από την περι-
οχή της Ακροπόλεως σε κείμενο που ζητούσε από την ΕΥΑΘ την εγκατάσταση 
πετρελαιοκίνητων γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος. Το αίτημά μας παραδό-
θηκε στην ΕΥΑΘ την 5η Ιουλίου, έγινε αποδεκτό και λίγους μήνες αργότερα 
τοποθετήθηκε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος στη δεξαμενή του οικισμού. Ευχα-
ριστούμε το μέλος μας Γ. Θωμαρέη για τη συμβολή του  στην επίλυση αυτού 
του προβλήματος.

Αύγουστος: Προετοιμασία διοργάνωσης της εκδήλωσης «Γιορτή κάτω 
από τα Άστρα». Αναζήτηση χορηγών εκδήλωσης, μουσικού σχήματος, τραπε-
ζοκαθισμάτων κλπ. Εγκριση ερωτη-ματολογίου σε υποψήφιους δημάρχους, 
αποστολή SMS, email κλπ.

Σεπτέμβριος: την 10η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή 
του Συλλόγου «Γιορτή Κάτω από τα Αστρα». Η συμμετοχή του κόσμου ήταν 
μεγάλη και το επίπεδο της εκδήλωσης πολύ ικανοποιητικό. Διαπιστώθηκε 
έλλειψη τραπεζοκαθισμάτων. 

Οκτώβριος: μετά από πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης συμμετείχαμε μαζί με άλλους φορείς στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου 
για το Περιβάλλον.

Ο Ν. Κατσίκης παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ και  Ταμία, εξαιτίας της 
υπερβολικής ενα-σχόλησής του με τη νέα του εργασία. Ταμίας ορίστηκε το 
αναπληρωματικό μέλος Γιάννης Κουκόπουλος.

Την 28η Οκτωβρίου συμμετείχαμε στον εορτασμό με κατάθεση στεφά-
νου.

Νοέμβριος: τη 18η Νοεμβρίου, η Πρόεδρος κλήθηκε και συμμετείχε με  
παρέμβασή της στην Ενημερωτική Συνάντηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Θεσσαλονίκης για το Σέιχ-Σου «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δά-
σους Θεσσαλονίκης». 

Την 23η το Δ.Σ. συμμετείχε με παρέμβαση στην Ημερίδα του Ο.Ρ.Θ. «Δρά-
σεις & Αποτελέσματα του έργου: Προστασία & Αναβάθμιση του Περιαστικού 
Δάσους Θεσσαλονίκης».  

Την 28η έγινε η Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου.
Δεκέμβριος: τη 12η Δεκεμβρίου, με την ευκαιρία του εορτασμού της Πα-

γκόσμιας Ημέρας του Παιδιού,  οργανώσαμε εκδήλωση για την ενίσχυση του 
Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού». ΄Ηταν μία επιτυχής συνεργασία φορέων, 
δασκάλων, μαθητών και γονέων. Τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1500 ευρώ 
και δόθηκαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού». 

Ιανουάριος 2011: την 20η, μετά από αίτημα του ΔΣ έγινε συνάντηση με 
το Δήμαρχο Σ. Δανιηλίδη, τον Αντιδήμαρχο Α. Σιμητόπουλο και την επικεφαλής 
της Δημοτικής Ενότητας Κ. Αμοιρίδου. Το ΔΣ έθεσε τα θέματα και αιτήματα 
που επί χρόνια απασχολούν το Σύλλογο για τα Πεύκα και ο Δήμαρχος αποδε-
χόμενός τα, δεσμεύτηκε για επίλυσή τους. Τα αποτελέσματα της συνάντησης 
κρίνονται θετικά.

Την 23η, διοργανώσαμε εκδρομή στο Καλοχώρι και στις εκβολές του 
Αξιού, όπου έγινε ξενάγηση από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα, με μεταφορικό μέσο του Φορέα. 

Συμμετείχαμε επίσης, με παρέμβαση, σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου 
Περιβάλλοντος για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική.

Την 28η  Ιανουαρίου έγινε ο ετήσιος χορός και η κοπή της βασιλόπιτας του 
Συλλόγου στην Κορυφή. 

Φεβρουάριος: την 9η, στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσίας που δι-
οργάνωσε ο Δήμος, οργανώθηκε από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ μαζί με συλλόγους των 
Πεύκων διάλεξη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο με θέματα: 1. Αιμοδοσία (εισηγήτρια 
ιατρός Δρ. Παπαϊωάννου) και  2. Δωρεά οργάνων σώματος (εισηγητής ιατρός 
Δρ. Γάκης)

Τη 12η, συμμετείχαμε ενεργά στην  εθελοντική αιμοδοσία στο πρώην 
Δημαρχείο Πεύκων. 

Μετά από απόφαση του ΔΣ, στα πλαίσια της συνεργασίας με το Δήμο, 
συγκεντρώσαμε υπογραφές για τη δημιουργία καταστήματος ΕΛΤΑ στα Πεύκα 
και για την υπογειοποίηση καλωδίων υπερυψηλής τάσης στα όρια του οικισμού 
από την ΔΕΗ. 

Την 20η,  ανταποκρινόμενοι σε αίτημα του Δήμαρχου κ. Δανιηλίδη, υποβά-
λαμε σε Δήμο και Δημοτική Ενότητα τις προτάσεις μας για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2011. 

Την 25η, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων 
συμμετείχαμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου για τη δημόσια διαβού-
λευση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Οικον. Ετους 2011.

Μάρτιος: Προώθηση Συνεπιβατισμού στα Πεύκα.
 Μετά από καταγγελία πολίτη, έγινε διερεύνηση για καμουφλαρισμένη 

κεραία κινητής τηλεφωνίας.
Την 20η, κατατέθηκαν στο Δήμο οι  υπογραφές (άνω των 500) για υπογειο-

ποίηση καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ και για λειτουργία υποκαταστήματος 
ΕΛΤΑ στα Πεύκα.

Την 24η, έγινε η δεύτερη συνάντηση του ΔΣ με το Δήμαρχο, παρουσία με-
λών. Εκτός του Δημάρχου παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σιμητόπουλος, 
Βαρσάμης και Ζωγόγιαννης, τα μέλη της Δημοτικής Ενότητας κυρίες Αμοιρίδου, 
Δελλαπόρτα και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικολόπουλος. Τα θέματα που απα-
σχόλησαν τη συνάντηση αφορούσαν: στην πορεία των έργων στο Δελασάλ., 

Αφιέρωμα στο δασικό περιβάλλον των Πεύκων

Απολογισμός ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ-OΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  11/2009-11/2011
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βελτίωση πρόσβασης στην υπάρχουσα πεζογέφυρα προς Σέιχ-Σου, αναζήτηση 
κατάλληλης περιοχής για δεύτερη πεζογέφυρα, συνεργασία με το Δήμο για θέ-
ματα πυρασφάλειας, καθαρισμός οικοπέδων εν όψει του καλοκαιριού, ένταξη 
Ασβεστοχωρίτικων στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, μεταβίβαση καταγγελίας 
για παράνομη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε οικοδομή, κανονι-
σμός λειτουργίας των  κοιμητηρίων στα Πεύκα, αίτημα για λειτουργία λαϊκής 
αγοράς στα Πεύκα.

Την 25η  Μαρτίου συμμετείχαμε στην πανηγυρική εκδήλωση που διορ-
γάνωσε ο Δήμος, στην παρέλαση και στην κατάθεση στεφάνου στο μνημείο 
πεσόντων.

Την 30η,  στάλθηκε ηλεκτρονικά και με  SMS ειδοποίηση  στα μέλη για 
δωρεάν  παροχή κάδου κομποστοποίησης και δοχείων ανακύκλωσης λαδιών 
από το Δήμο.

Απρίλιος: την 5η, αναρτήσαμε πίνακα στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων για 
ανταλλαγή μηνυμάτων συνεπιβατισμού.

Την 7η, έγινε επίσκεψη/αυτοψία στο Δάσος Δελασάλ με τεχνικό σύμβουλό 
μας  επί των αναστυλώσεων Βυζαντινών και Νεοτέρων Μνημείων την κ. Πόπη 
Θεοχαρίδου.

Την 28η, συμμετείχαμε στην εκδήλωση/ενημέρωση του Δήμου για την 
προώθηση της απογραφής στα Πεύκα. Αποστείλαμε e-mail την 9-5-2011 και 
τη 14-5-201 και SMS τη 10-5-2011 σε όλα τα μέλη/φίλους για να απογραφούν 
στα Πεύκα.

Τοποθετήθηκαν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στη δεξαμενή του οικισμού 
από την ΕΥΑΘ (συλλογή υπογραφών Ιουλίου 2010).

Μάιος: την 5η, συμμετείχαμε στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση της 
Δ. Ε. Πεύκων για τη διοργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας από 28-5 έως 3-6 
στην οποία και συμμετείχαμε.

Την 11η, επισκεφτήκαμε  για  αυτοψία το Δάσος Δελασάλ με τον αντιδή-
μαρχο κ. Ζωγόγιαννη, την κ. Αμοιρίδου, τον κ. Νικολόπουλο και το δασολόγο κ. 
Θωμόπουλο για επίσπευση των έργων αποκατάστασης του δάσους.

Την 25η, με επιτυχία οργανώσαμε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων εκδή-
λωση με θέμα «Το Δάσος στα Πεύκα και η Πυροπροστασία του». Ομιλητές ήταν 
ο Dr Απόστολος Αϊναλής, Δασάρχης Θεσσαλονίκης και ο κ. Σπύρος Βαρσάμης, 
Αντιπύραρχος – Δασολόγος, Διοικητής Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονί-
κης. Παρέμβαση έκανε ο κ. Στέλιος Βαϊρλής, Πρόεδρος της ΕΔΟΜΑΚ. 

Ιούνιος: την 5η, τα μέλη και οι φίλοι του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ γιόρτασαν τα 
17α γενέθλια του συλλόγου, στον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Τριάδας. Τα 
έσοδα από τους κουμπαράδες διατέθηκαν για την οικονομική ενίσχυση του 
Συλλόγου ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Την 6η,  παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Πάνος Τσορμπατζόγλου.
Την 22η, το Δ.Σ. αποφάσισε να  αναλάβει τα έξοδα κατασκευής πυροφυλα-

κείου για την προστασία του δάσους που ανήκει στη Δ.Ε. Πεύκων, ως προσφορά 
του Συλλόγου στην τοπική κοινωνία. Επίσης να συνεργασθεί με το Δήμο για 
τη συγκρότηση ομάδας εθελοντών δασοφυλάκων που θα εκπαιδευθούν από 
την Ε.Δ.Ο.ΜΑΚ. Η Πρόεδρος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την 
πραγματοποίηση των παραπάνω αποφάσεων.

Ιούλιος: την 11η,   το Δ.Σ. συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το 
επικαιροποιημένο «Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης» και το «Ενιαίο Στρατηγικό 
Σχέδιο Υποδομών-Μεταφορών της Ευρύτερης Περιοχής Θεσ/νίκης» μετά 
από πρόσκληση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Το θέμα της νέας χάραξης της 
εξωτερικής περιφερειακής που διέρχεται από τον οικισμό μας υπέργεια, μας 
απασχόλησε ιδιαίτερα με τοποθετήσεις

Αύγουστος: την 1η,  αποφασίστηκε η εκδήλωση «Γιορτή Κάτω από τα 
Άστρα» να γίνει το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια των Θεοτοκίων 2011 
που διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Αγοράσαμε 100 καρέκλες και 20 τραπέζια για τις ανάγκες του Συλλόγου. 
Σεπτέμβριος: μας παραχωρήθηκε από τη Δημοτική Ενότητα αποθηκευτικός 

χώρος που επισκευάσαμε και αποθηκεύσαμε τα τραπεζοκαθίσματα. 
Τη 10η,  πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Κάτω από τα Άστρα με την ορχήστρα 

Δ. Πρατσινάκη, τραγούδια από μέλη του ωδείου Π. Μπουτόπουλου. Η διοργά-
νωση θεωρήθηκε απολύτως επιτυχής με  άνω των 400 ατόμων.

Την 23η, μας απασχόλησε το θέμα της Εξωτερικής Περιφερειακής και 
ζητήσαμε από το Δήμαρχο να διοργανώσει εκδήλωση με την Εγνατία ΑΕ για 
ενημέρωση.

