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Τα εν οίκω…εν δήμω!
Μετά τις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου 2011 και τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. το
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και αρχές
Μαρτίου πραγματοποίησε τα παρακάτω:
• Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο έγινε η γιορτή των παιδιών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων. Είναι
γιορτή που πλέον καθιερώνεται και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ανταλλάσσουν βιβλία, παιχνίδια και ρούχα, να διασκεδάζουν και να εκδηλώνουν
έμπρακτη αλληλεγγύη.
• Δεκέμβριος 2011. Το Δ.Σ. ενίσχυσε οικονομικά το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο
Φίλυρο, παρέχοντας 500 λίτρα πετρελαίου για θέρμανση. Ενίσχυσε επίσης
μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δήμου οικογένειες στα Πεύκα με πολύ
οξυμένα οικονομικά προβλήματα με κουπόνια αξίας 400 συνολικά ευρώ.
• 25 Ιανουαρίου 2012. Μετά από πρόσκληση, εκπρόσωπός μας παραβρέθηκε
στην εσπερίδα που διοργάνωσε το ECOCITY, με θέμα την εφαρμογή στη χώρα
μας της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει» και για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, Οδηγία 2004/35. Νομικοί απ΄ όλους τους χώρους παρέθεσαν
τα νομικά εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή του ο πολίτης και το κράτος,
τα οποία δυστυχώς δεν εφαρμόζονται στο επιθυμητό επίπεδο.
• Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες παράδοσης –
παραλαβής του πυροφυλάκειου από το Δήμο, που πρόσφερε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ.
Δημιουργήθηκε η ομάδα των εθελοντών, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για την
πυροπροστασία από την ΕΔΟΜΑΚ.
• Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2012. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κόβει τη βασιλόπιτά του στην
«Κορυφή» (σελ. ….).
• 5 Φεβρουαρίου 2012. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σε συνεργασία με πρωτοβουλία
πολιτών οργάνωσε εκδήλωση στα Πεύκα για τη σχεδιαζόμενη εξωτερική
Περιφερειακή και την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής οδού με
εισηγητές τη Συγκοινωνιολόγο-Πολιτικό Μηχανικό Π. Πέρκα και τον Δασολόγο
– Περιβαλλοντολόγο Σ.Διαμαντόπουλο. Η εκδήλωση είχε θέμα: «Εξωτερική
Περιφερειακή: οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ζωές μας» (σελ. 12,13).
• Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ανασυγκροτεί τη συντακτική
επιτροπή (ορίζοντας κανονισμό λειτουργίας της) και συγκροτεί σε μόνιμη βάση
τις επιτροπές περιβάλλοντος, εκδηλώσεων και νεολαίας. Προχωράει στον προγραμματισμό των δράσεών του μέχρι το καλοκαίρι. Επίσης, αποφάσισε κάθε
1η και 3η Τρίτη κάθε μήνα να έχει ανοιχτά τα προσωρινά του γραφεία (οδός
Ειρήνης 2) από τις 8 – 10 μ.μ., για να μπορούν οι συμπολίτες μας να έρχονται
σε άμεση επαφή με το σύλλογο.
• Μάρτιος 2012. Μέλη μας συμμετείχαν εθελοντικά στη διαδικασία «Χωρίς μεσάζοντες» μοιράσματος των τροφίμων που οργάνωσε ο Δήμος μας.

Της σύνταξης
Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι
για την κοινωνία και το περιβάλλον αυξάνονται συνεχώς. Δυστυχώς, δε
φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο στίχος «το χειμώνα τούτο άμα τον πηδήξαμε
για άλλα δέκα χρόνια –άιντε- καθαρίσαμε». Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση. Γίνεται εμφανέστερη από ποτέ η ανάγκη να προστατευθεί το
επίπεδο ζωής και η κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν όμως και ελπιδοφόρα
παραδείγματα αυθόρμητης κοινωνικής αυτοοργάνωσης, αλληλοβοήθειας
και αλληλεγγύης. Τέτοια κινήματα και πρωτοβουλίες που αναδύονται σε
όλες τις γωνίες της χώρας είναι αναγκαίο να τεθούν υπό τη σκέπη των
φορέων του κοινωνικού κράτους και των συνειδητοποιημένων ενεργών
πολιτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ προσπαθεί να συμβάλλει και
σε τοπικό επίπεδο με διάφορες δράσεις στην προστασία του ανθρώπου
και της φύσης. Μεταξύ άλλων με την έγκαιρη δημιουργία πυροφυλακείου
και ομάδων πυροπροστασίας για το δάσος της περιοχής μας, με την προώθηση του συνεπιβατισμού των κατοίκων της περιοχής μας, με έμπρακτη
αλληλεγγύη μέσω της στήριξης κοινωφελών ιδρυμάτων του τόπου μας
και συμπολιτών μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, με επεξεργασία
του ζητήματος της συγκοινωνίας στα Πεύκα, με ευαισθητοποίηση και
δράση σχετικά με την εξωτερική περιφερειακή, με την παρακολούθηση
υπερτοπικών πρωτοβουλιών για ζητήματα περιβάλλοντος, καθαριότητας,
ύδρευσης στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Για όλες αυτές τις
δράσεις το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ επιδιώκει τη συνεργασία με τη Δημοτική αρχή,
τις δημοτικές κινήσεις, τους διάφορους φορείς της περιοχής, άλλους
συλλόγους. Κυρίως όμως επιδιώκει να ενεργοποιήσει όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στις δράσεις του υπερβαίνοντας το κλίμα
της απάθειας και συνεισφέροντας ο καθένας και η καθεμία και όλοι μαζί
συλλογικά με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί τη λύση στα κοινά προβλήματα
τη δίνει μόνο η συλλογική ενεργοποίηση!

Πευκο - Οραμα
Περιοδική έκδοση του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Α.Φ.Μ 099375401
Ακροπόλεως 29 – 570 10 ΠΕΥΚΑ - Τηλ. 2310 673 959, 2310 673 075
http://www.oiko-orama.gr • e-mail: info@oiko-orama.gr
Ενισχύσεις – Εμβάσματα: Γιάννης Κουκόπουλος, Τηλ. 6977 002599
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και σας εύχεται καλό Πάσχα!
κρεοπωλείο

ΦΑΡΜΑ ΔΑΡΜΑΡΗΣ . ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ
Λ.Παπανικολάου 53 . Πεύκα . Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 676355 κιν. 6985 658971
www.agriogourouna.gr

Υπεύθυνος έκδοσης: Μ. Πυροβέτση
Συντακτική επιτροπή: Α. Ακουαρόνε, Ν. Βασσάρα, Α. Γεωργακός,
Μ. Δελλαπόρτα, Φ. Ζέτου, Γ. Κατσίκη, Σ. Μαστρογεωργόπουλος, Κ. Μαυρίδης,
Α. Παπαδημητρίου, Γ. Πασιαλής, Π. Τσορμπατζόγλου.
Επιμέλεια - Εκτύπωση:
MAYΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΗΛ. 2310 700770, FAX. 2310 700767 • e-mail: mavrogenis@hol.gr

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει κείμενα που έχουν προσβλητικούς
ή υβριστικούς χαρακτηρισμούς ή χαρακτήρα προσωπικής αντιπαράθεσης και δε
συνεισφέρουν στο διάλογο και στην ενημέρωση των πολιτών. Τα κείμενα προς
δημοσίευση να παραδίνονται έγκαιρα, σε ηλεκτρονική μορφή και δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις 500 λέξεις,αλλιώς θα περικόπτονται από τη σύνταξη ή θα επιστρέφονται. Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.
Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα κατοίκων του οικισμού Πηγών της Κοινότητας Πεύκων, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμβάλλουν με τη δράση τους στη μελέτη, προώθηση και
επίλυση των τοπικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την
προστασία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση πάνω στα ευρύτερου ενδιαφέροντος προβλήματα του συνοικισμού. Ο Σύλλογος είναι ανοικτός στη συμμετοχή κάθε κατοίκου του Δήμου που μοιράζεται ανάλογες σκέψεις και ανησυχίες
και πιστεύει ότι πρέπει να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
Φίλη συμπολίτισσα, φίλε συμπολίτη, εάν θέλεις να λάβεις γνώση του
καταστατικού, να συμμετέχεις στις δραστηριότητες και να γίνεις μέλος του
Συλλόγου, επικοινώνησε με το Γραμματέα του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ κ. Σπύρο
Μαστρογεωργόπουλο, τηλ. 2310 673 075. Η αποστασιοποίηση από τα κοινά
δεν ωφελεί. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα και το άλλοθι σε μειοψηφίες να
διαχειρίζονται ζωτικά θέματα της καθημερινής μας ζωής, όπως αυτές κρίνουν.
Θα το επιτρέψουμε;
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Α. ΒΛΑΧOΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η RAPALO εισάγει στην Ελλάδα τα
πρωτοποριακά συστήματα της Ιταλικής
εταιρείας THERMOROSSI, η οποία είναι
βραβευμένη από το VHE Ελβετίας
με το 1ο βραβείο για την ποιότητα
των υλικών, τις χαμηλές εκπομπές
ρύπων και τις υψηλές αποδόσεις των
προϊόντων της.

Η RAPALO διαθέτει στην ελληνική αγορά:
 Θερμάστρες pellet (αερόθερμες)
 Εστίες pellet (αερόθερμες)
 Λέβητες pellet (εσωτερικού χώρου)
 Λέβητες pellet (εξωτερικού χώρου)
 Θερμάστρες ξύλου (αερόθερμες)
 Θερμάστρες (λέβητες) ξύλου
 Λέβητες ξύλου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Α’ Π Ο Ι ΟΤ H ΤΑ Σ
PELLET

Λ. Παπανικολάου 1 - 57010 Πεύκα, Θεσσαλονίκη - Tηλ.: 2310 619702 - Fax: 2310 673907 - Εmail: info@rapalo.gr - www.rapalo.gr

Έγινε ομόφωνα δεκτή από
το δημοτικό συμβούλιο (αρ.
πρακτικού 1/18.1.2012 της
απόφασης Νο 20/2012) του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών η
δωρεά του πυροφυλακείου
που κατασκεύασε ο σύλλογος
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ (το προηγούμενο
Δ.Σ.) με δικές του δαπάνες.
Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και αρμόδιος για την
Δ.Ε. Πεύκων κ. Σιμητόπουλος, «η χρησιμοποίησή του, ιδιαίτερα
τους θερινούς μήνες από εθελοντικές ομάδες θα είναι το «άγρυπνο μάτι» στις περιπτώσεις έναρξης πυρκαγιών στην περιοχή του
δάσους Σέιχ Σου και της Δ.Ε. Πεύκων, ώστε να αντιμετωπιστούν
άμεσα».
Ο σύλλογος βρίσκεται στο στάδιο της έναρξης εκπαίδευσης
εθελοντών, που θα βοηθήσουν στον παραπάνω σκοπό, από την
ΕΔΟΜΑΚ. Όσοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την εθελοντική
αυτή ομάδα, ας επικοινωνήσουν με το σύλλογο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ. Η
εκπαίδευση ξεκίνησε.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 στην
ταβέρνα Κορυφή η κοπή της βασιλόπιτας του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ.
Το Δ.Σ. αποφάσισε φέτος να μην πραγματοποιήσει τον ετήσιο χορό
του, με παράλληλη κοπή της βασιλόπιτας, λόγω της οικονομικής
κρίσης που υπάρχει και θέλοντας να μην επιβαρύνει τα μέλη μας
περισσότερο. Έτσι το απόγευμα της Κυριακής συγκεντρωθήκαμε
για να πιούμε το καφεδάκι μας, με τυροπιτάκια και κέικ, προσφορά
του συλλόγου και να ανταλλάξουμε ιδέες και προτάσεις για το επόμενο διάστημα. Έγινε και ένας μίνι απολογισμός από το Δ.Σ. για το
διάστημα από τις εκλογές του Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. Τυχερός
της χρονιάς ο κ. Σιδηρόπουλος Δημήτρης, πρώην πρόεδρος του
συλλόγου. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, δύναμη, αλληλεγγύη.