Οκτώβριος: την 5η,  συμμετείχαμε στην ανοικτή συζήτηση – διαβούλευση 
που διοργάνωσε ο Δήμος για την εξωτερική περιφερειακή με ενημέρωση από 
την Εγνατία ΑΕ. (κ. Τσιτώτα).

Την 8η, συμμετείχαμε στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Δήμος 
μετά από αποστολή e-mail και SMS στα μέλη μας.

Τη 12η, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση του ΔΣ  και μελών με το 
Δήμαρχο μετά από αίτημα του ΔΣ. Θέματα: ενημέρωση για υπογραφές σε ΔΕΗ 
και ΕΛΤΑ, αποχετευτικό, Δελασάλ, γέφυρα για Σέιχ-Σου, πυροπροστασία: κατα-
σκευή πυροφυλακείου από Σύλλογο και εκπαίδευση εθελοντών από Δήμο, έργα 
Αγίας Τριάδας, ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εσοχών οδού Παπανικολάου, 
κατάσταση οδοστρωμάτων, λαϊκή αγορά, κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακή 
μελέτη, παρότρυνση καταστηματαρχών για φροντίδα παρτεριών με φυτά  επί 
της Παπανικολάου, στέγη ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στου Πάτερ Μεταξά, διαφημιστικές 
πινακίδες. ΄Εγιναν δεσμεύσεις από μέρους του Δημάρχου.

Την 23η, υπέβαλε παραίτηση ο  Γραμματέας του ΔΣ. Σπ. Μαστρογεωργόπου-
λος  παραδίδοντας το βιβλίο Πρακτικών με πολλές ελλείψεις και παρατυπίες. 
Τις υποχρεώσεις του Γραμματέα ανέλαβε η Πρόεδρος.

Την 31η έγιναν αυτοψίες από Αντιδήμαρχο, Δασάρχη και Αρχηγό Πυροσβε-
στικής, παρουσία της Προέδρου, στο χώρο, όπου θα κατασκευαστεί το πυροφυ-
λάκειο στο δάσος της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, με έξοδα του Συλλόγου. 

Νοέμβριος : την 1η έγινε επίσκεψη στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ και ενημέρωση/
συνεργασία με τον κ. Τσιτώτα σχετικά με τις αντιρρήσεις μας για την υπέργεια 
χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής. Διερεύνηση εναλλακτικών χαράξεων.

Ζητήθηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις  για το πυροφυλάκειο από 
Δήμο και Δασαρχείο. Το μέλος μας κ. Κ. Θωμόπουλος, δασολόγος, εκπόνησε 
δωρεάν τη μελέτη για την κατασκευή του, η οποία κατατέθηκε στο Δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης. 

17 Νοεμβρίου άρχισαν οι εργασίες κατασκευής του πυροφυλακείου.

Συνοπτικά, τις δράσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια  της θητείας του (Νοέμβριος 
2009 έως  Νοέμβριος 2011) θα μπορούσαμε να τις  συνοψίσομε στα παρακάτω 
στατιστικά δεδομένα: 

45 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Διοργάνωση 6 κοινωνικών συναθροίσεων (χοροί, γενέθλια κλπ)
 » 2 εκδρομών (Κερκίνη, δέλτα Αξιού-Καλοχώρι)
 » 3 εκδηλώσεων ενημέρωσης με εξέχοντες ομιλητές
 » 1 μουσικής εκδήλωσης
 » 1 εκδήλωσης για το Χαμόγελο του Παιδιού
Συνεργασία με Δημάρχους: 2 με κ. Συμεωνίδη & 3 με κ. Δανιηλίδη
Συλλογή υπογραφών με αιτήματα προς ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ & ΔΕΗ
Εκπονήθηκε μελέτη επιπτώσεων εξωτερικής περιφερειακής (κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών, οικονομικών) & προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα προς 
Δήμο

Ενεργή συμμετοχή του ΔΣ σε 20 εκδηλώσεις άλλων φορέων
΄Ενταξη Συλλόγου  σε 2 νέα σχήματα για προστασία περιβάλλοντος
΄Εγιναν 8 παρεμβάσεις/καταγγελίες σε δημόσιες υπηρεσίες/Δήμο για 

παραβάσεις
Καθιέρωση-προώθηση κίνησης ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΙΣΜΟΣ στα Πεύκα
Κατασκευή πυροφυλακείου ως προσφορά του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στην τοπική 

κοινωνία των Πεύκων.
΄Εγιναν  42 εγγραφές νέων μελών 
Το απερχόμενο ΔΣ έβαλε στόχους, έκανε πολλή δουλειά για την επίτευξή 

τους και τα αποτελέσματα θα κριθούν από τη Γ.Σ. Ως δυσλειτουργίες του Δ.Σ. 
οφείλουμε  να  αναφέρουμε τα παρακάτω: 1) Το ΔΣ έπρεπε να αναζητήσει ένα 
μεγαλύτερο αριθμό μελών του συλλόγου που θα συμμετέχει στις επιτροπές 
του συλλόγου συμβάλλοντας στο έργο  και τις προτεραιότητές του.

2) Η ιστοσελίδα του Συλλόγου παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες, ου-
σιαστικά δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο του συλλόγου και απαιτείται η 
αξιοποίηση και ουσιαστική αναβάθμισή της. Η απαράδεκτη κατάσταση της 
ιστοσελίδας, όπου δεν αποτυπώνεται σχεδόν τίποτα από όσα έγιναν  τα 2 αυτά 
χρόνια, είχε επισημανθεί κατ΄ επανάληψη από την Πρόεδρο και μέλη  του ΔΣ 
στους υπευθύνους για την εύρυθμη λειτουργία της, Γραμματέα Σ. Μαστρογε-
ωργόπουλο και Αντιπρόεδρο Π.Τσορμπατζόγλου.

3) Παραλείψεις, παρατυπίες, αυθαιρεσίες  και σφάλματα επίσης  παρου-
σιάζουν τα βιβλία Πρακτικών και Πρωτοκόλλου που παραδόθηκαν από τον 
Γραμματέα Σ. Μαστρογεωργόπουλο. Να σημειωθεί ότι δεν υπεγράφησαν όλα 
τα Πρακτικά από την Πρόεδρο, γιατί δεν έγιναν αποδεκτά.   
  

ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας του ΔΣ εκδόθηκαν 8 τεύχη (53-60) 

του περιοδικού ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ, ετοιμάζεται το 61ο ( Δεκ.2011). Η Συντακτική 
Επιτροπή ήταν η μόνη από τις επιτροπές που λειτούργησε κανονικά.

 ́ Εγιναν 19 συνεδριάσεις της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία αποτελούνταν 
από μέλη του ΔΣ και μέλη του Συλλόγου. Με απόφαση του ΔΣ, στη δεύτερη 
σελίδα κάθε τεύχους αναγράφονται τα άτομα που αποτελούσαν τη Συντακτική 
Επιτροπή του τεύχους. Πέραν αυτών των συνεδριάσεων, η Πρόεδρος με την κ. Φ. 
Ζέτου απασχολήθηκαν περισσότερες  από 20 ώρες η κάθε μία για την επιλογή 
των άρθρων, διόρθωση κειμένων, σελιδοποίηση του περιοδικού, διορθώσεις 
στο τυπογραφείο, διαφημίσεις κλπ.  

Η Σ.Ε. από  την πρώτη της συνεδρίαση ασχολήθηκε με το περιεχόμενο του 
περιοδικού. Επαναβεβαίωσε τη δομή, την εμφάνιση και   τις μόνιμες στήλες  του 
περιοδικού. Επανέφερε τη σελίδα με τίτλο Πευκο-απόψεις. Καθιέρωσε σελίδα 
για  νεολαία (εφήβους-φοιτητές). Καθιέρωσε επίσης σελίδα με παρουσιάσεις 
βιβλίων που έγραψαν μέλη ή συμπολίτες των Πεύκων και του ευρύτερου Δήμου. 
Τέλος, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα για διάλογο των αναγνωστών, καθιέρωσε 
μία σελίδα για να φιλοξενούνται οι απόψεις τους. Καθόρισε τη στάση της  σε 
σχέση με τις διαφημίσεις: αποφάσισε να μην υπάρχει διαφήμιση στην πρώτη 
σελίδα, εκτίμησε ότι δεν μπορεί να μειωθεί η έκταση των διαφημίσεων (περίπου 
9 σελίδες σε σύνολο 24) και καθορίστηκε ο τιμοκατάλογος των διαφημίσεων 
που δεν αυξήθηκε από τα προηγούμενα έτη. Επίσης κατ’ επανάληψη διενήρ-
γησε έρευνα αγοράς για να επιλέξει νέα εταιρεία εκτύπωσης και διανομής του 
περιοδικού. Το Μάρτιο 2010 η έκδοση του περιοδικού αυξήθηκε από 4000 στα 
4500 φύλλα. Από τον Ιούνιο 2011 αυξήθηκε ο αριθμός των φύλλων σε 5000 
για πλήρη κάλυψη της Δημ. Ενότητας, περιλαμβανομένης της περιοχής των 
«Ασβεστοχωρίτικων». Η εκτύπωση όλου του περιοδικού είναι πλέον πλήρως 
έγχρωμη. Μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε για τη συλλογή διαφημίσεων 
από ιδιώτες και επιχειρηματίες της περιοχής, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα 
εκτύπωσης και διανομής του περιοδικού. Το περιοδικό είναι κερδοφόρο για 
το Σύλλογο.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής για τη βοήθειά 
τους. 

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΥΡΤΩ ΠΥΡΟΒΕΤΣΗ
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Δυστυχώς στη χώρα μας, η δηλητηρίαση 
αδέσποτων ζώων (φόλα), είναι συνήθης 
πρακτική μιας μερίδας "συνανθρώπων" 

(αν μπορούν να λέγονται άνθρωποι) μας. Πιθα-
νόν να έχετε βρεθεί στη δυσμενή θέση να δια-
πιστώσετε ότι το ζωάκι σας έχει δηλητηριαστεί, 
όπως πολλοί άλλοι φιλόζωοι. Ωστόσο, η δηλη-
τηρίαση πολλές φορές δεν είναι θανατηφόρα, 
αρκεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Επίσης, υπάρ-
χουν ενέργειες που μπορούμε όλοι να κάνουμε, 
ώστε σιγά σιγά να εξαλειφθεί αυτό το απαράδε-
κτο και τριτοκοσμικό φαινόμενο.

1. Καταγγείλετε τους δράστες. Αν γνωρί-
ζετε ότι κάποιος δηλητηρίασε ζώα ή σκοπεύει 
να το κάνει, καταγγείλετέ τον στην αστυνομία. 
Η δηλητηρίαση είναι έγκλημα σύμφωνα με το 
νόμο 3170/2003, μην τους αφήνετε ατιμώρη-
τους.

2. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προ-
βλήματος - να είστε υπεύθυνοι ιδιοκτήτες. Φρο-
ντίζετε το κατοικίδιό σας να μη γίνεται ενοχλητι-
κό και να αναστατώνει τους γείτονές σας.

3. Βοηθήστε το θύμα. Αν βρείτε ένα ζώο δη-
λητηριασμένο, καλέστε κτηνίατρο και ακολου-
θείστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο άρθρο.

4. Υποστηρίξτε ένα Φιλοζωικό Σωματείο 
και πάρτε εθελοντικά μέρος στα προγράμματα. 
Ακόμα και μία ώρα την εβδομάδα μπορεί να βο-
ηθήσει, ώστε να υποφέρουν λιγότερα ζώα.

5. Διαδώστε τα βήματα για να σωθεί το δη-
λητηριασμένο ζώο και τις αυστηρές ποινές που 
προβλέπει ο νόμος 3170/2003.

6. Ειδοποιείστε τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης. Ελάτε αμέσως σε επαφή με τα ΜΜΕ, αν 
στην περιοχή σας γίνουν μαζικές δηλητηριά-
σεις.

7. Γράψτε στο Δήμαρχο ή στους Βουλευ-
τές του νομού σας. Ζητήστε τους να λάβουν 
μέτρα κατά των δηλητηριάσεων και να φροντί-
σουν να εφαρμοστεί ο νόμος.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΑΝ 
ΕΝΑ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ: 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Οργανοφωσφορικά δηλητήρια (εντο-

μοκτόνα σε υγρό ή σκόνη): σιελόρροια, 
έντονη δακρύρροια, μύσις (σμίκρυνση) της κό-
ρης του οφθαλμού, μυϊκά τινάγματα, ασθματική 
αναπνοή, τρέμουλο, σπασμοί, κώμα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Πηγαίνετε το ζώο σε κτηνίατρο 
το γρηγορότερο. Εν τούτοις για να δώσετε τη 
δυνατότητα στο ζώο να επιβιώσει θα πρέπει να 
μάθετε να δίνετε τις πρώτες βοήθειες.