Το Δ.Σ. του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, όπως και παλαιότερα Δ.Σ.
του συλλόγου καλεί τα μέλη του να στελεχώσουν τις παρακάτω
επιτροπές: Επιτροπή Περιβάλλοντος - Επιτροπή Εκδηλώσεων Επιτροπή Νεολαίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερα
μέλη του συλλόγου να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του.
Τηλ. 6987 060 201, 2310 673 895, 2310 673 075

Θέλετε να επικοινωνήσετε προσωπικά με το σύλλογο ΟΙΚΟΟΡΑΜΑ; Από δω και πέρα, κάθε 1η και 3η Τρίτη του μήνα στα
προσωρινά μας γραφεία, οδός Ειρήνης 2, στο χώρο που γίνονται
τα μαθήματα ζωγραφικής της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου
μας, από τις 8 έως τις 10 μ.μ. μπορείτε να μας επισκεφτείτε.
Ή να μας τηλεφωνήσετε στα τηλ. 6987060201, 2310 673 895,
2310 673 075 ή να μας στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@oiko-orama.gr
Σας περιμένουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, την πρότασή
σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν στην πόλη μας και όχι
μόνο.
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Το Ρετζίκι, παράφραση μίας παλαιάς Οθωμανικής λέξης που σημαίνει
«Μικρός Παράδεισος», στην άκρη του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης, λειτουργούσε πάντοτε επικουρικά στη μεγάλη πόλη από
την ίδρυσή της το 315 π.Χ., προσφέροντας όλους τους θησαυρούς του
για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την ευημερία των Θεσσαλονικέων.
Για το λόγο αυτό η ιστορία του παρέμεινε σχετικά άγνωστη γιατί ποτέ δεν
προκάλεσε το ενδιαφέρον των ιστορικών και των ερευνητών, εκτός βέβαια
ελαχίστων περιπτώσεων.
Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τότε που ιδρύθηκε γινόταν από τις
πηγές στο Χορτιάτη, στο Λεμπέτ (Σταυρούπολη) και στο Ρετζίκι (Πεύκα).
Οι πηγές στο Ρετζίκι εντοπίζονται στα βορειοανατολικά του οικισμού στα
όρια με το Ασβεστοχώρι και ονομαζόταν «Μεγάλες Πηγές». Τα παλαιότερα
ευρήματα στη θέση των «Μεγάλων Πηγών» χρονολογούνται από τα Παλαιοχριστιανικά χρόνια, τον 2ο-3ο αι. μ.Χ., όπου ήδη υπήρχε υδραγωγείο.
Ο Χατζηιωάννου (1880) ονομάζει το υδραγωγείο αυτό «Νέο Ύδωρ». Τα
κτίσματα όμως που υπάρχουν σήμερα στη θέση αυτή είναι από το 1918-19
όταν ανακατασκευάστηκαν οι παλαιότερες υδρομαστευτικές στοές. Ακόμη
και σήμερα διακρίνονται κτιστά υπόγεια κανάλια (qanat), πηγάδια και άλλες
κατασκευές που συμπλήρωναν το σύστημα του υδραγωγείου.
Το νερό ξεκινούσε από τις πηγές αυτές και κατά τη Βυζαντινή περίοδο
διοχετευόταν σε μία σειρά από 7 νερόμυλους ο ένας μετά τον άλλο, προς τον
Ξηροπόταμο, ο οποίος πηγάζει από τη Εξοχή και ρέει στα όρια των Πεύκων
με το Σέιχ-Σου. Το συγκεκριμένο μυλοτόπι αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό
επίτευγμα του παρελθόντος και κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Όλοι οι νερόμυλοι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και χρησιμοποιούσαν το ίδιο νερό από τις πηγές. Στους μύλους αυτούς διατηρούνται ακόμη
και σήμερα τα κύρια τμήματα τους, όπως η στέρνα με το υδατοστεγές
κονίαμα όπου συλλέγονταν το νερό, ο προσαγωγός, ο υδατόπυργος και το
εργαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις η θέση της φτερωτής είναι επιχωμένη
και δε φαίνεται.
Δεκάδες κομμάτια από μυλόπετρες βρίσκονται διάσπαρτες γύρω από τα
κτίσματα καθώς και εντοιχισμένες στα τοιχώματα των νερόμυλων, προφανώς
από τις διάφορες φάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης των κτισμάτων σε
παλαιότερες εποχές.
Το νερό μετά τη διαδρομή κατά μήκος των νερόμυλων διοχετευόταν σε
αγωγούς και κανάλια και κυλούσε παράλληλα προς τον Ξηροπόταμο, μέχρι
το ύψος όπου σήμερα βρίσκεται η οδός Ελύτη. Με μία πετρόκτιστη υδατογέφυρα (υδραγωγείο), πιθανώς ελληνιστικής-ρωμαϊκής, το νερό συνέχιζε
προς την απέναντι πλευρά του Σέιχ-Σου. Κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο η
υδατογέφυρα αυτή καταστράφηκε από βομβαρδισμό και σήμερα σώζονται
τρία μεγάλα τμήματα μέσα στο ρέμα καθώς και οι θεμελιώσεις στα πρανή.
Αφού το νερό περνούσε επάνω από την υδατογέφυρα, συνέχιζε τη διαδρομή του προς τη Θεσσαλονίκη, από την πλευρά του Σέιχ-Σου, μέσω πήλινων
αγωγών και λαξευμένων καναλιών. Το νερό έφτανε έτσι έως έξω από τα τείχη
της Θεσσαλονίκης. Εκεί διακλαδιζόταν προς δύο κατευθύνσεις: η μία προς
την περιοχή Τσινάρι και η άλλη μέσω του τεκέ των Μεβλεβήδων στο ύψος
των οδών Ολυμπιάδος και Κασσάνδρου, όπου υπήρχε η μεγάλη κινστέρνα
των 12 Αποστόλων για τη συλλογή του νερού και την ύδρευση της πόλης.
Το 1918 μετά την απελευθέρωση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης βελτίωσε το

Τμήματα από την κατεστραμμένη αρχαία υδατογέφυρα (υδραγωγείο) στον Ξηροπόταμο (Ρετζίκι)

Σάλο ανάμεσα στις οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις
Θεσσαλονίκης έχουν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του δημάρχου της
κ. Μπουτάρη και του Υπουργού Περιβάλλοντος κ.Παπακωνσταντίνου
για επιβολή εισιτηρίου εισόδου στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης
και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την ανέγερση
κτισμάτων στο δάσος. Και όλα αυτά γίνονται στο όνομα της οικονομικής κρίσης.
Το δάσος Σέιχ-Σου έχει ανακηρυχθεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και αναδασωτέα περιοχή σε όλη του την έκταση με αποφάσεις
από το ΣτΕ να το επιβεβαιώνουν. Δεν έχει ποτέ χαρακτηριστεί πάρκο
αναψυχής και απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία η οικοδόμησή
του. Αποτελεί δημόσιο αγαθό προστατευόμενο από το Σύνταγμα, διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, όπου η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει
την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των πολιτών, ενισχύοντας το
δασικό του χαρακτήρα, δεδομένης της σημασίας του στη ρύθμιση του
κλίματος, στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας, στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, στη συγκράτηση του εδάφους, στην πρόληψη των
πλημμύρων, στην προστασία των υδατικών συστημάτων. Αποτελεί τη
σωτήρια ανάσα της Θεσσαλονίκης.
Με την κατασκευή αναψυκτηρίων ανοίγει το δρόμο στις χρόνιες
διεκδικήσεις ιδιωτών να οικοδομήσουν μέσα στο δάσος, με άρση της
αναδάσωσης.
Το Σέιχ Σου μετά την πυρκαγιά του 1997 έχει πρασινίσει πάλι και
φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, που τα απολαμβάνουν
οι περιπατητές.
Ήπιες παρεμβάσεις που δε θα αλλοιώνουν το χαρακτήρα του δάσους
μπορούν να γίνουν για να το χαίρονται οι πολίτες, αλλά και ταυτόχρονα
να προστατεύεται. Παραδείγματα υπάρχουν. Ας τα μιμηθούμε.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ έχει κάνει αγώνα στο παρελθόν για τη μη οικοπεδοποίηση του Σέιχ Σου και γενικά για την προστασία του.
Φ.Ζ.
δίκτυο υδροδότησης της πόλης, με αποτέλεσμα να αλλάξει τη ροή του νερού
μέσω ενός χτιστού αγωγού που έφτανε έως το ύψος της στροφής Φιλύρου.
Για το πέρασμα στην απέναντι πλευρά του ρέματος που έχει βάθος πάνω
από 30 m, χρησιμοποιήθηκε χυτός σωλήνα που λειτουργούσε ως σιφόνι.
Σήμερα οφείλουμε να διατηρήσουμε και να διασώσουμε αυτά τα κατάλοιπα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες
των προηγούμενων γενεών για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού
σε νερό.

Κανάλι υδρομάστευσης (qanat) στις «Μεγάλες
Πηγές» στο Ρετζίκι.

Βυζαντινός νερόμυλος στο Ρετζίκι
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Τι κι αν ο ήλιος της άνοιξης συνωστίζεται στο χρόνο προσπαθώντας να
τον ξεπεράσει για να φτάσει νωρίς, ψυχοπονιάρης φίλος, στις γκρίζες και
παγωμένες πόλεις και τις καρδιές μας. Τι κι αν σποραδικές παράταιρες φωνές
μας μουρμουρίζουν λόγια παρηγορητικά για το μέλλον που δε σβήστηκε.
Το γκρίζο της απελπισίας και του αδιέξοδου φαίνεται ότι μας έχει σκεπάσει
για τα καλά. Για τα καλά;
Το χαμόγελό του άλλα ισχυρίζεται με πείσμα. Don’t worry, be happy. Μου
‘ρχεται στο νου το τραγουδάκι των χρόνων της ανεμελιάς και χαμογελώ κι
εγώ. Ένα χαμόγελο χωρίς έρμα. Που όμως αντανακλά τη σπίθα της ελπίδας
που μέσα μου σιγοκαίει. Όπως και στους περισσότερους. Και που περιμένει
το αεράκι, έστω, που θα φυσήξει από τη μεριά των άλλων, του άλλου, που
αντέχουν και μπορούν. Για να ζωντανέψει τη φωτιά της αισιοδοξίας και της
δύναμης που θα ανατρέψει την εφιαλτική πραγματικότητα.
Είναι κι εκείνα τα σβησμένα, αλλά τόσο λαμπερά μάτια του να αντανακλούν την αισιοδοξία της αθωότητας παντού γύρω του. Με μια απόλυτη
άγνοια κινδύνου. Για τα τωρινά και τα μελλούμενα. Που μπορεί να ιδωθούν
αλλιώς, για όποιον έχει το χάρισμα. Χωρίς τους παραμορφωτικούς καθρέφτες της δυσπραγίας των μνημονίων και των οικονομικών αδιεξόδων. Σαν
την αρχή της αναδημιουργίας, σαν μια ευκαιρία κατάκτησης νέων κορυφών,
σαν μία πρόκληση της απόλυτης νίκης. Αυτής της αυτογνωσίας.
Και ο λόγος, ο τόσο μεστός και συγκροτημένος για την ηλικία του, έρχεται να επιβεβαιώσει την αέναη δύναμη των «ξεχωριστών», αυτών που
δε διακρίνονται παρά στις λεπτομέρειες από το πλήθος. Κάτι στη θέληση
να πετύχουν γι αυτούς και για τους άλλους, κάτι στη θετική προσέγγιση,
παρά τις όποιες δυσκολίες, για τα σκοπούμενα του βίου τους, ακόμη και
κάτι στην εσωτερική αντοχή τους να αντιπαλέψουν και να νικήσουν τους
δαίμονες τους. Δυνατότητες που όλες συγκλίνουν στην αποδοχή τους ως
ηγετών. Μικρών ή μεγάλων δεν έχει και τόσο σημασία. Αυτό μπορεί να
αφήνεται στις συγκυρίες των διαδρομών της ζωής. Όμως όποιο μετερίζι
και αν κληθούν να υπερασπισθούν θα το κάνουν με απόλυτη επίγνωση
της ευθύνης τους απέναντι στους άλλους και τον εαυτό τους. Γιατί είναι
γεννημένοι νικητές της ζωής.
Με τον Αργύρη Κουμτζή είμαστε συμμαθητές ανεξάρτητα αν μας χωρίζει
σχεδόν μισός αιώνας! Στο γυμναστήριο! Εκεί όπου τις περισσότερες Δευτέρες, Πέμπτες και Παρασκευές, με τη συνοδεία της μητέρας του, ξεπερνά για
πολλοστή φορά, το «πρόβλημα» που τον συνοδεύει από μικρό.
Ο Αργύρης είναι τυφλός! Όμως η πρόταση θα φάνταζε ανάπηρη και μισή
αν δεν προσέθετα: ο Αργύρης είναι μαχητής και αυτόφωτος. Μέσα από
τους καθημερινούς του αγώνες. Αυτούς που δίνει σχεδόν από τότε που
γεννήθηκε. Με αισιοδοξία και πίστη στον εαυτό του και το μέλλον. Και
βγαίνει νικητής. Κόντρα στις στερεότυπες
απόψεις που τον θέλουν στο περιθώριο. Με
τον στέφανο της αισιοδοξίας να τον περιβάλλει. Όταν, σημαιοφόρος του γυμνασίου
του παρελαύνει στην πόλη του τα Πεύκα,
όταν εκπροσωπεί επάξια την τάξη του και
τον εαυτό του στον πανελλήνιο μαθηματικό
διαγωνισμό κερδίζοντας αργυρό μετάλλιο,
όταν διακρίνεται στους αγώνες σκάκι των
νέων της ηλικίας του, όταν κρατά το πρόσφατο ενδεικτικό του με μόνο ένα 19 να χαλά την
αρμονία των υπόλοιπων 20. Και όταν παλεύει
με τα βάρη στο γυμναστήριο. Μάλιστα! Και
τα καταφέρνει! Και χαμογελάει.
Γιατί χαμογελάει πολύ ο Αργύρης. Ίσως
είναι αυτό το μυστικό της ακατάβλητης ζωτικότητας του. Της ελπίδας του και της αισιοδοξίας του. Που, τι τύχη, είναι μεταδοτική. Και
μας ανεβάζει και μας παραδειγματίζει..
Σ’ ευχαριστούμε Αργύρη.

Πάνος Τσορμπατζόγλου

Τα τελευταία χρόνια το πολιτικό σύστημα καταρρέει μπροστά στα
μάτια μας και εμείς παρακολουθούμε θεατές αυτή την κατρακύλα. Το
Δημόσιο χρέος μεγάλωσε σε τρομακτικούς ρυθμούς και κοντεύει να
αφανίσει τη χώρα. Μη γνωρίζοντας την αλήθεια όλοι εμείς κάναμε
όνειρα, σχεδιάζαμε και ελπίζαμε πάντα για μια καλύτερη ζωή. Μάθαμε
όμως λαθεμένα, λίγα να παράγουμε και πολλά να ξοδεύουμε και να
βασίζουμε την ευημερία μας σε ξένα δανεικά.
Τι δεν ακούσαμε τελευταία! Δημόσιες υπηρεσίες ανεξέλεγκτες, λεηλασίες, σπατάλες, σκανδαλώδεις φοροδιαφυγές, ανομία από οποιονδήποτε
ασκούσε την παραμικρή εξουσία. Όλα αυτά έφεραν τη χώρα σε έναν
κατήφορο, ελπίζω όχι χωρίς γυρισμό.
Ακούμε τους κυβερνώντες να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο
χωρίς να μαθαίνουμε την αλήθεια, πώς φτάσαμε ως εδώ. Καλούμαστε
τώρα να ζήσουμε ένα άλλο είδος κατοχής με ξένους επιτηρητές και
ελεγκτές να ορίζουν τη μοίρα μας για να μας βάλουν σε τάξη και δεν
ντρεπόμαστε που δεν είμαστε άξιοι να νοικοκυρέψουμε το σπίτι μας. Τα
παιδιά μας μεταναστεύουν για να δώσουν τη γνώση τους και να λάμψουν
σε άλλες χώρες, αφού η πατρίδα τους δεν μπορεί να τους αναδείξει.
Τα πάντα ακριβαίνουν, οι μισθοί και οι συντάξεις λιγοστεύουν χωρίς
κοινωνικά κριτήρια, το όνειρο κάθε Έλληνα για ένα κεραμίδι πάνω απ’
το κεφάλι του έγινε θηλιά να μας πνίξει. Παίρνουν ακόμη και ότι είχαμε
αποταμιεύσει στον κουμπαρά μας για τα δύσκολα, χωρίς να μας ρωτήσουν, ενώ οι μεγαλοαπατεώνες μένουν στο απυρόβλητο.
Η ιστορία έδειξε όμως ότι οι έλληνες μεγαλουργούν στα δύσκολα.
Βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει για εναλλακτικές λύσεις. Ας μη μείνουμε απαθείς θεατές των εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες παρατηρώ
τους συμπολίτες μου να επιστρέφουν στις παλιές καλές συνήθειες. Δεν
αγοράζουν στα τυφλά. Αναζητούν τη χαμηλότερη τιμή στα προϊόντα
που χρειάζονται. Αποθηκεύουν ποσότητες των βασικών τροφίμων. Όλο
και περισσότεροι ζυμώνουν το ψωμί τους και κάνουν σπιτικές σάλτσες,
ζυμαρικά, γλυκά.
Μήπως είναι ευκαιρία φέτος που ο μακρύς χειμώνας μας πάγωσε τα
καλλωπιστικά φυτά, στη θέση τους να φυτέψουμε βότανα, μυρωδικά
για την κουζίνα μας και λαχανικά για το καθημερινό μας τραπέζι. Έτσι
θα ξέρουμε τι τρώμε και θα είμαστε περήφανοι για τη μικρή παραγωγή
μας. Αντί για τούγιες ας φυτέψουμε κανένα οπωροφόρο δέντρο. Σαν το
δικό σου φρούτο νοστιμιά δεν έχει κανένα. Ενώ έχουμε τις καλύτερες
κλιματολογικές συνθήκες για καλλιέργεια, προμηθευόμαστε το κάθε
τι από άλλες χώρες. Δε βλέπουμε πλέον ούτε στα χωριά το μποστάνι
που είχε ο καθένας δίπλα στο σπίτι του. Το αντικατέστησαν με γκαζόν.
Η ενασχόληση εξάλλου με τον κήπο προφυλάσσει και από το Αλτσχάιμερ.
Μήπως ακόμα να προτείναμε στο Δήμο
μας να διαθέσει τα αχρησιμοποίητα για την
ώρα οικόπεδα, έναντι κάποιου αντιτίμου,
στους κατοίκους να τα καλλιεργούν, να τα
περιποιούνται και να απολαμβάνουν όλοι
μαζί τον κόπο τους;
Θα παρακαλέσω τους συντοπίτες μου να
μην κόβουν τα λιγοστά δέντρα του τόπου
μας για να ζεσταθούν. Το δασαρχείο κατόπιν υποδείξεως, δίνει την άδεια σε όποιους
θέλουν να κόβουν κάποια δέντρα από το
δάσος, πάντα αφού συνεννοηθούν μαζί
τους. Κάτι πρέπει λοιπόν όλοι να κάνουμε,
γιατί το φως στο τούνελ που περιμένουμε,
καθισμένοι στις πολυθρόνες μας, μπορεί
να είναι το φως του τρένου που θα μας
ισοπεδώσει.