Α) Προκαλέστε εμετό: δώστε αλάτι ή σόδα 
φαγητού διαλυμένο σε χλιαρό νερό (30 – 60 cc 
διαλύματος). Μετά τον εμετό, ταμπλέτες ενερ-
γού άνθρακα καθυστερούν την απορρόφηση 
του δηλητηρίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν το ζώο δείχνει σημά-
δια νευρικότητας, όπως τρέμουλο, ζάλη, κατάρ-
ρευση, ΜΗΝ προσπαθήσετε να δώσετε εμετικό, 
μπορεί να προκληθεί πνευμονία εξ εισροφήσε-
ως. Συνεχίστε με το επόμενο στάδιο.

Β) Κάνετε ένεση Ατροπίνης (1 φιαλίδιο σε 
γάτα ή μικρόσωμο ζώο, 2 ή 3 φιαλίδια σε μεγα-

λόσωμο ζώο). Η ενδοφλέβια χορήγηση έχει τη 
γρηγορότερη απορρόφηση, η ενδομυϊκή απορ-
ροφάται πιο αργά και η υποδόρια ακόμα αργό-
τερα.

Βαρφαρίνη (ποντικοφάρμακο): μερικές 
φορές δεν υπάρχουν συμπτώματα για 2 – 3 μέ-
ρες. Κατόπιν εμφανίζονται στο σώμα ή τα ούλα 
κηλίδες κόκκινες, μοβ ή σκούρες μπλε, σημάδι 
εσωτερικής αιμορραγίας. Τα ούλα θα είναι πολύ 
αναιμικά. Η Βαρφαρίνη καταστρέφει το μηχανι-
σμό πήξεως του αίματος και έτσι το ζώο μπορεί 
να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα, το πέος, 
το πρωκτό, όπως και εσωτερικά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Κονάκιον (Βιταμίνη Κ) για να βο-
ηθηθεί η πήξη του αίματος, σε ενέσιμο διάλυμα, 
δόσης 5 – 20 mg, ανάλογα το μέγεθος και βάρος 
του ζώου.

Τριμμένα Γυαλιά: Η πιο θανατηφόρα μέ-
θοδος, χωρίς αντίδοτο. Όμως το ζώο πρέπει να 
μεταφερθεί σε κτηνίατρο το γρηγορότερο για 
να γίνει προσπάθεια διάσωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν ένα ζώο έχει δηλητη-
ριαστεί από εντομοκτόνα ή τριμμένα γυαλιά 
είναι πολύ ευαίσθητο στο φως και το θόρυβο, 
προστατέψτε το. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την 
Βαρφαρίνη (ποντικοφάρμακο). Επειδή όμως 
συνήθως δε γνωρίζουμε για τι δηλητήριο πρό-
κειται το καλύτερο είναι κατά τη μεταφορά σε 
κτηνίατρο να έχετε το ζώο σκεπασμένο, ήσυχο 
και άνετο.

«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
Αλεξάνδρα Ν. Κοκόλη (6972339389) & 

Νικόλαος Λ. Σίσκος (6936495296)

Κεφάλαιο «φόλα»

Οι μέρες που περνάμε όλοι, δύσκολες... Πολ-
λοί θα βιαστούν να πούνε «Εδώ υπάρχει κό-
σμος που δεν έχει να φάει, με τα αδέσποτα 

θα ασχολούμαστε;»
Δεν έχουμε όμως εμείς μόνο δικαίωμα να ανα-

πνέουμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν έχου-
με περισσότερα δικαιώματα από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα που ζει στη 
Γη. Και αυτά νιώθουν, πονούν, υποφέρουν και έχουν αισθήματα, όπως κι 
εμείς. Δεν είναι δίκαιο να τα αντιμετωπίζουμε σα μιάσματα, σα σκουπίδια 
που πρέπει να περισυλλεγούν... να εξοντωθούν... αρκεί να μην τα βλέπου-
με. Αξίζουν το σεβασμό μας. Ανήκουν στο περιβάλλον μας και οφείλουμε 
να μάθουμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς εμείς και 
μόνο εμείς ευθυνόμαστε για την ύπαρξή τους ως αδέσποτα.

Στο Δήμο μας, το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων είναι ιδιαίτερα 
αισθητό. Τα φαινόμενα εγκατάλειψης, ειδικά σκύλων, είναι καθημερινά. 
Ζώα περιπλανιούνται, εξαθλιωμένα, άρρωστα, τρομαγμένα, έγκυα. Από 
μακριά μπορείς να ξεχωρίσεις ένα ζώο που μόλις εγκαταλείφθηκε από 
ένα που ζει για καιρό στο δρόμο: στην αρχή τρέχουν ανήσυχα, πανικό-
βλητα, κοιτούν τον κόσμο στα μάτια ψάχνοντας τον άνθρωπό τους... Και 
μετά από λίγο περιφέρονται με το κεφάλι σκυφτό, παραιτούνται στη μοί-
ρα τους. Θέαμα λυπητερό.

Προσπαθώντας να βοηθήσουμε αυτά τα πλάσματα, δημιουργήσαμε 
το «Φροντίζω», νέο φιλοζωικό σωματείο με έδρα το Δήμο Νεάπολης-
Συκεών. Το σωματείο είναι απλά μια πιο οργανωμένη προσπάθεια από 
την ήδη πολύχρονη μεμονωμένη εθελοντική δράση ανθρώπων που με 
προσωπικό μόχθο και έξοδα περιέθαλπαν, στείρωναν και έβρισκαν υιο-
θεσία σε αδεσποτάκια του Δήμου μας και όχι μόνο.

Οι στόχοι μας πολύ συγκεκριμένοι:
1)  Στείρωση αδέσποτων ζώων με προτεραιότητα τα θηλυκά. Έτσι και θα 

μειωθεί ο αριθμός τους και θα μειωθεί η τάση τους να σχηματίζουν 
αγέλες «που ενοχλούν» ειδικά στις περιόδους του οίστρου.

2) Υπεύθυνες υιοθεσίες (με μικροτσίπ και συμβόλαιο υιοθεσίας).
3) Περίθαλψη ασθενών ή τραυματισμένων ζώων.
4)  Ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κό-

σμου.
Καλούμε λοιπόν όποιον θέλει να βοηθήσει, να έρθει να γνωριστούμε 

στο πρώτο μας Bazaar, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στο 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο (Λεωφ. Ειρήνης).

Και «βοήθεια» δεν είναι μόνον η οικονομική. Βοήθεια είναι και η υλική 
προσφορά, η κοινωνική δικτύωση, η εθελοντική εργασία και φυσικά η 
προσωρινή φιλοξενία, που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.

ΟΛΟΙ έχουμε κάτι να προσφέρουμε, αρκεί να πάρουμε την απόφαση 
να κινητοποιηθούμε. 

Με εκτίμηση, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου:
Σοφία Λεοντιάδου, Σάντρα Πυροβέτση, Σούλα Δημοπούλου, Λία Πα-

παζαφειρίου-Ξένου, Έφη Αθανασέρη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας (what’s up): 698 6063851 & 698 6097309

Facebook page: “ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -STRAY DOGS THESSALONIKI”

Προς "ΟΙΚΟΡΑΜΑ"
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ολόψυχα για τη δωρεάν παρα-

χώρηση μιας σελίδας της τοπικής εφημερίδας στα αδέσποτα ζωάκια του 
Δήμου μας. Δεν θεωρούμε ότι την παραχωρήσατε σε εμάς ως Φιλοζωικό 
Σωματείο "Φροντίζω", γιατί με αυτή σας την προσφορά εκείνα και μόνο 
εκείνα θα επωφεληθούν, εκείνα είναι ο τελικός και βασικός αποδέκτης 
της προσπάθειάς μας. Και από εκείνα μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη λαμ-
βάνουμε όλοι.

Εκ μέρους του προσωρινού Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Σοφία Λεοντιάδου 

«φροντίζω»

Μετά από καθυστερήσεις ετών και θανάτους πολλών κατοικιδί-
ων στις μπαγκαζιέρες των ΚΤΕΛ, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι νέες 
διευκρινίσεις για τη μεταφορά των τετράποδων επιβατών. Απα-
γορεύεται η μεταφορά τους ως αποσκευών, αλλά θα γίνεται μόνο 
μέσα στην καμπίνα των επιβατών σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό 
μέσα και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη τους.

Επιτέλους, οι τετράποδοι
μπαίνουν και στα ΚΤΕΛ!
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} Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, μαζί με 
τις πινακίδες κατεύθυνσης που τοποθέτησε ο δή-
μος μας, υπάρχει και η πινακίδα για  το Paint Ball 
(διασταύρωση Παπανικολάου με Αγίας Τριάδας, 
στο δεξί πεζοδρόμιο). Αλήθεια είναι δημοτική δρα-
στηριότητα η συγκεκριμένη ή είναι η κουτοπονηριά 
αυτών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο. Γιατί 
ξέρουμε ότι η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιωτική 
(έναντι χρημάτων) παρόλο που πραγματοποιείται 
σε δημόσια δασική έκταση.  Ο νέος δήμος μας είναι 
ενήμερος για την κατάσταση αυτή;       

} Επιτέλους τελείωσε η διαμόρφωση της Πα-
πανικολάου από την περιφερειακή  ως το εργοτά-
ξιο των απορριμματοφόρων του δήμου. Πιστεύω 
ότι πολλοί έχουν αναρωτηθεί για το παρακάτω. Στη 
μέση περίπου της απόστασης και πριν τα φανάρια, 
για να στρίψει κανείς για τον οικισμό των Νερο-
μύλων, υπάρχει φανάρι για τους πεζούς, το οποίο 
ανάβει κόκκινο άσχετα αν υπάρχει ή όχι πεζός που 
να πατάει το κουμπί. Άδικος χρόνος, πρόκληση κα-
θυστέρησης, ειδικά σε ώρες αιχμής και πρόκληση 
επιπλέον καυσαερίων. Δε γίνεται να ρυθμιστεί να 
ανάβει μόνον όταν θέλει να περάσει πεζός;
} Συμπολίτης μας και μέλος του ΟΙΚΟ-

ΟΡΑΜΑΤΟΣ έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. 
Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, εάν μπορούσε ο 
δήμος να παραχωρήσει ένα χώρο, για να αφήνουν 
εκεί οι συμπολίτες μας πράγματα που δε χρειάζο-
νται (κυρίως σε καλή κατάσταση), για να μπορούν 
άλλοι συμπολίτες μας να επιλέγουν ελεύθερα ό,τι 
τους χρειάζεται.
} Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε πως δύο 

συντοπίτες μας (τα ονόματά τους είναι γνωστά στο 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ), με φτυάρια και καροτσάκι προσποι-
ούμενοι εργάτες του δήμου, προσπάθησαν να ξε-
ριζώσουν δύο πευκάκια από δημοτικό χώρο κοντά 
στην οδό Ελάτης για να τα «σώσουν»--όπως δικαι-
ολογήθηκαν--και να τα φυτέψουν στον κήπο τους!! 

Συμπολίτες μας που κινητοποιήθηκαν απέτρεψαν 
την πράξη τους.  Τα δύο πευκάκια επέζησαν από 
τον τραυματισμό του ριζικού τους συστήματος με 
συχνό πότισμα και περιποίηση από τους γείτονες. 
} Ο εργολάβος ΠΑΓΩΝΗΣ  που εκτελεί τις ερ-

γασίες για την αποχέτευση, δυστυχώς αλλοιώνει 
το τοπίο από όπου περάσει. Αφήνει σκουπίδια, 
σπασμένα υλικά και εκτελεί αδικαιολόγητα επιχω-
ματώσεις ή σκαψίματα με αποτέλεσμα να αλλάζει 
την αισθητική του χώρου. Πριν τελειώσει μία περι-
οχή ξεκινάει άλλη και αφήνει μεγάλες εκτάσεις σε 
απαράδεκτη κατάσταση. Ιδού δύο φωτογραφίες 
για του λόγου το αληθές.