Γεωργία Κατσίκη
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Εκδήλωση για την Εξωτερική Περιφερειακή

Τ

ην Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Πεύκων εκδήλωση με
θέμα «Εξωτερική Περιφερειακή - Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ζωές μας».
Οργανωτές της εκδήλωσης
ήταν το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ και Η
Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων των Πεύκων, που κινητοποιείται για το συγκεκριμένο
θέμα. Παρά τις κακές καιρικές
συνθήκες, η ανταπόκριση των
κατοίκων ήταν καλή, γεγονός
που σημαίνει, ότι μέσα στη
δύσκολη σημερινή συγκυρία,
πρόκειται για ένα πρόβλημα
που τους ενδιαφέρει. Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τους οργανωτές.
Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν η κ.Π. Πέρκα, πολιτικός μηχανικός – συγκοινωνιολόγος και ο κ.Στ. Διαμαντόπουλος, δασολόγος – περιβαλλοντολόγος. Ακολούθησε συζήτηση και παρεμβάσεις πολιτών, που έθιξαν πολλές πλευρές του πολύ σύνθετου όντως αυτού προβλήματος.
Το θέμα της εισήγησης της κ. Πέρκα στην εκδήλωση ήταν “Η Εξωτερική
Περιφερειακή ως τμήμα του Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών
Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΣΣΥΜ-Θ)”. Μια περίληψη της εισήγησης είναι η εξής:
Το στρατηγικό Σχέδιο προτείνει δύο οδικούς δακτυλίους, τον Εσωτερικό
(Εσ.Ο.Δ.) και τον Εξωτερικό (Εξ.Ο.Δ.), με συνδετήριους κλάδους (ακτινικές
συνδέσεις) μεταξύ αυτών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο συνέστησε ομάδα εργασίας που ανέλαβε την ευθύνη οργάνωσης-διαβούλευσης επί του σχεδίου αυτού. Ένα από τα συμπεράσματα του πορίσματος ήταν ότι βασικό
μειονέκτημα του σχεδιασμού που προτείνεται είναι η έλλειψη συσχετισμού του με τον υφιστάμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το
ΕΣΣΥΜ-Θ θα έπρεπε να έπεται του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,
ως πραγματική εξειδίκευσή του. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι μια
σοβαρή μελέτη σκοπιμότητας και μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή
μελέτη.
Το Σεπτέμβριο του 2011 το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δι-

κτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) και η Εγνατία Οδός Α.Ε. προκρίνουν προς υλοποίηση τα
εξής έργα που χαρακτηρίζονται ως έργα προτεραιότητας:
1. Εξωτερική Περιφερειακή, τμήμα του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου
(ΕξΟΔ) από τον Α/Κ Γηροκομείου έως τον οικισμό Πεύκα και σύνδεσή του
με την οδό Παπανικολάου.
2. Αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής με ανισοπεδοποίηση των κόμβων της από την οδό Μοναστηρίου (Κ16) έως τον Α/Κ Κ5
(Παπαγεωργίου).
3. Αναβάθμιση Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Α/Κ Κ5
(Παπαγεωργίου) έως Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) (Fly-Over).
4. Αναβάθμιση / Διεύρυνση κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας εκατέρωθεν
της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Κ10 έως τον Α/Κ12.
5. Αναβάθμιση / Διεύρυνση της Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Μουδανιών
κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας εκατέρωθεν από τον Κ12 έως τον Κόμβο
Αεροδρομίου και η δημιουργία πλήρους παρόδιου δικτύου.
Ιστορικά, η βελτίωση της Περιφερειακής Οδού αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τουλάχιστον κατά τα τελευταία 10 έτη. Συγκεκριμένα:
• Περίοδος 2000-2004: Μελέτη Περιφερειακού Εξωτερικού Δακτυλίου, Άξονας 59
• Περίοδος 2005-2009: Μελέτη Περιαστικής Εξωτερικής Περιφερειακής οδού, ΕξΠΟΘ
• Περίοδος 2009-Σήμερα: Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών και
Μεταφορών
Σε σχέση με το έργο 1 (Εξωτερική Περιφερειακή από τον Α/Κ Γηροκομείου έως τον οικισμό Πεύκα και σύνδεσή της με την οδό Παπανικολάου) που
ενδιαφέρει την περιοχή των Πεύκων, υπάρχουν οι εξής επισημάνσεις:
Η νέα χάραξη περιλαμβάνει δύο αντί για τρεις λωρίδες, μεγαλύτερες
κλίσεις, μεγαλύτερα υψόμετρα και πιο έντονες καμπυλότητες που οδηγούν σε μικρότερες ταχύτητες (90 χλμ./ώρ.). Η συγκεκριμένη χάραξη είναι
αμφίβολο πώς εξυπηρετεί τις κινήσεις των κατοίκων των ανατολικών περιοχών προς το κέντρο και τα δυτικά. Η σήραγγα Σέιχ-Σου (με δύο λωρίδες
πλέον) παραμένει στον αρχικό σχεδιασμό ως μια από τις επτά ακτινικές
συνδέσεις για να εξυπηρετεί τις κινήσεις από τον Α/Κ Κωσταντινουπολίτικων προς την περιοχή του οικισμού Πεύκα και την εξωτερική Περιφερειακή. Η κατασκευή της βέβαια έχει αρκετό κόστος.
Ως προς τη σκοπιμότητα, το έργο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως το
πλέον αποκομμένο από τα υπόλοιπα, καθόσον εμφανίζεται εντελώς ανεξάρτητο και συνδέεται μόνο στο ένα άκρο του με το σύνολο των προβλεπομένων αξόνων. Για το τμήμα αυτό, αλλά και για τους συνδετήριους με
τον ΕσΟΔ ΑΣ4 και ΑΣ5, δεν είναι δημοσιοποιημένα αρκετά στοιχεία εξέλιξης μελετών, περιβαλλοντικών απαιτήσεων και κοστολογίου. Έτσι δεν

Ελλάδα & Οικονομική Κρίση

Τ

α όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα μόνο θλίψη
προκαλούν σ’ ολόκληρο τον ελληνισμό και στους όπου γης φιλέλληνες. Η χώρα διέρχεται όχι μόνο μια μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά
βιώνει και ένα άνευ προηγουμένου εξευτελισμό, που πλήττει την εθνική
αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της. Την Παρασκευή 9/3/2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία του PSI. Από εκείνη τη μέρα είμαστε και επίσημα χρεωκοπημένοι, καθώς η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός. Πώς φτάσαμε ως εδώ; Τι συνέβη μέχρι σήμερα;
Ας κάνουμε μία σύντομη ανασκόπηση. Από το 2008 μέχρι και σήμερα η
ελληνική οικονομία βρίσκεται σε αρνητικό αριθμό ανάπτυξης, με αποκορύφωμα τον Απρίλιο του 2010 την είσοδο της χώρας μας στο Δ.Ν.Τ.
και το μνημόνιο, ενώ τον Ιούνιο του 2011 ψηφίσθηκε το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα, με καταστροφικές συνέπειες για τους Έλληνες. Σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία η ανεργία το Δεκέμβριο του 2011 άγγιξε το 21%, όταν
τον προηγούμενο χρόνο ήταν στο 12,6%. Στα όρια της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού ζει το 27,7% των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2010. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα 7η, σε ποσοστά φτώχειας, μεταξύ των
27 χωρών της ΕΕ. Επιπλέον η ύφεση του 2011 ήταν μεγαλύτερη από την
προβλεπόμενη φτάνοντας στο 6,8%. Η Ελλάδα πληρώνει, δυστυχώς, διαχρονικά λάθη και παραλείψεις των κυβερνήσεών της, αλλά και τα λάθη
άλλων, που απέτυχαν μέχρι στιγμής να προτείνουν σωτήριες λύσεις για να
ξεπεραστούν δραματικά αδιέξοδα. Το τραγικότερο ωστόσο γεγονός, είναι
πως το ασήκωτο βάρος των αρνητικών επιπτώσεων επωμίζονται κυρίως

οι νέοι, οι απλοί πολίτες, οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθοσυντήμισθοσυντή
ρητοι, οι πιο ευάλωτες κατηγορίες των ανθρώπων, αυτοί δηλαδή που δεν
έχουν φταίξει σε τίποτε. Η κατανομή του βάρους είναι άδικη, ετεροβαρής
και γιατί όχι «εγκληματική». Η δραματική λοιπόν αύξηση της ανεργίας, οι
μεγάλες αλλαγές στα εργασιακά, οι μειώσεις σε μισθούς, επιδόματα και
συντάξεις οδηγεί σε μια καθήλωση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης,
δυναμιτίζοντας την ύφεση και φυσικά χωρίς να έχει τα αναμενόμενα αποαπο
τελέσματα, ούτε στη μείωση του ελλείμματος, αλλά ούτε στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σαφώς και χρειάζεται
η εξυγίανση των δημοσιονομικών της χώρας μας, με περιορισμό δαπανών
και αύξηση των κρατικών εσόδων. Ωστόσο η αυξανόμενη ύφεση της οικονομίας δυσκολεύει αυτή την προσπάθεια, με αποτέλεσμα το μέλλον να
προβλέπεται δυσοίωνο. Η διέξοδος από αυτήν την καταστροφική κρίση
είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, του τουρισμού
και των εξαγωγών, καθώς και η εκμετάλλευση των εναλλακτικών μορφών
ενέργειας. Μεγάλη ανάσα θα αποτελέσει και η καλύτερη απορρόφηση
των κοινοτικών κονδυλίων, η οποία θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και τη
σχεδίαση νέων μεγάλων έργων υποδομών τα οποία με τη σειρά τους θα
επιτρέψουν την Ελλάδα να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Η ανάπτυξη
αποτελεί τη μοναδική λύση, καθώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
θα κινήσει χρήμα στη εγχώρια αγορά, θα αυξήσει το ΑΕΠ και εντέλει θα
συμβάλει στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Η πολιτική των περικοπών
και της αύξησης των φόρων έχουν ξεπεραστεί.
Κω/νος Μαυρίδης
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είναι δυνατόν να αποφασιστεί τώρα η κατασκευή ή μη του προτεινόμενου
έργου. Πιο συγκεκριμένα, αν τα απαραίτητα συνοδά έργα, είναι πολύ ακριβά ή υπάρχουν σημαντικές σχεδιαστικές δυσχέρειες ή δυσχέρειες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για ποιο λόγο να κατασκευαστεί το έργο αυτό
με τα συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που προτείνεται και να
μην πραγματοποιηθεί –προς το παρόν– απλή βελτίωση του υφιστάμενου
δικτύου;
Σε σχέση με την παρέμβαση στο τοπίο, η χάραξη της οδού προβλέπει
μεγάλες επεμβάσεις σε διάφορα τμήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία δύο κόμβων πολύ κοντά στον οικισμό και η πρόβλεψη ορύγματος
πολύ μεγάλου βάθους στην περιοχή των Πεύκων. Δημιουργούνται ερωτήματα αν όντως δεν είναι εφικτή και σκόπιμη η χρήση σήραγγας και αν
υπάρχουν στη μελέτη τα αναλογούντα κονδύλια για την αποκατάσταση
του τοπίου.
Επισημαίνεται ότι η αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής για
βελτίωση της διαμπερούς κυκλοφορίας και ο νέος εξωτερικός οδικός δακτύλιος στοχεύουν στους ίδιους στόχους. Ευλόγως τίθεται το ερώτημα της
κατασκευής της σήραγγας Σέιχ-Σου εναλλακτικά της υπερυψωμένης αρτηρίας.
Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή αυτού του τμήματος θα πρέπει να
μελετηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με
την υλοποίηση της αναβάθμισης της Εσωτερικής Περιφερειακής. Αν
ανατραπεί τελεσίδικα αυτή η αναβάθμιση για λόγους τεχνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς κλπ, θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί μια
λύση του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου με βάση τα νέα δεδομένα.
Σε σχέση με το έργο 3 (Αναβάθμιση Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Α/Κ Κ5 (Παπαγεωργίου) έως Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα))
έχουμε να πούμε τα εξής:
Πρόκειται για μία υπερυψωμένη λεωφόρο που «τρέχει» παράλληλα με
την Εσωτερική Περιφερειακή για περίπου 9 χιλιόμετρα. Τα μισά από αυτά
αφορούν οδογέφυρα στο περιαστικό δάσος του Σέιχ-Σου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Αν δεν
μπορεί να γίνει αυτό το έργο, ουσιαστικά ακυρώνεται το συνολικό έργο
αναβάθμισης της εσωτερικής περιφερειακής.
Συμπεράσματα
Με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν, αλλά και άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης, είναι πολύ πιθανόν να πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο για άλλη
μια φορά μελέτες για έργα που δεν θα υλοποιηθούν. Αναφέραμε ήδη ότι
τα προηγούμενα 10 χρόνια εκπονήθηκαν μελέτες για την Εξωτερική Περιφερειακή, η οποία εάν προχωρήσει το έργο αναβάθμισης της Εσωτερικής
Περιφερειακής μάλλον ακυρώνεται, αφού στην πραγματικότητα εξυπηρετεί κυρίως τις ίδιες διαμπερείς μετακινήσεις.
Πρόταση
• Έργα συγκοινωνιακά απαιτείται να γίνονται προκειμένου να ικανοποιείται το δικαίωμα στη μετακίνηση. Οποιοσδήποτε συγκοινωνιακός αποκλεισμός συνεπάγεται αυτόματα και χωρικό και εντέλει κοινωνικό αποκλεισμό.
• Τα έργα όμως που θα αναλώσουν τα λιγοστά κονδύλια λόγω κρίσης,
πρέπει να αξίζουν πραγματικά και να μην προχωρούν με το πρόσχημα της
«άμεσης αξιοποίησης κονδυλίων».
• Ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία ο σχεδιασμός οφείλει να
είναι ολοκληρωμένος.
• Για έργα τέτοιου επιπέδου απαιτείται η εκπόνηση ΣΜΠΕ και η διεξαγωγή ουσιαστικής διαβούλευσης.
Το θέμα της εισήγησης του κ.Διαμαντόπουλου στην εκδήλωση ήταν
“ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ”. Μια περίληψη της εισήγησης είναι η εξής:
Περιφερειακά της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήμα-