Οδός Αγίου Βασιλείου

Οδός Αναπαύσεως

} Ο ίδιος εργολάβος καθυστερεί αδικαιολόγη-
τα για πολύ καιρό να καλύψει με πίσσα ή τσιμέντο 
τα ανοίγματα ολοκληρώνοντας το έργο και ανακου-
φίζοντας τους κατοίκους από την ταλαιπωρία.  Τα 
σπασμένα κράσπεδα από τις ερπύστριες των μη-
χανημάτων του δεν έχουν πουθενά αλλαχθεί, παρά 
τις διαβεβαιώσεις του πως θα αποκαταστήσει τις 
φθορές. Επιπλέον η ανηφόρα της οδού Ελάτης έχει 
στρωθεί η μισή με σκυρόδεμα από μπετονιέρα και 
η άλλη μισή με αυτοσχέδιο μπετόν, με αποτέλεσμα 
να έχει ήδη καταστραφεί, με κίνδυνο για τα αυτο-
κίνητα.
} Ο χειμώνας έφτασε και τα χρώματα στα δέ-

ντρα το μαρτυρούν,  πάνω στα πεζοδρόμια του οι-
κισμού μας.

} Με πρωτοβουλία συμβούλου του δημοτικού 
μας διαμερίσματος και τη βοήθεια της δημοτικής 
αστυνομίας, απομάκρυναν μία πρόχειρη και κακό-
τεχνη σκεπαστή κατασκευή, πίσω από το ιερό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, που χρησίμευε ως χώρος 
στάθμευσης  2-3 αυτοκινήτων. Χαιρετίζουμε τέ-
τοιες ενέργειες. 

} Στο πιο κεντρικό τμήμα του οικισμού μας επί 
της Παπανικολάου, όπου έγινε διάνοιξη της λεω-
φόρου και πρόβλεψη για χώρο στάθμευσης αυτο-
κινήτων, παραμένει μετά από πολλούς μήνες χωρίς 
ασφαλτόστρωση. Πόσο πρέπει να περιμένουμε 
ακόμα?
} Η στροφή Παπανικολάου και Αγίας Τριάδος 

είναι επικίνδυνη, γιατί υπάρχει βαθύ χαντάκι στη 
δεξιά πλευρά, και μεγάλο τμήμα της γωνίας είναι 
αδιαμόρφωτος χώρος και φυσικά χωρίς ασφαλτό-
στρωση. Παράκληση να διορθωθεί άμεσα.  Επίσης 
θα πρέπει να ρυθμιστεί η στάθμευση των αυτοκινή-
των εκ περιτροπής δεξιά και αριστερά στο πρώτο 
αυτό τετράγωνο της Αγ. Τριάδος. Η μεγάλη κυκλο-
φορία του δρόμου, αλλά και λόγω της στάθμευσης 
θαμώνων της πλησίον καφετέριας, καθιστά πολλές 
φορές αδύνατη τη διέλευση και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας του δρόμου, με αποτέλεσμα να δια-
πληκτίζονται συντοπίτες μας. 
} Στο τεύχος 23 Σεπτέμβρη του 2003 είχαμε 

ασχοληθεί με το πρόβλημα των παιδικών χαρών 
του οικισμού μας. Το θέμα προέκυψε διότι τραυ-
ματίστηκε ένα παιδάκι σε εκδήλωση του ΟΙΚΟ-
ΟΡΑΜΑΤΟΣ στην παιδική χαρά στους Πυλώνες 
στον Οικισμό Ακρόπολης. Αιτία ήταν τα φθαρμένα 
μεταλλικά όργανα: κούνιες, τσουλήθρες και άλλα.  
Ενώ  υπήρχαν προδιαγραφές για την ασφάλεια των 
παιδιών κανείς δεν ασχολήθηκε να τις υλοποιήσει. 
Ήδη  πολλοί  οικισμοί  χρησιμοποιούσαν πλαστικά 
όργανα  βάση προδιαγραφών, στο δικό μας οικισμό 
συνέχιζαν να τοποθετούνται μεταλλικά   επικίνδυνα 
όργανα. Απευθυνθήκαμε στον ΕΛΟΤ για να πληρο-
φορηθούμε ποιες ήταν οι προδιαγραφές για την 
ασφάλεια των παιδιών μέσα στις παιδικές χαρές 
και φυσικά τις δημοσιεύσαμε για να ενημερώσουμε 
τους γονείς και την τοπική μας ηγεσία. Δυστυχώς 
συνεχίστηκαν οι τοποθετήσεις μέχρι πρόσφατα (π,χ 
Αγία Τριάδα) τα ίδια ακατάλληλα και επικίνδυνα με-
ταλλικά παιγνίδια, αγνοώντας  τους κινδύνους  και  
την ασφάλεια των παιδιών.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η  νέα ηγεσία του 
Δήμου μας να δείξει περισσότερη ευαισθησία στο 
θέμα ασφάλειας  ψυχαγωγίας των παιδιών μας και 
να αντικαταστήσει όλα αυτά τα απαρχαιωμένα και 
επικίνδυνα παιχνίδια. Επίσης  θέλουμε να επισημά-
νουμε πως υπάρχουν οικισμοί που στερούνται πα-
ντελώς παιγνιδότοπων και χώρων αθλητισμού πα-
ρόλο που υπάρχουν αδιάθετα δημοτικά οικόπεδα.
} Πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι οι ανεξέλε-

γκτες συνδέσεις  των  βόθρων στους αγωγούς της 
αποχέτευσης. Γνωρίζουμε πως πολλοί από τους 
συμπολίτες μας δεν έχουν στεγανούς βόθρους και 
τα λύματά τους μολύνουν το υπέδαφος. Οι περισ-
σότεροι  συμπολίτες μας έχουν συνδεθεί μέσα από 
τους διάτριτους βόθρους αντί να κατασκευάσουν 
φρεάτιο προκειμένου να γλιτώσουν το μεγαλύτερο 
κόστος. Η Ε.Υ.Α.Θ. δεν έχει την ευθύνη της σύνδε-
σης μέσα στους χώρους κατοικίας. Οι εργολάβοι 
συνιστούν τη λύση της απευθείας  σύνδεσης διότι 
συμφέρει. Ποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη   
της πιθανότητας μόλυνσης  του υπεδάφους και του 
νερού που πίνουμε; Πως μπορούμε να προστατευ-
τούμε; Εμείς νοιώθουμε την ανάγκη να το επισημά-
νουμε.
} Μάθαμε ότι το καινούργιο λεωφορείο της το-

πικής συγκοινωνίας μας, το «δάνεισαν» προσωρινά 
για τη μεταφορά των μαθητών της Δ.Ε. Αγ.Παύλου 
και ότι θα «επιστρέψει» τέλος του μήνα ! Θα το …
περιμένουμε! 
} Μπορεί τα όμορφα δένδρα της περίφραξης 

του αμαξοστασίου στην Παπανικολάου, να θυσιά-
στηκαν για τις ανάγκες κατασκευής πεζοδρομίου, 
μας ενημέρωσαν όμως ότι  φυτεύθηκε εσωτερικά  
αναρριχόμενος  κισσός. Υπομονή λοιπόν! 

Σελίδα 15

Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, μαζί με 
τις πινακίδες κατεύθυνσης που τοποθέτησε ο δή-

Συμπολίτες μας που κινητοποιήθηκαν απέτρεψαν 
την πράξη τους.  Τα δύο πευκάκια επέζησαν από 

} Στο πιο κεντρικό τμήμα του οικισμού μας επί 
της Παπανικολάου, όπου έγινε διάνοιξη της λεω-

Πευκο-απόψεις
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Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιτεχνικής Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στα πλαίσια των μαθημάτων 
του ΛΑΪΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ παραδίδει μαθήματα σε 
όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Στη Δημοτική Ενότητα των Πεύκων τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέ-
ρα από τις 6.30 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων 
(οδός Δημοκρατίας). ΄Ηδη έχουν αρχίσει τα μαθήματα. Το υπόλοιπο 
πρόγραμμα έχει ως εξής:

19 Δεκεμβρίου: «Προσδοκίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Άννα 
Κώστινα, κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια.

9 Ιανουαρίου 2012: «Ο βάτραχος που ήθελε να γίνει πρίγκιπας: 
καλλωπισμός και υγεία». Άννα Κώστινα, κλινική ψυχολόγος ψυχοθε-
ραπεύτρια. Συμμετοχή ομάδα playback θεάτρου TING.

16 Ιανουαρίου : «Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη Ελλάδα». 
Σάββας Μαυρίδης, κοινωνιολόγος-επικ.καθηγ.ΤΕΙ Θεσ/νίκης.

23 Ιανουαρίου: «Πένθος και αντιμετώπιση μέσα στην οικογένεια».  
Πέτρος Θεοδώρου, ψυχοθεραπευτής Gestallt, PSP trainer. Συμμετοχή 
ομάδα playback θεάτρου TING.

6 Φεβρουαρίου: «΄Εξυπνες ιδέες για πετυχημένα γηρατειά». 
Μάγδα Τσολάκη, νευρολόγος-ψυχίατρος-θεολόγος, καθηγήτρια ΑΠΘ, 
πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας νόσου Alzheimer.

13 Φεβρουαρίου: «Κάπνισμα: μια εξάρτηση που μας αφορά. 
Τι μπορούμε να κάνουμε;». Μαρία Κυριακίδου, ψυχολόγος, αναπλ. 
Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ.

20 Φεβρουαρίου: «Παχυσαρκία: δημιουργία, συνέπειες, 
αντιμετώπιση».  Δημήτριος Καραμήτσος, διαβητολόγος, Ομότ.Καθη-
γητής ΑΠΘ.

5 Μαρτίου: «Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεάπολης-
Συκεών». Μάρω Βασσάρα, ψυχολόγος, Υπεύθυνη γραφείου Κοινωνικής 
Πολιτικής Δ. Νεάπολης-Συκεών.

12 Μαρτίου: «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων». Ιωάν-
νης Μακρής, νομικός σύμβουλος Δ.Νεάπολης-Συκεών.

19 Μαρτίου: «Καρκίνος του τραχήλου-αφροδίσια νοσήματα, 
πρόληψη». Χρυσαυγή Κότσυφα, μαιευτήρας-χειρουργός, γυναικολό-
γος.

Οι επόμενες ομιλίες θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313 502 202, 2313 502 221, 2313 

502 225
΄Οσοι θέλουν να παρουσιαστεί κάποιο άλλο θέμα από το Λαϊκό Πα-

νεπιστήμιο μπορούν να το δηλώσουν στα παραπάνω τηλέφωνα.

Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο

Συγκέντρωση υλικού για 
την ιστορία των Πεύκων

Ο Δήμος Πεύκων ενόψει του εορτασμού των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνει από κατοίκους της 
περιοχής όποιου υλικού μπορεί να αξιοποιηθεί. Ειδικά θα ήταν χρή-
σιμο να βρεθούν φωτογραφίες, οι οποίες μετά από ψηφιοποίηση στο 
Δήμο θα επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους. Οι φωτογραφίες αυτές 
να χρησιμοποιηθούν είτε σε εκθέσεις φωτογραφίες, είτε σε ειδικές 
εκδόσεις. Απευθυνθείτε στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων.
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Καλησπέρα, επί χρόνια γνωρίζαμε ότι το 
αμαξοστάσιο του τότε Δήμου Συκεών (μη Καλλι-
κρατικού), ήταν μέσα στον κεντρικό δρόμο. Πα-
ρακολούθησα πολλά ως δημοτική σύμβουλος 
επί του θέματος. Βέβαια στο νέο δήμο το θέμα 
τακτοποιήθηκε.

Η Shell, το παράπλευρο βενζινάδικο στο 
αμαξοστάσιο του δήμου, είναι καθόλα νόμιμο 
μέσα στο δρόμο; Τι ακριβώς έγινε; Γιατί όλοι ξέ-
ραμε ότι η μόνη προστριβή υπήρχε με το αμα-
ξοστάσιο!

Πώς προέκυψε και το βενζινάδικο μέσα στο 
δρόμο; Είναι δημόσιο κτήριο;

Ειλικρινά απορώ πώς δε γράφτηκε ούτε μια 
γραμμή για το θέμα.

Παπαγεωργίου Σταυρούλα

Γειά σας, ονομάζομαι Σοφία Μιχαηλίδου και 
ζω στα Πεύκα στον οικισμό Βυζάντιο. Ο οικισμός 
μας χαρακτηρίζεται από το χώρο στάθμευσης 
των απορριματοφόρων όλου του Δήμου. Αν και 
μένω αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο χώρο 

φέτος για πρώτη φορά η βρώμα και η δυσωδία 
ήταν και είναι τρομερή.  Έφτασα στο σημείο να 
λυπάμαι τους ανθρώπους που μένουν κοντά.  
Απ΄το σημείο εκείνο δεν μπορείς να περάσεις.  
Κινδυνεύει η υγεία όλων μας πλέον και πολύ φο-
βάμαι μην πάθουν τα παιδιά που παίζουν στην 
περιοχή καμιά χολέρα.  Τα απορριματοφόρα 
έχουν αυξηθεί και έχουν να πλυθούν απ΄τον 
καιρό του Νώε. Έχει κατασκευαστεί ωραίο πε-
ζοδρόμιο, αλλά τι το θες αφού για να περάσεις 
χρειάζεσαι αντιασφυξιογόνο μάσκα.  Ελπίζω η 
κατάσταση να βελτιωθεί και να βρεθεί τρόπος 
τουλάχιστον να πλένονται τα απορριματοφόρα.               

Ευχαριστώ για το χρόνο σας. 

20.6.2011
Αγαπητοί συμπολίτες,
Είναι γνωστό ότι η συστηματική παραβίαση 

του μονόδρομου στην οδό Αναγεννήσεως με 
σκοπό να βρεθούν στη Λ. Παπανικολάου, στη 
στροφή Φιλύρου, εγκυμονεί κινδύνους, αλλά και 
καθυστερεί σημαντικά την κανονική διέλευση 

των οχημάτων στο κεντρικό δρόμο των Πεύκων. 
Ως πότε η συμπεριφορά αυτή των "έξυπνων" που 
δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους συμπολίτες 
τους θα συνεχιστεί; Μήπως πρέπει ο σύλλογος  
να πάρει κάποια πρωτοβουλία ευαισθητοποίη-
σης στο σημείο αυτό;

Με εκτίμηση
Δ. Κοτρόπουλος

Γεια σας,
Λέγομαι Γεωργία Βασιλείου. Βρεθήκαμε στο 

Δημαρχείο για τη συζήτηση για την περιφερει-
ακή πάνω απ' τα κεφάλια μας, με τη γνωστή 
αντιμετώπιση του Δημάρχου μας. Θα ήθελα να 
μάθω αν υπάρχουν νεότερα και πώς μπορούμε 
να βοηθήσουμε. Επίσης δεν ξέρω αν γνωρίζετε 
για τα "λάφυρα του Καλλικράτη", Οι Συκιές μας 
πήραν το λεωφορείο, τους κάδους, θάβουν τους 
νεκρούς τους εδώ και πήραν τα έπιπλα από το 
Δημαρχείο μας. Αυτά τα λίγα....

Με εκτίμηση,
Γεωργία Βασιλείου,

τηλ. 6977-370-382, 2310 673 054

Το πρόβλημα της συγκοινωνίας στα Πεύκα είναι ιδιαίτερα σοβαρό 
και αφορά όλες τις ηλικίες, νέους, μαθητές, ηλικιωμένους, αλλά 
κυρίως τις ευπαθείς κατηγορίες των κατοίκων της περιοχής. Αν λά-

βουμε υπόψη μας ότι στην απογραφή του 2011 οι κάτοικοι των Πεύκων 
ξεπέρασαν τους 13000, τότε γίνετε κατανοητή η ανάγκη για βελτίωση 
της συγκοινωνίας. Το ιδιαίτερο ανάγλυφο και οι υψομετρικές διαφορές 
της περιοχής,  οι  ημιορεινοί οικισμοί (Ακροπόλεως και Αγίας Τριάδος), 
καθώς και το γεγονός ότι οι βασικές υποδομές, όπως σχολεία, δημαρ-
χείο, εκκλησία, κλειστό και ανοιχτό γήπεδο υπάρχουν διάσπαρτα στη 
μεγάλη έκταση των Π   εύκων (1800 στρ.), συντελούν στην ίδρυση το-
πικής γραμμής (ΟΑΣΘ).  Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγ-
γελιοφόρος» στα τέλη του 2009 ο ΟΑΣΘ 
μελετούσε την ίδρυση νέων γραμμών 
μεταξύ των οποίων και μία τοπική για τα 
Πεύκα. Με αφορμή, λοιπόν, το γεγονός 
αυτό, αλλά και την υπάρχουσα γραμμή 
59 (Γυμνάσιο Πεύκων) από το τέρμα της 
Νεάπολης,  θα πρότεινα τη δημιουργία 
γραμμής 59Α (Τοπικό Πεύκων) και τη δι-
ατήρηση της γραμμής του Γυμνασίου σε 
59Β. Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή θα 
έχει ως αφετηρία το τέρμα του 25 και θα διασχίζει τους πιο κεντρικούς 
δρόμους των Πεύκων, όπως Δημοκρατίας, Παπανικολάου, Ειρήνης, Αγ. 
Τριάδος, Ρόδων, Κων/πόλεως και ο χρόνος της θα έχει διάρκεια 30 λεπτά. 
Τα πλεονεκτήματα της πρότασης  αυτής είναι η καλύτερη συγκοινωνία 
με το κέντρο (μετεπιβίβαση στο τέρμα του 25), η συχνότητα των δρομο-
λογίων ανά μισή ή ανά μια ώρα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ 
και η σύνδεση των βασικών υποδομών της περιοχής μας. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο καταργείται  η προβληματική και ελλιπής δημοτική συγκοινω-
νία και προωθείται η νέα δημοτική συγκοινωνία με τις άλλες δημοτικές 
ενότητες του νέου δήμου. Η ολοκληρωμένη πρόταση θα αποσταλεί για 
συζήτηση και έγκριση στο τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας 
Πεύκων, αλλά και στο νέο Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ώστε να γίνει στο 
μέλλον πιο διεκδικητική η υλοποίησή του από τον ΟΑΣΘ και το ΣΑΣΘ. 

ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
jpasialis@yahoo.gr

Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε έναν τραγέλαφο στο θέμα της 
εξωτερικής περιφερειακής. Με την αλλαγή κυβέρνησης αλλάζει 
και η χάραξη. Οι ίδιοι μηχανικοί της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. υπερασπίζονται 

μετά πάθους τις κάθε φορά διαφορετικές απόψεις των προϊσταμένων 
τους πέρα από κάθε δεοντολογία. Το ωραίο είναι ότι πλέον δεν μιλάνε 
ανοικτά για εξωτερική περιφερειακή, αλλά για συνδετήρια οδό μεταξύ 
περιαστικών οικισμών, λες και οι προδιαγραφές μιας εξωτερικής πε-
ριφερειακής και μιας συνδετήριας οδού είναι οι ίδιες. Η νέα χάραξη 
προβλέπει διέλευση μέσα από βαθύ όρυγμα στα όρια του οικισμού 
των Πεύκων και δύο μεγάλους κόμβους με προφανείς αρνητικές επι-
πτώσεις. 

Από τη στιγμή που προωθείται η αναβάθμιση της υπάρχουσας 
εσωτερικής περιφερειακής, η νέα εξωτερική περιφερειακή είναι περιτ-
τή. Αυτό που απαιτείται είναι η ριζική ανακατασκευή των κόμβων της 
εσωτερικής περιφερειακής, η διαπλάτυνση της Παπανικολάου μέχρι 
και τη στροφή Φιλύρου, η αναβάθμιση του δρόμου προς Φίλυρο, η πι-
θανή παράκαμψη του Ασβεστοχωρίου. Το βάρος πρέπει να πέσει στην 
επέκταση του μετρό μέχρι και την περιοχή των Νοσοκομείων Παπαγε-
ωργίου, Νέου Στρατιωτικού, όπου να δημιουργηθούν μεγάλοι χώροι 
στάθμευσης.

Η στάση της Δημοτικής αρχής στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να 
είναι ξεκάθαρη και να δοθεί άμεσα, γιατί η κυβέρνηση επείγεται να δη-
μιουργήσει τετελεσμένα. Περιμένουμε άμεση και ανοικτή τοποθέτηση 
με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ, ειδικά από τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, το Δή-
μαρχο κ.Δανιηλίδη και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος

Σχόλιο για την 
εξωτερική περιφερειακή

Το πρόβλημα της συγκοινωνίας στα Πεύκα είναι ιδιαίτερα σοβαρό 
και αφορά όλες τις ηλικίες, νέους, μαθητές, ηλικιωμένους, αλλά 

Πρόταση για βελτίωση της 
συγκοινωνίας στα Πεύκα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Πλαστική σακούλα;
Όχι ευχαριστώ.

δείτε περισσότερα: http://www.youtube.com/watch?v=qDqwDF

xnHU&feature=player_embedded
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΄Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κάπως καθυστερημένα, δημοσιεύουμε τα ονό-
ματα των μαθητών του λυκείου Πεύκων που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ευχόμαστε σε 
όλους ολόψυχα συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη σταδιοδρομία τους.

Αθανασιάδης Δημήτριος Επιστ.Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες)
Αλεξανδρίδης Κων/νος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Αλευρίδου Δήμητρα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
Αναστασιάδης Γεώργιος Μαθηματικό Θεσ/νίκης
Ανδρέοβιτς Σταματία Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
Αντωνοπούλου Μαρία-Νεφ. Χημικών Μηχανικών Θεσ/νίκης
Αράδας Ιπποκράτης Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Αργυριάδου Χρυσή Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)
Αριστερίδου Δανάη Ελένη Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Αριστερίδου Μαρία Αννα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)
Βασιλειάδου Γεωργία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
Βασιλειάδου Κων/να Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
Βασιλείου Αμαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών
Βασιλείου Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών
Βαφείδης Στυλιανός Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Βλασακίδου Παρασκευή Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Βλέτσης Γρηγόριος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης
Βουδρισλή Μαρίνα Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
Βουλγαρίδης Στέφανος Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Γενιτσαρίδη Μανουέλα Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)
Γεωργαντάς Ιωάννης Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
Γεωργιάδου Αναστασία Θεάτρου Θεσ/νίκης
Γεωργιάδου Σουζάνα Ελένη Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Γνωστοπούλου Μελπομένη Παιδ/κο Δημ/κης Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
Γούναρη Στέλλα Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Γραμμενούδης Δημήτριος Στρατολογικό-Στρατ/κων Νομ. Συμ. (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Γεν.Σειρά
Γραμόζης Νικόλαος Οργάν. & Διοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Γρηγοριάδης Χρήστος Μαθηματικών Θεσ/νίκης
Δαμιανίδης Ιωάννης Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας
Δόβα Νεφέλη Φιλ/φιας-Παιδ/κης Θεσ/νίκης
Ζάχος Παύλος Αυτοματισμοόυ ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Ζιάμπα Ιωάννα Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης
Ζυγούρη Ουρανία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης
Ζωγράφου Βασιλική Φυσικής Ιωαννίνων
Θεοδωρίδης Πέτρος Πολιτισμικής Τεχ/γιας & Επικ/νιας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ιγνατιάδης Φώτιος Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή)
Ιωάννου-Κατίδου Αννα Φιλ/φιας-Παδ/κής Θεσ/νίκης
Καζάκου Σπαραγδή Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κατερίνη)
Κανελλιά Ζαφειρία Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ/νίκης
Καρακώστα Χριστίνα Ιατρικής Θεσ/νίκης
Καραμιχάλη Ευρυπία Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κατερίνη)
Καρδιοπούλης Μιχαήλ Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας
Καρούτα Δάφνη Σχεδ. & Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κιλκίς)
Κατσίκης Βασίλειος Αστυφυλάκων
Κεραμάρου Αγγελική Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Κεσίση Μαρία-Αννα Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
Κεχαγιά Αναστασία Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης
Κοντογιώργου Οικον. Εμμαν. Θεάτρου Θεσ/νίκης
Κοντοκώστα Ασπασία Πολιτικών Επιστημών Θράκης (Κομοτηνή)
Κοσμίδου Βασιλική Γεωλογίας Θεσ/νίκης
Κωστελίδης Αλέξανδρος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο)
Κοτζαμπασίδου Μαριάννα Μουσικών Σπουδών Αθήνας
Κυπαρισσοπούλου Τριαντ. Εκπαιδευτικής & κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Κυριακίδης Αλέξανδρος Πληροφορικής Θεσ/νίκης
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσ/νίκης
Λαγογερίδης Δημήτριος Γεωπονίας Θεσ/νίκης
Λαμπριανίδου Αλιτσια-Μαρία Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας
Λιάκος Βασίλειος Θεολογίας Θεσ/νίκης
Μακρής Γεώργιος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