τος Θεσσαλονίκης, οργανώνονται ημιορεινοί και ορεινοί όγκοι, οι οποίοι
συνιστούν μια ενιαία γεωγραφική και φυσική ενότητα, με σημαντική οικολογική, αισθητική, ιστορική, πολιτισμική και οικονομική αξία, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο, η διαχείριση του οποίου πρέπει
να διασφαλιστεί στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι ορεινοί αυτοί όγκοι αντιμετωπίζουν διαρκώς σειρά πιέσεων (οικιστικών, κατασκευής νέων έργων κ.ά), με επιπτώσεις στην οικολογική και παραγωγική ισορροπία τους και στο τοπίο. Οι πιέσεις αυτές σε συνδυασμό
με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις επακόλουθες φυσικές
καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, κλπ), είναι δυνατό να οδηγήσουν στην
ποσοτική ή/και ποιοτική υποβάθμιση της βλάστησης, των εδαφικών πόρων και τελικά να επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής όχι μόνο των κατοίκων
των όμορων οικισμών, αλλά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.
Οι πιέσεις αυτές και οι κίνδυνοι εστιάζονται κυρίως στην υποβάθμιση
των επιφανειακών και των υπόγειων υδατικών πόρων, στην υποβάθμιση
των εδαφικών πόρων, στην ελλιπή διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων, στην απώλεια της βιοποικιλότητας, στον κίνδυνο της ερημοποίησης, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του αστικού και του περιαστικού πρασίνου, στον κίνδυνο από
φυσικές καταστροφές, στον περιβαλλοντικό θόρυβο και στην υποβάθμιση από μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Το τελευταίο διάστημα το ΥΠΟΜΕΔΙ προτίθεται να κατασκευάσει εντός
αυτών των περιοχών δύο μεγάλα οδικά έργα. Ένα δρόμο υπερυψωμένο
πάνω από την εσωτερική περιφερειακή (Fly over) και ένα δρόμο (‘’εξωτερική περιφερειακή’’) στα όρια του οικισμού των Πεύκων. Έργα υψίστης σημασίας από όλες τις πλευρές (Συγκοινωνιακά, Περιβαλλοντικά κ.ά).
Οι χαράξεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα όρια αυτών των έργων
προβληματίζουν σε πολλά επίπεδα τους επιστήμονες, τους τεχνικούς και
τους πολίτες, καθώς προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα, που δεν απαντώνται επαρκώς στο επίπεδο τουλάχιστον της προσέγγισης που έχει γίνει
μέχρι τώρα από τους αρμοδίους.
Τέτοια ερωτήματα σχετίζονται κυρίως με το επίπεδο του σχεδιασμού και
της λήψης των σχετικών αποφάσεων, όπου φαίνεται η έλλειψη σοβαρών
και πρόσφατων στοιχείων και κυρίως της τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας
των έργων, της αποσαφήνισης της ‘’σχέσης’’ των δύο έργων και των προβλημάτων που λύνει το καθένα. Βασικό ερώτημα που δεν απαντιέται επίσης είναι εάν αυτός ο οδικός άξονας είναι εξωτερική περιφερειακή ή όχι.
Επίσης δεν απαντώνται επαρκώς ζητήματα που έχουν σχέση με τη διάσπαση της συνέχειας των φυσικών οικοσυστημάτων, με την αισθητική
του τοπίου, με την προστασία της χλωρίδας και πανίδας, με το ανάγλυφο
και τη γεωμορφολογία, με τα εδάφη και τη βλάστηση, με το θόρυβο και
την ατμοσφαιρική ρύπανση κ.ά. Έτσι δεν είναι σαφή και τεκμηριωμένα τα
αναμενόμενα ή προβλεπόμενα αντισταθμιστικά περιβαλλοντικά οφέλη/
κόστη , ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής, ούτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των έργων.
Σε τέτοιου τύπου μεγάλους σχεδιασμούς, που αφορούν μείζονες οικιστικές περιοχές και σημαντικά ορεινά οικοσυστήματα, όπως είναι η περίπτωση των έργων αυτών, πρέπει να επιδιώκουμε:
• Την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση ως προστατευόμενης περιοχής με
βάση τον Ν.1650/1985, Ν.2742/1999, Ν. 3937/2011 του ορεινού όγκου της
περιαστικής ζώνης Θεσσαλονίκης.
• Τη σύνταξη με διαβούλευση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οδικών έργων και της αντίστοιχης από το θεσμικό πλαίσιο προβλεπόμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται, κρίνουν και προτείνουν
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Με λένε Ευαγγελία Μιχαηλίδου, είμαι εννιά χρονών και κατοικώ
στα Πεύκα.
Σας στέλνω αυτό το γράμμα για να σας ρωτήσω, γιατί αργεί να
λειτουργήσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Επειδή φέτος
θα πάρω ένα καινούριο ποδήλατο, δεν ξέρω πού θα το οδηγώ
με ασφάλεια. Το ίδιο αίτημα έχουν κι άλλα παιδιά.
Ελπίζω να δεχτείτε το αίτημά μου και να το ικανοποιήσετε γρήγορα.
Με εκτίμηση
Ευαγγελία Μιχαηλίδου

Νεαροί ποιητές, μαθητές και
μαθήτριες της Γ1 Τάξης του
1ου Δ.Σ. Πεύκων, δοκιμάζουν
να εκφράσουν, εικόνες και
συναισθήματα με χαϊκού .
Μέσα στα γκρίζα σύννεφα
χαρταετός
κάνει παιχνίδια.
Χιόνι πέφτει στην αυλή
και η άνοιξη
αργεί να ρθεί.
Μαρία Νεφέλη Τυχάλα
Κάθε μέρα στο σχολείο
αγκαλιά με το βιβλίο μου.
Πήγα εκδρομή
δεν πήρα φαγητό
και πείνασα πολύ.
Χρήστος Πουλιάκης
Πέφτει βροχή.
Πάνω στα βρεγμένα φύλλα
ένα κοτσύφι.
Ανθισμένες μυγδαλιές
χαμογελούν
με το φώς του ήλιου.
Ηλίας Ζιώγας
Άνοιξη ζεστή εποχή
τρέχουμε όλοι εδώ κι εκεί.
Ήρθε το Πάσχα
ψήνουμε αρνιά και
τσουγκρίζουμε αυγά.
Μαίρη Τάχου
Λουλούδια έχει
η άνοιξη και
μένα μου αρέσουν.
Πολύχρωμα τριαντάφυλλα
στον κήπο μας
φυτρώνουν.
Μελίνα Γκουλώτη
Στον ουρανό κοιτάζω
τ αστέρια
με το τηλεσκόπιο.
Με τους φίλους μου
παίζω το πρωί
νιώθω πολύ χαρούμενος.
Δημήτρης Λαζαρίδης

Τα παιδιά της γειτονιάς
Τσιμισκή 2, 570 10 Πεύκα
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στη γειτονιά
μας χρειαζόμαστε ένα σχολείο και μια παιδική χαρά
για να παίζουμε.
Θα θέλαμε ακόμα να σας πούμε ότι μπορούμε να
βοηθήσουμε στην οργάνωση μιας γιορτής για τα
παιδιά που έχουν δυσκολίες.
Σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση
Τα παιδιά της γειτονιάς

Οι μικροί μας φίλοι από τη Β τάξη του 1ου Δ.Σ Πεύκων μας
γράφουν για τον τόπο μας
Μένω σ ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης που λέγεται Πεύκα. Βρίσκεται στην άκρη ενός βουνού που
είναι γεμάτο με πεύκα. Νομίζω ότι από αυτά πήρε το
όνομά του. Δεν έχει πολυκατοικίες, αλλά τριώροφες
μεζονέτες με μικρή αυλή η κάθε μία, γεμάτες με λουλούδια. Ένας μεγάλος κεντρικός δρόμος το χωρίζει
στη μέση. Το παλιό χωριό και οι δυο εκκλησίες βρίσκονται στην αριστερή πλευρά. Στα δεξιά έχει πολλά εμπορικά καταστήματα. Δεν έχει όμως πλατείες.
Μου αρέσει πολύ το κλειστό γυμναστήριο που έχουμε στη γειτονιά μας. Εκεί παίζω με τους φίλους μου
πολλές ώρες ποδόσφαιρο και μπάσκετ χωρίς να
φοβάμαι τα αυτοκίνητα που όταν τρέχουν στις γειτονιές γίνονται επικίνδυνα. Αν οι δρόμοι είχαν περισσότερα φανάρια και διαβάσεις για τους πεζούς θα
ήταν καλύτερα.
Τον τόπο μου τον αγαπώ πολύ και δε θέλω να φύγω
ποτέ.
Στεργιούδης Βασίλης

… Τριγύρω έχει πολλά δέντρα, λουλούδια, αγριόχορτα και τσουκνίδες. Εύχομαι να μη μολύνουν αυτό
το ωραίο περιβάλλον.
Ευθύμης Χαραλαμπίδης

… Το Ρετζίκι έχει πρασινάδα, πολλά δέντρα και παιδικές χαρές. Εύχομαι να μείνει η αγαπημένη μου
πόλη.
Γιάννης Κοσπανός

Παιδιά, μπορείτε να στέλνετε κείμενα
και ζωγραφιές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ο τόπος μου είναι το Ρετζίκι. Μ’ αρέσει πολύ και είμαι
ευτυχισμένη. Το μόνο που δε μ’ αρέσει είναι τα αυτοκίνητα, γιατί τα καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον.
Το περιβάλλον είναι υπέροχο πράγμα.
Φιλιάνα Κωστοπούλου
… Είναι πολύ ωραίο να ζω σ’ ένα καταπράσινο
τόπο.
Τάσος Σιμόπουλος
… Μου αρέσει ο τόπος μου και θέλω να μείνω εδώ
για πάντα ευτυχισμένη.
Έλια Παπαδημητρίου

tasos-kyr@hotmail.com

Oι κάτοικοι του δάσους
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
Είναι το ιερό δέντρο των αρχαίων Ελλήνων. Τα κλαδιά της
θρόιζαν στους χρησμούς του Μαντείου της Δωδώνης.
Τα φύλλα της αποτελούσαν τη διακόσμηση του χρυσού
στεφανιού του Φιλίππου Β’. Το πολύτιμο ξύλο της αποτελεί ένα από τα καλύτερα υλικά για την επιπλοποιία, τον
οικοδομικό τομέα, αλλά και καύσιμο για τη σόμπα και το
τζάκι. Οι καρποί της χρησίμευαν ακόμα και για τροφή. Ζει
ανάμεσα σε άλλα φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους της
ορεινής και ημιορεινής ζώνης ή σχηματίζει αμιγή δάση
σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα.
ΚΕΔΡΟΣ
Μικρό δέντρο ή μεγάλος θάμνος με μυτερές βελόνες και
καφεκόκκινους καρπούς. Φυτρώνει σε άγονα εδάφη. Από
το ξύλο του βγαίνει ένα είδος λαδιού με φαρμακευτικές
ιδιότητες σχετικά με τις δερματοπάθειες. Είναι μεγάλης

αντοχής γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε ξύλινες περιφράξεις
και υπαίθριες ξυλοκατασκευές.
ΡΟΜΠΟΛΟ
Το λευκόδερμο πεύκο είναι ένα δέντρο που μπορεί να
φτάσει και τα 40 μέτρα. Φυτρώνουν συνήθως στις κορυφογραμμές από 1.500-2.400 μέτρα, στις πλέον αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Δε σχηματίζει πυκνό δάσος.
Τα γέρικα δέντρα έχουν χαρακτηριστικό άσπρο φλοιό.
Έχει πολύ γερό ξύλο που δεν σαπίζει και χρησιμοποιείται
στην επιπλοποιία, στην κατασκευή πολλών εργαλείων και
σκευών, βαρελιών κ.α. Ζει στα βουνά της Βόριας Πίνδου,
στον Όλυμπο, Βέρμιο.
Από εργασία των μαθητών της Δ1 τάξης του 1ου Δημ.
Σχολ. Πεύκων στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης.
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Πευκο-απόψεις

► Πριν από δύο περίπου μήνες χάσαμε έναν ακόμα
συνάνθρωπό μας από τροχαίο. Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στο εμπορικό κέντρο της Αγίας Κυριακής,
καθώς περνούσε το δρόμο, αφού κατέβηκε από το λεωφορείο. Ήταν ένας από τους θανάτους που μας κατατάσσουν
σε μια από τις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά (113 θάνατοι
ανά εκατομμύριο ανά έτος έναντι 62 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος). Είναι εύκολο να λες ήταν η κακιά η ώρα,
αλλά προφανώς δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτό. Για το συγκεκριμένο συμβάν θα καταλογίσουν ευθύνες οι αρμόδιοι.
Μπορούμε όμως να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Ο
φωτισμός στο συγκεκριμένο σημείο είναι προβληματικός.
Ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη (το μέρος ανήκει στα γνωστά
«Ασβεστοχωρίτικα») πρέπει να επέμβει διορθωτικά. Ενώ
το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 30 χλμ/
ώρα, δεν είναι ασυνήθιστο οδηγοί να τρέχουν έως και με
100 (ιδίως τη νύχτα). Ενώ υπάρχει εμπορικό κέντρο και
στάση λεωφορείου του ΟΑΣΘ, δεν υπάρχει οριοθετημένη
διάβαση με την αντίστοιχη σήμανση. Ας ελπίσουμε ότι ο
άδικος θάνατος της συμπολίτισσάς μας θα βοηθήσει έστω
και λίγο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα Πεύκα.
► Κάθε τόσο στους δρόμους του οικισμού μας συσσωρεύονται διάφορα διαφημιστικά φυλλάδια από τους επαγγελματίες συμπολίτες μας που θέλουν να διαφημίσουν
τα προϊόντα και τις προσφορές τους. Και ενώ διαθέτουν
αρκετά χρήματα για επιμέλεια και εκτύπωση των συγκεκριμένων φυλλαδίων ελπίζοντας να βελτιώσουν τις πωλήσεις
τους, μεγάλος αριθμός τους καταλήγουν στους δρόμους
διότι οι ανεύθυνοι διανομείς τα τοποθετούν στα κάγκελα
αντί στα γραμματοκιβώτια. Αρκεί ένα μικρό αεράκι ή
λίγη βροχή για να καταλήξουν ανεπιθύμητα και άχρηστα
στους δρόμους. Μάλλον οι επαγγελματίες συμπολίτες
μας πρέπει να επιλέγουν με πιο αυστηρά κριτήρια τους
συνεργάτες τους, απαιτώντας να τοποθετούν το υλικό
στα γραμματοκιβώτια για να έχουν ανταποδοτικά οφέλη
οι ίδιοι και να προστατεύουν τους δρόμους από επιπλέον
απορρίμματα.
► Πρόσφατα ο οργανισμός Ε.Υ.Α.Θ. καλούσε τους
δημότες να συνδεθούν με το δίκτυο της αποχέτευσης
σε δρόμους του οικισμού μας, που δεν έχουν ακόμη
δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις (σωληνώσεις). Ελπίζαμε
πως το έργο θα είχε ολοκληρωθεί πριν το χειμώνα, αλλά
δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στους οποίους δεν
εμφανίστηκαν ακόμη τα συνεργεία. Αρκετοί συμπολίτες
μας υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος εργολάβος που
ανέλαβε το έργο έχει κηρύξει πτώχευση. Ποιος μπορεί να
μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα;
► Με μεγάλη λύπη είδαμε να λερώνεται με γκράφιτι το
όμορφο πέτρινο τοιχάκι στη στροφή Φιλύρου ! Πολλοί θα
συμφωνούσαν με το μήνυμα «Κάτω η Γερμανική Κατοχή».
Ωστόσο ακόμα περισσότεροι δε θα θεωρούσαν ότι το να
καταστρέφεται δημόσια περιουσία είναι και ο πιο σωστός
τρόπος αντίδρασης! (φωτο)

► Τα ρέματα στα Πεύκα. Η υποβάθμιση της σημασίας
των ρεμάτων των Πεύκων, κατανοούμε ότι, συνδέεται
εν πολλοίς με την οικονομική δυσπραγία που ταλανίζει
όλους μας, φορείς και πολίτες, τα τελευταία χρόνια. Ως
εκ τούτου η διαβούλευση για τα τεχνικά έργα, μέρος των
οποίων ήταν και η φροντίδα των ρεμάτων, αποδείχτηκε,
εκ των πραγμάτων, προσχηματική τουλάχιστον στο μέρος
της που είχε να κάνει με τα ρέματα. Το κακό είναι ότι οι
προτάσεις που έγιναν από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ (και γραπτά)
και από μέλη του να βοηθήσουν για να παραμείνει το
ζήτημα των ρεμάτων ζωντανό, δεν έτυχαν της δέουσας
προσοχής από τη δημοτική αρχή. Ανεξάρτητα αν ο κ.
δήμαρχος, προσωπικά, διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις αυτές
ακούσθηκαν και σημειώθηκαν από τον καθ’ ύλη υπεύθυνο
αντιδήμαρχο κ.Ζωγόγιαννη.
► Για όσους δεν το ξέρουν ακόμη λειτουργεί ταχυδρομικό κατάστημα στα Πεύκα (Παπανικολάου …) και είναι ανοιχτό ώρες αγοράς (πρωί και απόγευμα). Κάποιες περιοχές
των Πεύκων εξυπηρετούνται ακόμη από το ταχυδρομείο
Ασβεστοχωρίου. Και ένα παράπονο. Τον τελευταίο μήνα
δεχτήκαμε πολλά παράπονα για μεγάλη αργοπορία στο
μοίρασμα της αλληλογραφίας με σοβαρές επιπτώσεις
στους κατοίκους (ληγμένοι λογαριασμοί, ενημέρωση για
σημαντικά ζητήματα κ.ά.). Ο προϊστάμενος μας είπε ότι
αρρώστησε ένας υπάλληλος και πήγε πίσω η δουλειά.
Ξαναχτύπησε η κρίση; Ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθεί
η καθυστέρηση σύντομα.
► Στην οδό Αγίας Τριάδας υπάρχουν δυο-τρία οικόπεδα, όπως ένα απ’ αυτά που είναι απέναντι από την παιδική
χαρά. Αν και έχουν τοποθετηθεί κάδοι απορριμμάτων και
ανακύκλωσης, εντούτοις τα σκουπίδια ρίχνονται απ’ έξω.
Το ίδιο συμβαίνει πιο πάνω με την Αναλήψεως και πιο πάνω
με την Αγίων Πάντων. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο οικόπεδο
μεταξύ των οδών Αγίων Πάντων και Αναλήψεως, όπου εκεί
ρίπτονται σκουπίδια. Το ερώτημα είναι ποιος φταίει; Πάντως το αυτοκίνητο για τους κάδους ανακύκλωσης είχε να
περάσει περίπου 15 μέρες από τις παραπάνω περιοχές.