Μακρίδης Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)
Μηλιαράκης Στέφανος Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών
Μιχαηλίδης Αλέξανδρος Πληροφορικής Θεσ/νίκης
Μιχαηλίδης Ελευθέριος Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Μιχάλογλου Αλκμήνη Φυσικής Θεσ/νίκης
Μπαντής Λάζαρος Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
Μπιλιλή Ζαχαρούλα Θεολογίας Θεσ/νίκης
Μπίλιου Αλεξάνδρα Θεολογίας Θεσ/νίκης
Μπόρτα Χρυσούλα Πολιτικών Επιστημών Θράκης (Κομοτηνή)
Μπούρου Δήμητρα Αννα Βιολογίας Θεσ/νίκης
Μπουτόπουλος Βασίλειος Μουσικών Σπουδών Θεσ/νίκης
Μπούτσικα Αναστασία Γεωπονίας Θεσ/νίκης
Ξεστέρνου Αικατερίνη Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Ουρούμης Γεώργιος Εσωτερ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών
Παντελίδου Μαρία Οργάν. & Διοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Παπαδόπουλος Σιδέρης-Αγγ. Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Παπαδοπούλου Ζωή Βιολογίας Θεσ/νίκης
Παράσχου Ελένη Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
Πασσά Στέλλα Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Πατσιαλής Γεώργιος Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Γεν.Σειρά
Προφυριάδης Δανιήλ Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
Ρήτου Αρετή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Ρουμελιώτης Χρήστος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας
Ρούντου Ανδρεάνα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Θράκης  (Κομοτηνή)
Ρούσσου Μαρία Ελένη Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)
Σαχανίδης Αθανάσιος Πληροφορικής Θεσ/νίκης
Σιδηρόπουλος Ηλίας Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Σιδηρόπουλος Θεόδωρος Φιλ/φίας-Παιδ/κής Θεσ/νίκης
Σκεπαστιανός Νικόλαος Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
Σπαθής Δημήτριος Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)
Σταματιάδης Ανδρέας Πολ. Δομικών Εργων ΤΕΙ Σερρών
Στάντζος Γεώργιος Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
Στεφανίδης Αριστοτέλης Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)
Στεφανίδου Ευδοξία Οργαν. & Διοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Στεφανίδου Κριστιν Αντων. Εσωτερ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών
Συμεωνίδης Αλέξανδρος Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα)
Τακα Αγάπη Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ταρπάγκος Αριστείδης Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
Ταχούλα Θεοφανώ Παιδ/κο Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
Τεξακαλίδης Παύλος  Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Ειδ.Κατ3648/α
Τζανακάκης Μιχαήλ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Τζημόπουλος Κων/νος Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας (Κοζάνη)
Τόκκας Σωτήριος Εφαρμ.Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας (Γρεβενά)
Τσατσούλα Ελευθερία Ψυχολογίας Θεσ/νίκης
Τσιάμης Τριαντάφυλλος Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Τσιρογιάννης Σταυρο Ιωάν. Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Φενέρης Λεωνίδας Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας
Φλώρος Μαλιβίτσης Ορέστης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νίκης
Φωτιάδου-Κρικέλη Σμαράγδα  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
Χαλάτσης Απόστολος Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Χαντές Αστέριος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Χατζηιωαννίδου Δέσποινα Νικ Φιλ/φιας Παιδ/γικής & Ψυχολογίας Ιωαννίνων
Με το 10%
Αργυρόπουλος Βασίλειος Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν.Σειρά
Βλαχόπουλος Τερζής Θεολογίας Θεσ/νίκης
Ζυγουρίδου Ευγενία Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Θεοδωρίδης Νικόλαος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεποικοινωνιών ΤΕΙ Καλαμάτας (Σπάρτη)
Κουλουμπής Ιωάννης Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
Μακρή Ιουλία Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος)
Πράντζου Φιλοθέη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης
Σακελλαρίου Ευαγγελία Αφρ. Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκης
Σπαθής Θωμάς Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Συμεωνίδης Ιάκωβος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών
Φωτιάδης-Κρικέλης Αθανάς. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

Άλλη μία σχολική χρονιά ξεκίνησε στα Πεύκα 
και τα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα της σχο-
λικής στέγης να παραμένουν άλυτα. Οι μαθητές 
συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται και το επίπεδο 
της παρεχόμενης μόρφωσης κινδυνεύει να υπο-
βιβαστεί. 

Συνοπτικά τα κυριότερα προβλήματα είναι τα 
εξής:
Α) Το 12θέσιο κτίριο του νέου Λυκείου κατασκευ-
άσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες 320 μαθητών, 
ενώ σήμερα στεγάζει 450, δηλαδή 40% περισσό-
τερους. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθούν 
21 αίθουσες διδασκαλίας σε χώρους, όπως διά-
δρομοι, εργαστήρια, αποθήκες, κλπ. Επίσης ανε-
παρκής για τον αριθμό των μαθητών είναι και ο 
αύλειος χώρος. Για την άρτια λειτουργία του Λυ-
κείου:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ.
Β) Το Γυμνάσιο συστάθηκε ως 12θέσιο και λει-
τουργεί σήμερα ως 20θέσιο έχοντας καταλάβει 
όλους τους διαθέσιμους χώρους εσωτερικά του 
κτιρίου και στο προαύλιο με επιπλέον κίμπο. Το 
Γυμνάσιό μας έχει σήμερα 531 μαθητές ενώ θα 
έπρεπε να έχει το πολύ 340, δηλαδή 55% περισ-
σότερους μαθητές από την αρχική δυνατότητα 
κάλυψης. Με αυτά τα δεδομένα η ποιότητα της 
παρεχόμενης παιδείας πέφτει σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα.  Για το λόγο αυτό: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ 2ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Γ) Δημοτικά σχολεία: Το 2ο-4ο Δημοτικό συστε-
γάζονται στο ίδιο κτίριο, στο οποίο έχουν κατα-
λειφθεί όλοι οι κοινόχρηστοι, αλλά και χώροι του 
υπογείου, για δημιουργία αιθουσών. Το ίδιο συμ-

βαίνει και στο 1ο Δημοτικό, λόγω υπεράριθμων 
μαθητών, με αποκορύφωμα τη λειτουργία μίας 
αίθουσας στην αυλή. Στο 3ο Δημοτικό, τέλος, το 
οποίο παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λόγω 
παλαιότητας (ανέγερση 1977), υπάρχει μεταξύ 
άλλων άμεση ανάγκη δημιουργίας μιας αίθου-
σας υπολογιστών. Για το λόγο αυτό: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Δ)  Νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργούν σε 6 κτί-
ρια εκ των οποίων τα περισσότερα είναι παλιά 
και παρουσιάζουν λειτουργικές ελλείψεις. Το 6ο 
νηπιαγωγείο στεγάζεται σε ενοικιασμένο κτίριο. 
Για το λόγο αυτό: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΝΕ-
ΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ στα οποία 
να στεγάσουν το 6ο νηπιαγωγείο και το 7ο που 
απαιτείται να συσταθεί, ώστε να αποσυμφορη-
θούν τα υπόλοιπα. 

Τα προβλήματα της σχολικής στέγης στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων

Επιτυχόντες μαθητές του Λυκείου Πεύκων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2011

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ.

Αθανασιάδης Δημήτριος Επιστ.Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες)
Αλεξανδρίδης Κων/νος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Αλευρίδου Δήμητρα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
Αναστασιάδης Γεώργιος Μαθηματικό Θεσ/νίκης
Ανδρέοβιτς Σταματία Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
Αντωνοπούλου Μαρία-Νεφ. Χημικών Μηχανικών Θεσ/νίκης
Αράδας Ιπποκράτης Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Αργυριάδου Χρυσή Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)
Αριστερίδου Δανάη Ελένη Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Αριστερίδου Μαρία Αννα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)
Βασιλειάδου Γεωργία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
Βασιλειάδου Κων/να Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
Βασιλείου Αμαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών
Βασιλείου Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών
Βαφείδης Στυλιανός Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Βλασακίδου Παρασκευή Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Βλέτσης Γρηγόριος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης
Βουδρισλή Μαρίνα Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
Βουλγαρίδης Στέφανος Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Γενιτσαρίδη Μανουέλα Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)
Γεωργαντάς Ιωάννης Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
Γεωργιάδου Αναστασία Θεάτρου Θεσ/νίκης
Γεωργιάδου Σουζάνα Ελένη Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Γνωστοπούλου Μελπομένη Παιδ/κο Δημ/κης Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
Γούναρη Στέλλα Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Γραμμενούδης Δημήτριος Στρατολογικό-Στρατ/κων Νομ. Συμ. (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη Γεν.Σειρά
Γραμόζης Νικόλαος Οργάν. & Διοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Γρηγοριάδης Χρήστος Μαθηματικών Θεσ/νίκης
Δαμιανίδης Ιωάννης Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας
Δόβα Νεφέλη Φιλ/φιας-Παιδ/κης Θεσ/νίκης
Ζάχος Παύλος Αυτοματισμοόυ ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Ζιάμπα Ιωάννα Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης
Ζυγούρη Ουρανία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης
Ζωγράφου Βασιλική Φυσικής Ιωαννίνων
Θεοδωρίδης Πέτρος Πολιτισμικής Τεχ/γιας & Επικ/νιας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ιγνατιάδης Φώτιος Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή)
Ιωάννου-Κατίδου Αννα Φιλ/φιας-Παδ/κής Θεσ/νίκης
Καζάκου Σπαραγδή Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κατερίνη)
Κανελλιά Ζαφειρία Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσ/νίκης
Καρακώστα Χριστίνα Ιατρικής Θεσ/νίκης
Καραμιχάλη Ευρυπία Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κατερίνη)
Καρδιοπούλης Μιχαήλ Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας
Καρούτα Δάφνη Σχεδ. & Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κιλκίς)
Κατσίκης Βασίλειος Αστυφυλάκων
Κεραμάρου Αγγελική Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Κεσίση Μαρία-Αννα Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
Κεχαγιά Αναστασία Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης
Κοντογιώργου Οικον. Εμμαν. Θεάτρου Θεσ/νίκης
Κοντοκώστα Ασπασία Πολιτικών Επιστημών Θράκης (Κομοτηνή)
Κοσμίδου Βασιλική Γεωλογίας Θεσ/νίκης
Κωστελίδης Αλέξανδρος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο)
Κοτζαμπασίδου Μαριάννα Μουσικών Σπουδών Αθήνας
Κυπαρισσοπούλου Τριαντ. Εκπαιδευτικής & κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Κυριακίδης Αλέξανδρος Πληροφορικής Θεσ/νίκης
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσ/νίκης
Λαγογερίδης Δημήτριος Γεωπονίας Θεσ/νίκης
Λαμπριανίδου Αλιτσια-Μαρία Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας
Λιάκος Βασίλειος Θεολογίας Θεσ/νίκης
Μακρής Γεώργιος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

Μακρίδης Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)
Μηλιαράκης Στέφανος Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών
Μιχαηλίδης Αλέξανδρος Πληροφορικής Θεσ/νίκης
Μιχαηλίδης Ελευθέριος Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Μιχάλογλου Αλκμήνη Φυσικής Θεσ/νίκης
Μπαντής Λάζαρος Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
Μπιλιλή Ζαχαρούλα Θεολογίας Θεσ/νίκης
Μπίλιου Αλεξάνδρα Θεολογίας Θεσ/νίκης
Μπόρτα Χρυσούλα Πολιτικών Επιστημών Θράκης (Κομοτηνή)
Μπούρου Δήμητρα Αννα Βιολογίας Θεσ/νίκης
Μπουτόπουλος Βασίλειος Μουσικών Σπουδών Θεσ/νίκης
Μπούτσικα Αναστασία Γεωπονίας Θεσ/νίκης
Ξεστέρνου Αικατερίνη Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Ουρούμης Γεώργιος Εσωτερ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών
Παντελίδου Μαρία Οργάν. & Διοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Παπαδόπουλος Σιδέρης-Αγγ. Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Παπαδοπούλου Ζωή Βιολογίας Θεσ/νίκης
Παράσχου Ελένη Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
Πασσά Στέλλα Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Πατσιαλής Γεώργιος Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Γεν.Σειρά
Προφυριάδης Δανιήλ Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
Ρήτου Αρετή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Ρουμελιώτης Χρήστος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας

Σαχανίδης Αθανάσιος Πληροφορικής Θεσ/νίκης
Σιδηρόπουλος Ηλίας Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Σιδηρόπουλος Θεόδωρος Φιλ/φίας-Παιδ/κής Θεσ/νίκης
Σκεπαστιανός Νικόλαος Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
Σπαθής Δημήτριος Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)
Σταματιάδης Ανδρέας Πολ. Δομικών Εργων ΤΕΙ Σερρών
Στάντζος Γεώργιος Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
Στεφανίδης Αριστοτέλης Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)
Στεφανίδου Ευδοξία Οργαν. & Διοικ. Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Στεφανίδου Κριστιν Αντων. Εσωτερ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών
Συμεωνίδης Αλέξανδρος Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα)
Τακα Αγάπη Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ταρπάγκος Αριστείδης Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
Ταχούλα Θεοφανώ Παιδ/κο Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
Τεξακαλίδης Παύλος  Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης Ειδ.Κατ3648/α
Τζανακάκης Μιχαήλ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Τζημόπουλος Κων/νος Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τσατσούλα Ελευθερία Ψυχολογίας Θεσ/νίκης
Τσιάμης Τριαντάφυλλος Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Τσιρογιάννης Σταυρο Ιωάν. Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Φενέρης Λεωνίδας Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας
Φλώρος Μαλιβίτσης Ορέστης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ/νίκης
Φωτιάδου-Κρικέλη Σμαράγδα  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
Χαλάτσης Απόστολος Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Χαντές Αστέριος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Χατζηιωαννίδου Δέσποινα Νικ Φιλ/φιας Παιδ/γικής & Ψυχολογίας Ιωαννίνων

Αργυρόπουλος Βασίλειος Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν.Σειρά
Βλαχόπουλος Τερζής Θεολογίας Θεσ/νίκης
Ζυγουρίδου Ευγενία Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
Θεοδωρίδης Νικόλαος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεποικοινωνιών ΤΕΙ Καλαμάτας (Σπάρτη)
Κουλουμπής Ιωάννης Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
Μακρή Ιουλία Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος)
Πράντζου Φιλοθέη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης
Σακελλαρίου Ευαγγελία Αφρ. Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκης
Σπαθής Θωμάς Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Συμεωνίδης Ιάκωβος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών
Φωτιάδης-Κρικέλης Αθανάς. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)
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Το να έχει κανείς κατοικίδιο στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα, στα 
Πεύκα του σήμερα, εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους (κυρίως ψυχο-
λογικούς), μιας και είναι σίγουρο πως δεν θα είναι λίγοι αυτοί που 

θα ασκήσουν κριτική στον "σίγουρα" ανεύθυνο ιδιοκτήτη.
Πηγαίνοντας βόλτα με το σκύλο μου, δεν ήταν λίγες οι φορές που 

βρέθηκα αντιμέτωπη με οργισμένους κατοίκους που δε δίστασαν να 
μου επιτεθούν, λεκτικά πάντοτε, μόλις αντιλήφθηκαν πως πλησίαζα με 
το κατοικίδιο μου το σπίτι τους (και όταν μιλάω για το σπίτι τους εννοώ 
φυσικά το πεζοδρόμιο απέξω) προτείνοντας μου εντελώς φυσιολογικά 
να συνεχίσω τη βόλτα μου μέσα στη μέση του δρόμου. 

Δεν μπορώ να πω βέβαια πως δε δικαιολογώ, μέχρι ένα σημείο, τη 
στάση τους. Εξάλλου δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που αφήνουν τα κατοι-
κίδια τους να περιφέρονται ολημερίς ελεύθερα ή ακόμα χειρότερα να τα 
βγάζουν οι ίδιοι βόλτα και να μην μαζεύουν τις ακαθαρσίες του ζώου που 
υποτίθεται πως φροντίζουν.

Φυσικά δεν ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου οι ιδιοκτήτες, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο η παιδεία που τους έχει δοθεί στο θέμα των υποχρεώσεων 
τους ως ιδιοκτήτες ζώων. Γνωρίζω πάμπολλα παραδείγματα σκύλων που 
είναι δεμένοι όλο το εικοσιτετράωρο και κλεισμένοι στην αυλή του σπι-
τιού, μην έχοντας κάποιον να ασχοληθεί με αυτά. ΄Εχω αντικρίσει σκύ-
λους που κυνηγάνε την ουρά τους και γαβγίζουν ταυτόχρονα, δείχνοντας 
έτσι τη χαρά τους, όταν περνάει ένα άλλο σκυλί, εν ολίγοις να είναι μι-
σότρελα. 

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αφήνουν καλοπροαίρετα το ζώο τους 
ελεύθερο μερικές ώρες την ημέρα για να μπορέσει και αυτό, σαν ζω-
ντανός οργανισμός που είναι, να βιώσει κάποιου είδους ελευθερία που 
εμείς δίχως σκέψη του στερήσαμε. Ας αναλογιστούμε και εμείς οι ίδιοι 
πριν κρίνουμε αυτήν τη στάση πως θα ήταν αν ζούσαμε όλη μέρα για το 
υπόλοιπο της ζωής μας εγκλωβισμένοι σε μια αυλή. Εννοείται πως αυτή 
η ενέργεια δεν θα ήταν απαραίτητη αν υπήρχε ένας χώρος, ας πούμε ένα 
γήπεδο ή ένα πάρκο, στο οποίο θα μπορούσαν να περιηγηθούν ελεύθε-
ρα τα σκυλιά χωρίς να ενοχλήσουν κανέναν.

Ενα τέτοιο μέτρο όμως αντιλαμβάνομαι ότι είναι σενάριο επιστημο-
νικής φαντασίας και θα ήμουν φρενοβλαβής αν πίστευα και όντως πε-
ρίμενα να υλοποιηθεί στα Πεύκα. Είναι κρίμα όμως μιας και μια τέτοια 
ενέργεια θα ανακούφιζε τόσο τους κατοίκους, όσο και τα ίδια τα σκυλιά, 
αφού θα τους προσέφερε ένα μέρος για εκτόνωση. 

Το μόνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι πως σε καμία περίπτωση 
σε μια πόλη του εξωτερικού αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης δεν θα συνα-
ντούσαμε τέτοια απαξίωση ως προς τις ανάγκες των τετράποδων φίλων 
του ανθρώπου, αλλά ούτε φυσικά τέτοια ανευθυνότητα από τους ιδιο-
κτήτες. 

Εξάλλου υπάρχουν και νόμοι για την προστασία των ζώων, που αν 
και υπάρχουν στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό 
από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι έως ένα βαθμό λογικό αφού 
σχεδόν κανείς πολίτης δεν γνωρίζει τι ακριβώς λένε αυτοί οι νόμοι. ΄Ενας 
εκ των οποίων προβλέπει την περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων 
ζώων από τους Δήμους και τις Κοινότητες και στη συνέχεια την επιστρο-
φή τους στο φυσικό τους περιβάλλον ή την υιοθέτησή τους. 

της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ο Νίκος Θέμελης 
γεννήθηκε το 1947 στη 

Αθήνα. Σπούδασε νομική στην Ελλάδα 
και στη Γερμάνια. ΄Εντονα πολιτικοποιημένο 
άτομο, προσέφερε πολλά στην πολιτική ζωή 
της χώρας. Οι αλήθειες των άλλων είναι το 
έκτο του μυθιστόρημα. Πέθανε στις 20 Αυγού-
στου του 2011. Εγώ διάβασα την 21η έκδοση 
που τυπώθηκε σε 2000 αντίγραφα τον Οκτώ-
βριο του 2008.

Το βιβλίο περιγράφει την ιστορία μιας οικο-
γένειας, με κεντρικό ήρωα το Μανώλη, ξεκινά-
ει δε από το Αϊβαλί (αρχαίες Κυδωνίες) το 1923, 
μεταφέρεται στη Μυτιλήνη, την Κομοτηνή και 
την Αθήνα στην καρδιά του 20ου αιώνα.

Πέρα από μια αφήγηση για το τέλος μιας 

εποχής και για το πως οι άνθρωποι κατάφεραν 
να επιβιώσουν ή όχι, το βιβλίο μιλάει για τις 
αμφιβολίες που έχουμε όλοι μέσα μας. Κεντρι-
κό ρόλο παίζει ένα χειρόγραφο που περιγράφει 
μια διαφορετική άποψη για το τέλος του Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου Αυτο-
κράτορα του Βυζαντίου. Η αλήθεια για το τέ-
λος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δεν είναι 
η μόνη που υπονομεύεται στο βιβλίο, άλλωστε 
αυτή είναι ένα συγγραφικό εύρημα. Υπονομεύ-
εται ακόμη η αλήθεια των Ελλήνων, όταν αυ-
τός που  βοηθάει το Μανώλη στο Αϊβαλί είναι  
Τούρκος, η αλήθεια των Εβραίων, όταν αυτός 
που τον σώζει στην Κομοτηνή είναι  Εβραίος, η 
αλήθεια της σεξουαλικής διαφορετικότητας, η 
αλήθεια των άλλων στον Εμφύλιο, όταν ο πιο 

στενός του φίλος, που 
ανήκει στο ΕΑΜ προδί-
δεται από πρόσωπο που 
πιστεύει στη δική του 
αλήθεια.

Οι ήρωες προσπα-
θούν να καταλάβουν 
πότε είναι η κατάλληλη 
στιγμή να πουν αυτά που έχουν στο μυαλό 
τους, πότε θα καταφέρουν επιτέλους να είναι 
ο εαυτός τους. Η απάντηση που βγαίνει από το 
βιβλίο είναι ότι αν θες να είσαι ο εαυτός σου 
σε περιμένει πολλή μοναξιά. Και ίσως γι’ αυτό 
αφήνει και μια πικρή γεύση στο τέλος. Θίγει το 
θέμα της ιστορικής συνέχειας της «ελληνικής 
φυλής» και δείχνει πως τότε στη δεκαετία του 
60, η χώρα δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί κάτι που 
να αμφισβητεί τα «ιερά και τα όσια».

Γιάννης Κουκόπουλος

Οι αλήθειες των άλλων, του Νίκου Θέμελη
Εκδόσεις Κέδρος , 500σελιδες

Ο καλύτερος φίλος του σκύλου;

Κάθε χρόνο  την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου διοργανώνεται η 
Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών. Είναι σημαντικό ετήσιο γεγο-
νός, όπου συντονίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία Birdlife 

International και γιορτάζεται σε 30 χώρες την ίδια ημέρα.
Φέτος πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Αγαθούπολη 

από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα και εθελοντικές οργανώσεις με θέμα: σώστε τα μεταναστευ-
τικά πουλιά.

Μικροί και μεγάλοι επι-
σκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να περάσουν μια ημέρα 
παρέα με τους φτερωτούς 
κατοίκους της περιοχής. 
Ερωδιοί, Αργυροπελεκάνοι, 
Καλαμόκιρκοι και άλλα αρ-
πακτικά εκατοντάδες. Παπιά 
υπήρχαν στον υγρότοπο της 
Νέας Αγαθούπολης. 

Πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις από τούς διοργανωτές στον υγρό-
τοπο και παρατηρήσεις με κιάλια και τηλεσκόπια. Παράλληλα στο 
θεματικό περίπτερο της Νέας Αγαθούπολης τα παιδιά μπορούσαν να 
ξεναγηθούν στον κόσμο των  εντόμων με παρατήρηση από τα στερε-
οσκόπια του προγράμματος (ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ). Αξίζουν συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές της εκδήλωσης και κυρίως στους εθελοντές που 
ήταν αρκετοί και κυρίως πρόθυμοι να ενημερώσουν τους επισκέπτες. 

Ο υγρότοπος Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα φιλοξενεί 270 είδη 
πουλιών ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απειλούμενα. Η περιοχή 
βρίσκεται σε έναν από τους βασικούς μεταναστευτικούς διαδρόμους 
της Ευρώπης και κατά την περίοδο της μετανάστευσης χιλιάδες πουλιά 
σταματούν για να ξεκουραστούν στον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης 
στο νομό Πιερίας.

Η επίσκεψή μας την ημέρα της γιορτής των πουλιών στον τόπο κα-
τοικίας τους ήταν μια ευχάριστη απόδραση από την πόλη μας. Η ποικι-
λομορφία του τοπίου, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, η 
παρουσία  τόσων όμορφων πουλιών συνθέτουν ένα ονειρεμένο περι-
βάλλον. Είναι τόσο κοντά στην πόλη μας που αξίζει να χρησιμοποιηθεί 
ως τόπος εξόρμησης μικρών και μεγάλων. Αρκεί βέβαια οι επισκέπτες 
να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα σκουπίδια και διάφορα αντι-
κείμενα κατά τη  διάρκεια της παραμονής τους. Οφείλουμε πιστεύω να 
προστατεύσουμε την ασφαλή παραμονή  χιλιάδων πουλιών, καθώς και 
να διευκολύνουμε το έργο των εθελοντών στην προσπάθειά τους να 
διατηρήσουν κατάλληλο το περιβάλλον για την παραμονή τους στην 
περιοχή.

Νούλα Βασσάρα

Γιορτή των Πουλιών
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134

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΕ.Β.Ε.

Σακχαρώδης διαβήτης
Υπέρταση - Δυσλιπιδαιμία

Επισκέψεις κατ' οίκον
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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

}   TEST ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ-TEST ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
}  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
}  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ CHEK UP ΠΡΟΛΗΨΗΣ
}  ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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Ανακοινώσεις
} ΄Οσοι κάτοικοι ενδιαφέρονται να μάθουν αν η τιμή ζώνης που 

αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, είναι η σωστή, μπορούν  να 
επισκεφτούν το πρώην δημαρχείο Πεύκων, όπου υπάρχει αναρτημένος 
χάρτης ή να τηλεφωνήσουν  στo  2310-679143.
} ΄Οσα από τα μέλη του ΚΑΠΗ επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 

χορωδία του ΚΑΠΗ, μπορούν να το δηλώσουν στα γραφεία ή στο 
τηλέφωνο 2310 – 673900. 
}  Από τις 15/12 / 2011 λειτουργεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύ-

κων, παράρτημα Κτηματολογίου το οποίο θα εξυπηρετεί τους κατοί-
κους της Ενότητάς μας . Ωρες λειτουργίας  8πμ έως 3μμ .

ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΗΛ. 6974 313 104

Το Δέντρο της Αγάπης στήθηκε μπρο-
στά από το ΚΑΠΗ  Πεύκων. ́ Ολοι οι κάτοι-
κοι μπορούν να χαρίσουν τρόφιμα, είδη 
οικιακής χρήσεως, ρούχα και παπούτσια 
(καινούργια).

Υπάλληλοι του ΚΑΠΗ θα τα παρα-
λαμβάνουν καθημερινά απο τις  9 έως τις 
30 Δεκεμβρίου, από τις 8.30 π.μ. έως τις 
15.30 μ.μ. ΄Ολες οι δωρεές θα προσφερ-
θούν  ως ένδειξη αγάπης σε 45 οικογένειες 
με παιδιά του Δήμου Νεάπολης -Συκεών, 
που έχουν πραγματική ανάγκη.

Δέντρο Αγάπης
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ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΗΛ. 6974 313 104

Περισσότεροι από 350 αθλητές-τριες από 40 σωματεία της Βορείου 
Ελλάδος  γεννημένοι 2000 -1999, 1998-1997 (παίδων – κορασίδων) και 

1996 -1995, 1994 – 1993 (εφήβων – νεανίδων) έδωσαν δυναμικά το παρόν 
στο διασυλλογικό πρωτάθλημα σωματείων TAEKWONDO που πραγματο-
ποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο των Σερρών στις 13/11/2011.

Ο Α.Σ TAEKWONDO ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ συμμετείχε στη συγκεκριμένη 
διοργάνωση με εννέα  αθλητές–τριες και κατέκτησε συνολικά 9 μετάλλια: 
3 Χρυσά, 2 Αργυρά και 4 Χάλκινα. Πολύ καλή η παρουσία όλης της ομά-
δας και πολύ καλή «συγκομιδή» μεταλλίων αν αναλογιστεί κανείς ότι οι 
περισσότεροι αθλητές είναι ακόμη στις κατηγορίες παίδων και σιγά-σιγά 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις μεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες. 
Δείγμα των προσπαθειών τους και τα αποτελέσματα: 
1) ΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία –59 kgr κορασίδων
2) ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
 Αργυρό  μετάλλιο στην κατηγορία +59 kgr παίδων
3) ΒΕΛΕΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία –59 kgr παίδων
4) ΖΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 
 Αργυρό  μετάλλιο στην κατηγορία –75 kgr νεανίδων
5) ΚΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία –69 kgr εφήβων

6) ) ΒΕΛΕΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία –63 kgr παίδων
7) ΣΑΡΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -51kgr εφήβων
8) ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία–58 kgr νεανίδων
9) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία –52 kgr κορασίδων

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου εκφράζουν τα θερμά τους συγ-
χαρητήρια στους αθλητές–τριες του συλλόγου για την προσπάθεια και 
τις επιτυχίες τους.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28.11.11, η δη-
μόσια παρουσίαση της πρότασης της «Κίνησης 

136» για την εξαγορά, από συνεταιρισμούς πολι-
τών, του 40% και του management της Ε.Υ.Α.Θ., που 
πωλείται από το Δημόσιο. Δύο μέλη του νεοεκλε-
γέντος Δ.Σ. παραβρέθηκαν στην εκδήλωση  και σας 
παραθέτουν τα παρακάτω προς ενημέρωσή σας.

΄Οπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, ύστερα από 
δεκαετίες ιδιωτικοποίησης της ύδρευσης, οι πόλεις 
στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο εγκαταλείπουν 
την ιδιωτική διαχείριση.

Η ιδιωτικοποίηση εγκαταλείπεται διότι, οι τιμές 
του νερού με τα ιδιωτικά δίκτυα συνήθως διπλασι-
άζονται έως επταπλασιάζονται, εξοικονομούνται 
χρήματα και το κέρδος του ιδιώτη, επιστρέφεται 
στους πολίτες ή/και διοχετεύεται σε επενδύσεις 
για καλύτερη ποιότητα νερού, η απώλεια νερού σε 
δημόσια δίκτυα είναι 3 έως 12%, ενώ σε ιδιωτικά 

δίκτυα 17 έως 27%, η εμπορική 
εκμετάλλευση των πηγών από τις 
εταιρείες στερεί πολύτιμο νερό που 
θα μπορούσε να διανεμηθεί δωρεάν 
μέσα από το δημόσιο δίκτυο. Το νερό 
ιδιωτικοποιείται, γίνεται εμπορεύσι-
μο αγαθό και κοστολογείται, τη στιγμή που τα παγκό-
σμια αποθέματα μειώνονται. Οι μόνοι κερδισμένοι 
είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκε πώς οι πολίτες 
μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση 
του νερού. Δηλ. το σχήμα διεκδίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε., 
οι σκοποί των συνεταιρισμών, τα μέλη των συνεται-
ρισμών και η ίδρυση της «Κοινωνικής ΕΥΑΘ Α.Ε..

Λεπτομέρειες  για τα παραπάνω μπορείτε να 
δείτε στην ιστοσελίδα της κίνησης: www.136.gr

Η «Κίνηση 136» συνεδριάζει κάθε Τετάρτη στις 7 
μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο σε ανοιχτή συνεδρίαση.

το νέο έργο της καλλιτεχνικής ομάδας 
Πεύκων  Θεάτρου Δρώμενα

2011. 
Χρονιά λιτότητας, χρονιά ΔΝΤ,  
                 χρονιά σκληρών μέτρων.
                            Τι μας απόμεινε; Ο έρωτας.

Τον  έρωτα λοιπόν διαπραγματευόμαστε 
φέτος με τρόπο αστείο και παράλογο.

Πώς;
Με το «Ψύλλοι στ’ αυτιά» του Ζωρζ Φεϋ-

ντώ ένα υπέροχο μπουλβάρ, μια κωμωδία 
κρεβατοκάμαρας που τον πρώτο λόγο έχουν 
οι γυναίκες, η ζήλεια και ο παραλογισμός 
της καθημερινότητας.

Είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία γεμάτη 
παρεξηγήσεις, απρόοπτα και τρελό γέλιο.

Τα υπόλοιπα επί σκηνής.
Η καλλιτεχνική ομάδα Πεύκων  Θεάτρου 

Δρώμενα συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια 
ζωής στο χώρο του πολιτισμού στα Πεύκα. 

Δέκα χρόνια. Προσοχή όμως: αυτό δεν 
μας παλιώνει, δεν το λέμε σαν να ήμασταν 
κρασί. Το υπενθυμίζουμε για να πούμε ότι 
διανύουμε τη νιότη μας, ως σχήμα. Και ως 
τέτοια, ελπίζουμε πως θα συγχωρήσετε τα 
όποια λάθη της. 

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε 
και ανυπομονούμε να μας πλαισιώσετε!

ερισσότεροι από 350 αθλητές-τριες από 40 σωματεία της Βορείου 
Ελλάδος  γεννημένοι 2000 -1999, 1998-1997 (παίδων – κορασίδων) και 

Εννιά μετά� ια κατέκτησε ο Α.Σ. ΄ΑΣΤΕΡΑΣ΄ Πεύκων 
στο διασυ� ογικό πρωτάθλημα TAEKWONDO

Ενημέρωση από την «Κίνηση 136»

Τηλ.: 2310 673930, 6947086153
http://www.theatroudromena.gr
tdromena@gmail.com

136» για την εξαγορά, από συνεταιρισμούς πολι-
τών, του 40% και του management της Ε.Υ.Α.Θ., που 
πωλείται από το Δημόσιο. Δύο μέλη του νεοεκλε-
γέντος Δ.Σ. παραβρέθηκαν στην εκδήλωση  και σας 
παραθέτουν τα παρακάτω προς ενημέρωσή σας.το νέο έργο της καλλιτεχνικής ομάδας 

«Ψύ� οι στ' αυτιά»
του Ζωρζ Φεϋντώ

Κατάλογος ιστοσελίδων 
για οτιδήποτε δωρεάν!

Στο genia700euro.pblogs.gr ανα-
καλύψαμε ένα κατάλογο με ιστοσε-
λίδες που προσφέρουν οτιδήποτε 
δωρεάν.. ίσως η πληρέστερη αναφο-
ρά που είδαμε ποτέ. Εδώ θα βρείτε.. 
διάφορα δωρεάν πράγματα, εκδη-
λώσεις, Ε-books, μεταχειρισμένα 
βιβλία, μεταχειρισμένα αντικείμενα, 
ζωάκια, δωρεάν φαγητό σε όλη την 
Ελλάδα, δωρεάν πρόγραμμα τηλεό-
ρασης, δωρεάν διαμονή σε όλο τον 
κόσμο, δωρεάν μετάφραση κειμένων 
και ιστοσελίδων, δωρεάν πληρο-
φορίες τηλεφώνων, δωρεάν online 
εγκυκλοπαίδειες και πολλά άλλα. 

Απολαύστε το..
SITES ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
http://www.tzaba.gr/index.
php?option=com_content&task=blo
gcategory&id=28&Itemid=105
http://www.forfree.gr/thess/
http://jaba.gr/
http://www.cleverspending.gr/ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
http://www.opencalendar.gr/portal/
ocsm/freeEvents/rp/1 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
http://www.freecycle.org/group/
GR/Greece
http://www.xariseto.gr/ 
ΖΩΑΚΙΑ 
http://strayshelp.blogspot.com/ 
http://www.adespoto.gr/ 
http://www.sapt.gr/site/prog.
php?pp=3 
http://www.pets.gr/ 
http://www.stray.gr/ 
http://www.kazshelter.org/ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
http://www.whitepages.gr/gr/ 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ON LINE http://
el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF
%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF
%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1 
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
http://dwsepare.ning.com/ 
ON LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
http://www.arcadegames.gr/
http://www.tetrisfriends.com/

http://www.
freewaregames.
net/
http://
sfairistirio.com/
Adventure/62/Car-Chaos.html
ONLINE ΛΕΞΙΚΑ 
http://www.greek-language.gr/
greekLang/index.html
http://www.komvos.edu.
gr/dictionaries/dictonline/
DictOnLineTri.htm
http://utopia.duth.gr/~apapavas/
page1.html
http://users.otenet.gr/~vamvakos/
lexdic.htm
http://www.foreignword.com/
LTools/DictSearch/Greek/dictsrch.
htm 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ON LINE 
http://www.freeplay.gr/index.php
http://www.deezer.com/#home
http://www.imeem.com/
http://listen.grooveshark.com/
http://www.last.fm/
http://www.youtube.com/

Μ.Π.

Ένας κόσμος δωρεάν!
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τώρα
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ30 χρόνια εμπειρίας στη γαστρονομία σε Ελλάδα και Εξωτε-

ρικό, σας εγγυώνται εξαιρετικά ποιοτικά και ασφαλή προϊ-
όντα, σερβιρισμένα με ευγένεια και ταχύτητα, σε ευχάριστο 
και καθαρό περιβάλλον, στις καλύτερες πάντα τιμές.

Με εκτίμηση και σεβασμό,
Jim και Συνεργάτες
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