► Γωνία Αγίας Τριάδας με Παπάφη είναι το συγκρότημα από kibo, που προοριζόταν για νηπιαγωγείο. Εδώ και
ένα χρόνο είναι κενό. Τα χόρτα, βρωμιές και σκουπίδια
υπάρχουν μέσα και έξω. Η πόρτα σχεδόν πάντα είναι
ανοικτή. Τι θα γίνει, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
άλλους σκοπούς; Το θέμα επαφίεται στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων.
► Η κατασκευή για το νερό στην τοποθεσία «Αγίασμα»
στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας εδώ και ένα χρόνο στέκεται ατελείωτη. Έγιναν κάτι εργασίες, αλλά σταμάτησαν. Ο
κόσμος θέλει να τελειώσει. Μήπως πρέπει να αποτανθούμε
στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως;
► Με τα χιόνια και τις βροχές, η οδός Ακροπόλεως,
Αγίας Τριάδας και οι γύρω δρόμοι κατεβάζουν πολύ νερό.
Πού πηγαίνει όταν τα φρεάτια είναι κλειστά; Μήπως στα
σπίτια; Είχαμε τέτοια συμπτώματα. Πού θα αποτανθεί
αυτός που πλημμύρισε; Ιδού το ερώτημα.
► Γράφτηκε πολλές φορές για τα αδέσποτα. Ναι υπάρχουν φιλόζωοι, μέχρις ενός σημείου. Στην περιοχή της
υψικαμίνου Κυψέλης υπάρχουν περί τα 10-15 αδέσποτα.
Επικίνδυνα για τα παιδιά και πεζούς εάν δεν προσέξουν.
Τι μπορούμε να κάνουμε;
► Τα Πεύκα (Ρετζίκι) λόγω ιδιομορφίας του εδάφους
χρειάζεται περισσότερη προσοχή όταν χιονίζει ή υπάρχει
παγετός. Το ιδιόμορφο κλίμα κάνει τα Πεύκα όταν χιονίζει
να μην μπορούν τα παιδιά από τις περιοχές Ακρόπολης,
Πηγές, Αγίας Τριάδας και Βυζαντίου να πηγαίνουν στο
γυμνάσιο ή λύκειο, ειδικά μάλιστα κι’ όταν έχει στάση εργασίας ο ΟΑΣΘ. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή από το
Δήμο μας υπό αυτές τις συνθήκες (αλάτι παντού;).
► Μιας και αναφερόμαστε στη συγκοινωνία καλό θα
ήταν να υπήρχε και τοπική συγκοινωνία το απόγευμα

προκειμένου τα παιδιά να πηγαίνουν στο φροντιστήριο,
οι εργαζόμενοι στα σπίτια τους και γενικά να μπορούν
να κυκλοφορούν οι πολίτες χωρίς ταλαιπωρία. Όλοι δεν
έχουν αυτοκίνητο για ίδιες χρήσεις. Καλό επίσης θα ήταν
να υπάρχει και τοπική γραμμή του ΟΑΣΘ, Πεύκα-ΝεάποληΠεύκα.
► Πριν από λίγους μήνες ο εργολάβος έκανε τους
κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης των οδών που είναι
κάθετοι στην Αγίας Τριάδας. Δυστυχώς οι δρόμοι Ευαγγελιστρίας, Μεταμορφώσεως, Αναλήψεως κ.ά. έγιναν τεκτονικοί, δηλ., όπως σ’ έναν σεισμό. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν
πλαγίως και κάθε τόσο σχηματίζουν μικρές λίμνες όταν
βρέχει ή ποτίζουν. Ποιος θα κάνει την αποκατάσταση;
► Η κρίση χτυπάει για μια ακόμη φορά. Καταγγελίες
δέχτηκε ο σύλλογος για παράνομη κοπή δένδρων στην
περιοχή μας. Στις δύο περιπτώσεις καλέσαμε τη δημοτική αστυνομία, αλλά δυστυχώς οι δράστες έφυγαν πριν
έρθει.
► Κάτοικοι της οδού Ευαγγελισμού μας κατέθεσαν
το παράπονό τους για το παρακείμενο ρέμα που βγάζει
δυσοσμία. Παρά τις αναφορές τους στον αρμόδιο αντιδήμαρχο επανειλημμένα, δεν έγινε τίποτα και οι κάτοικοι
είναι σε ανησυχία, γιατί με την έλευση του καλοκαιριού η
δυσοσμία θα μεγαλώσει και δε θα μπορούν να περάσουν,
πόσο μάλλον να καθίσουν στις αυλές τους.
► Αλήθεια τι γίνεται με τις εξαγγελίες του δημάρχου,
που όταν του είπαμε ότι οι κάτοικοι παραπονούνται, γιατί
δε γίνεται τίποτα στα Πεύκα, απάντησε «Περιμένετε και
θα δείτε. Θα γίνουν περίπου 50 δρόμοι». Εμείς έχουμε
υπομονή, άλλοι όμως όχι.
► Στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε Συναυλία
Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο
Συκεών με 35 εθελοντές μουσικούς, που συνόδευαν τον
τραγουδιστή Πάρι Γκούνα και τις χορωδίες της Νεάπολης,
Συκεών και Αγίου Παύλου υπό την καθοδήγηση του Βασίλη
Μπουλούση. Μια υπέροχη συναυλία, για όσους την παρακολούθησαν στο κατάμεστο θέατρο. Οι τόσο πετυχημένες
εκδηλώσεις να μην πραγματοποιούνται μόνο στον κεντρικό δήμο. Να οργανώνονται και στις υπόλοιπες ενότητες
του δήμου, ίσως σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Σε περίοδο, όπως αυτήν που διανύουμε με την οικονομική
κρίση και την απαισιοδοξία που υπάρχει στην κοινωνία,
οι αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη
βελτίωση της διάθεσης των πολιτών.
► Οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από τα παλιά νεκροταφεία, το νέο Λύκειο, την εκκλησία και των οδών Λεύκης,
Αγράμπελης, Γαλήνης, που διασχίζουν την περιοχή πεζοί
διαμαρτύρονται για τον ελλιπή φωτισμό της περιοχής. Θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος παραβατικών συμπεριφορών
ιδίως τις βραδινές ώρες. Η ίδια περιοχή ταλαιπωρείται από
τα πολλά και ανεξέλεγκτα παρκαρισμένα αυτοκίνητα γύρω
από την εκκλησία κυρίως τις Κυριακές, αλλά και σε κάθε
εκδήλωση της εκκλησίας. .Κατ’ επανάληψη έχουν διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν δει
λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, αλλά
και αγανάκτηση από τους διερχόμενους αυτοκινητιστές
που εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Αν εντοπίσετε οτιδήποτε περίεργο στη γειτονιά σας,
αν υπάρχει μια άρρωστη κατάσταση που κανείς δε
δείχνει να ενδιαφέρεται, αν θέλετε να επισημάνετε
κάτι θετικό, αν πιστεύετε ότι πρέπει να το δούμε με
τα μάτια μας για να το πιστέψουμε, τηλεφωνήστε
στο 2310 673 075 και 6987060201 και θα έλθουμε να μας τα πείτε και να τα φωτογραφήσουμε.
Αν πάλι θέλετε να εκφράσετε κάποιο προβληματισμό σας σχετικά με τα Πεύκα, στείλτε επιστολή στο

info@oiko-orama.gr ή στο ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ.
Ας βγάλουμε στη φόρα τα προβλήματά μας.
Η σιωπή στα κοινά δεν είναι χρυσός.
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Το 2005 με πρωτοβουλία του Σ.Δανιηλίδη και με μπροστάρηδες τη
δημοσιογράφο Μαρία Τοπαλίδου και τον κτηνίατρο Στέφανο Στεφανίδη ξεκίνησε το πρόγραμμα στειρώσεων και φροντίδας των αδέσποτων
ζώων του τότε Δήμου Συκεών. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Σε παραπάνω από 400 ζώα έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις, αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κλπ.. Ακόμη
και παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κακοποιημένων ζώων.
Με τον Καλλικράτη, ο νέος πλέον Δήμος Νεάπολης-Συκεών συνεχίζει το πρόγραμμά του έχοντας τη συμπαράσταση του αντιδημάρχου
κ. Ν.Βαρσάμη ως υπεύθυνου του προγράμματος. Έτσι το μεγαλύτερο
βάρος πέφτει στην κτηνιατρική φροντίδα των ζώων και στο πρόγραμμα στειρώσεων, όπου οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν το Δήμο
και τον υπεύθυνο κτηνίατρο για τυχόν ζώα που χρειάζονται βοήθεια.
Οφείλω να ομολογήσω ότι όλο αυτό το εγχείρημα θα είχε αποτύχει εάν
δεν υπήρχε η υπέρ του δέοντος συμπαράσταση των δύο φιλοζωικών
σωματείων (ΑΡΓΟΣ και ΦΡΟΝΤΙΖΩ), αλλά και των πολλών ακούραστων
εθελοντών, που πραγματικά είναι ταγμένοι σε αυτόν το σκοπό με φυσική και υλική παρουσία.
Στέφανος Στεφανίδης, κτηνίατρος

Η Λένα ανακάλυψε 4 νεογέννητα γατάκια πεταμένα σε ένα οικόπεδο στη γειτονιά της. Με πολύ αγάπη υπομονή και θυσίες σε
χρόνο και ύλη κατάφερε να τους χαρίσει το δικαίωμα στη ζωή.
Τις αξίζουν συγχαρητήρια. ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΝΑ

Αδέσποτα, σχέση ζωής

Είναι γεγονός πως στην πατρίδα μας δεν
έχουμε αναπτύξει επαρκώς την κατάλληλη
σχέση με τα οικόσιτα ζώα, όπως σε άλλες χώρες. Τις συνέπειες τις αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσοι ασχολούμαστε με τα προβλήματα των
αδέσποτων που υπάρχουν σε κάθε πόλη, χωριό,
γειτονιά. Η πόλη μας λόγω της θέσης της δίπλα σε μεγαλούπολη,
όπως η Θεσσαλονίκη είναι δέκτης πολλών αδέσποτων. Οι ιδιοκτήτες προκειμένου να απαλλαγούν από το ζώο τους που δε θέλουν
πια, για δικούς τους λόγους, το εγκαταλείπουν στην εξοχή. Φυσικά
αδιαφορώντας για το πρόβλημα επιβίωσής τους. Απαλλάσσονται
οι ίδιοι από αυτά, άλλα δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα σε
όλους τους άλλους, που τα παρακολουθούν πεινασμένα, ταλαιπωρημένα και πολλές φορές κακοποιημένα από κατοίκους που δεν τα
συμπαθούν ή ενοχλούνται από την παρουσία τους.
Το ελληνικό κράτος αδιαφόρησε για την ύπαρξη τους ή έλαβε
μέτρα εξόντωσής τους, π.χ. (μπόγιας). Το 2004 λόγω των προγραμματισμένων Ολυμπιακών Αγώνων αναγκάστηκε να ασχοληθεί με
το θέμα και να λάβει κάποια μέτρα απομάκρυνσής τους από κεντρικά σημεία των πόλεων, με την αιτιολογία φιλοξενίας τους σε
διάφορα κυνοτροφεία μέχρι τη λήξη των αγώνων και επαναφορά
τους στους χώρους περισυλλογής τους. Πρόσφατα η επικεφαλής
των ελληνικών φιλοζωικών σωματείων (που είναι 110 σε όλη την
Ελλάδα ) υποστήριξε πως τα περισσότερα από αυτά δεν επανήλθαν ποτέ, διότι πιθανόν θανατώθηκαν.
Ο νόμος του 2004 προέβλεπε σεβασμό στο δικαίωμα στη ζωή
των ζώων, περίθαλψη, σήμανση και αυστηρές ποινές σε όλους
όσους κακοποιούν ταλαιπωρούν και εγκαταλείπουν τα ζώα τους.
Παράλληλα προέβλεπε ευθύνες στους Δήμους, για την επίβλεψη
και τήρηση του νόμου, ώστε να μην υπάρξει υπερπληθυσμός των
αδέσποτων. Οι ιδιοκτήτες και οι κτηνίατροι όφειλαν να δηλώσουν
όλα τα οικόσιτα ή αδέσποτα που είχαν σήμανση, προκείμενου να
μην υπάρχουν εγκαταλειμμένα στους δρόμους. Δυστυχώς ο νόμος
που ψηφίστηκε το 2004 δεν υλοποιήθηκε και το αποτέλεσμα είναι
αυτό που ξέρουμε. Εγκαταλείψεις, υπερπληθυσμός, φόλες, θανατώσεις και διάφορες ανομίες σε βάρος των αδέσποτων από πολίτες
δίχως σεβασμό στο δικαίωμα ζωής τους. Η Ελλάδα υπέγραψε τη
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζωών το 1978. Δυστυχώς έγιναν
ελάχιστα για την ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση των πολιτών
όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση τους απέναντι στο δικαίωμα
ύπαρξης και σεβασμό στην ποιότητα ζωής τους.
Ευτυχώς που υπάρχουν λίγοι, άλλα κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι, αυτοί που ευαισθητοποιούνται, φιλοξενούν και σιτίζουν τα
διάφορα αδέσποτα που κυκλοφορούν στο Δήμο μας. Παράλληλα
ιδρύθηκε στην πόλη μας φιλοζωικό σωματείο με την επωνυμία
ΦΡΟΝΤΙΖΩ. Εύχομαι και ελπίζω να πλαισιωθεί με συμπολίτες μας
με ανάλογες ευαισθησίες, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των μικρών αδέσποτων φίλων μας. Το πρόγραμμα του Δήμου μας μεριμνά για περίθαλψη και στειρώσεις. Ας φροντίσουμε
εμείς οι πολίτες με φιλοζωικά αισθήματα να βελτιώσουμε τη ζωή
και τη συμβίωσή μας με τα ζώα. Ας προσπαθήσουμε επιτέλους να
αποκτήσουμε άλλη σχέση μαζί τους. Τη σχέση στοργής, συμπαράστασης, αλληλεγγύης και συγκατοίκησης.
Αξίζει να προσπαθήσουμε.
Νούλα Βασσάρα
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Τα ρέματα
των Πεύκων…
μήπως είναι
η ώρα να
αξιοποιηθούν;

πήκε και η άνοιξη του 2012…η φύση άρχισε και πάλι να αλλάζει μορφή… έρχεται το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται
να έχουν αλλάξει και πολλά στο φυσικό περιβάλλον των Πεύκων, που εκτός από τις δασικές εκτάσεις και το ΣΈιχ-Σου περιλαμβάνει
και τα ρέματα, τα οποία συχνά βρίσκονται σε κακό χάλι, αλλά ταυτόχρονα και σε απόσταση αναπνοής από τις κατοικίες.
Η παραπάνω εικόνα είναι περσινή από την επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας στο ρέμα της οδού Νερομύλων, όπου ο καθένας έκανε
αυτοσχέδιες παρεμβάσεις. Δεν είναι το μοναδικό σημείο βέβαια, καθώς και στον Ξηροπόταμο, αλλά και στα υπόλοιπα ρέματα των Πεύκων
έχουμε λύματα από βόθρους, πολλά σκουπίδια ακόμα και παρεμβάσεις
που αλλάζουν τη θέση και τη μορφή τους. Πολλά άρθρα για τα ρέματα
έχουν γραφτεί και σε προηγούμενα τεύχη της εφημερίδας «ΠΕΥΚΟΟΡΑΜΑ», όμως μήπως είναι επιτέλους η ώρα να αξιοποιηθούν; Μήπως
ήρθε η ώρα κάποια κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για περιβαλλοντικά και αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό Θεσσαλονίκης να ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο πρόβλημα; Ο σύλλογος κατοίκων Πεύκων
‘ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ’ έχει ένα σημαντικό παρελθόν σχετικά με τις δράσεις
του και τις διεκδικήσεις του από το κράτος και το δήμο της περιοχής.
Να θυμίσω χαρακτηριστικά το 1997 με τη συλλογή υπογραφών για το
θέμα της αποχέτευσης στα Πεύκα, ένα θέμα που φάνταζε δύσκολο,
αλλά ύστερα από πιέσεις ξεκίνησε το 2005 και σήμερα ολοκληρώνεται
αν και με καθυστέρηση. Επίσης τον αγώνα για τη διαπλάτυνση της Λ.
Παπανικολάου από την αερογέφυρα μέχρι και το αμαξοστάσιο, που
πάλι ύστερα από σκληρές πιέσεις το 2011 αποτελεί ένα κόσμημα ως
είσοδος των Πεύκων.
Γι αυτό το λόγο καλώ ξανά το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ να δράσει συλλογικά και
διεκδικητικά για την προστασία των ρεμάτων των Πεύκων. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν σύμφωνα με την ΕΥΔΕ της Θεσσαλονίκης, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών αυτή την περίοδο εκτελείται
μελέτη για τη διευθέτηση και την οριοθέτηση των ρεμάτων των πρώην
Δήμων Πεύκων και Πολίχνης με ημερομηνία ολοκλήρωσης τον ερχόμενο μήνα. Έτσι λοιπόν, προτείνω στο Δ.Σ. του Συλλόγου να αναλάβει
πρωτοβουλία να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο έργο, τι περιλαμβάνει και σε ποια σημεία της περιοχής μας, ενώ επιπλέον να διεκδικήσει
άμεσα την υλοποίησή του μέσω ένταξης του στο ΕΣΠΑ ή σε κάποιο
άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επίσης θα ήταν σημαντικό να τεθεί το
θέμα και στη δημοτική αρχή. Είναι πιστεύω η μοναδική ευκαιρία για να
αναβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον των Πεύκων και να σταματήσει η
αδιαφορία, η καταπάτηση, αλλά και η καταστροφή του.

Τα άνθη του κακού
➤ Η Ελλάδα δε γυρίζει πίσω! Την πήρε το
ποτάμι…
➤ Μέχρι πρότινος καιρού του ερώτημα
ήταν αν υπάρχει μετά θάνατον ζωή, τώρα
λέμε αν θα υπάρχει ζωή πριν από τα μνημόνια.
➤ Όπως θάλεγε κάποιος σοφός, αν δεν
μπορείς ν’ αποφύγεις το βιασμό, χαλάρωσε για να τον απολαύσεις. Ομορφάντρα
μου!!!
➤ Αν ήξερε ο Καβάφης ότι στο μέλλον θα
τον μνημόνευαν κάποιοι, δε θάχε γίνει ποιητής, αλλά… παρκαδόρος στο «Ρομέα…
➤ Είναι να μην πιστέψει κάποιος ότι είναι ο
νέος Μακρυγιάννης. Δεν θέλει πολύ να νομίσει μετά ότι είναι … ο Χατζηγιάννης….
➤ Έπειτα από χρόνια η χώρα θα βγει από
την εντατική, αλλά δε θα υπάρχει κανείς να
την παραλάβει.
➤ Γνωρίζετε το πιο σύντομο ανέκδοτο;
Έχουμε δημοκρατία.
➤ Αυτοί που ήταν πολέμιοι των οικονομικών μεταναστών είχαν δίκιο ότι θα αλλοιωθεί η ελληνικότητα. Τώρα ψάχνουμε
εμείς δουλειά σ’ όλο τον κόσμο.
➤ Πάλι καλά γιατί σε λίγο θα ψάχνουμε για
άσυλο.
➤ Μερικές συμβουλές για να περάσουμε
την κρίση: α) Η ζωή στη γη είναι ακριβή,
αλλά περιέχει και δωρεάν ταξίδι γύρω από
τον ήλιο. β) Πρώτα διορθώνουμε τα δικά
μας λάθη και μετά προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη των άλλων. γ) Το υαλό
και το αλεξίπτωτο δουλεύουν καλύτερα
όταν είναι ανοικτά.

➤ Η υπομονή είναι πικρή, το αποτέλεσμα
όμως είναι γλυκό.
➤ Ο άνθρωπος που πέφτει, σηκώνεται πιο
γρήγορα απ’ αυτόν που ξαπλώνει.
➤ Οι αρνητικές ιδέες δεν οδηγούν ποτέ σε
θετικές πράξεις.
➤ Το κίνημα της πατάτας στους νέους. Νεαρή ζήτησε να ζωγραφίσει στο μπράτσο
μια πατάτα. Είναι το τατουάζ της μόδας.
➤ Τώρα στο δυτικό κόσμο κυριαρχεί το
μήλο της Apple, στην Ελλάδα κυριαρχεί το
γεώμηλο Νευροκοπίου.
➤ Ραντεβού στα τυφλά. -Πώς θα σε αναγνωρίσω κοπέλα μου, μέσα σε τόσο κόσμο; -Θα κρατάω μια πατάτα σε σχήμα …
καρδιάς!
➤ Να τις πάρουμε ιστορικώς με σειρά: Γαλλική Επανάσταση, Ελληνική Επανάσταση,
Οκτωβριανή Επανάσταση, Βιομηχανική
Επανάσταση και …Κίνημα της Πατάτας.
➤ Το μέλλον της νεολαίας είναι πλέον εξασφαλισμένο. Ανέλαβαν να το σώσουν οι
γέροντες.
➤ 500.000 οι απλήρωτοι λογαριασμοί της
ΔΕΗ. Για «κατοχή» δε λέγαμε; Να, λοιπόν
που έρχεται η συσκότιση.
➤ Αγόρασα 20 κιλά πατάτες από το ΑΠΘ.
Θα κάνω οικονομία: Δευτέρα: πατάτες τηγανητές, Τρίτη: πουρές, Τετάρτη: πατατοσαλάτα, Πέμπτη: πατατόπιτα, Παρασκευή:
πατάτες μπλουμ, Σάββατο: πατάτες γεμιστές, Κυριακή: τσιπς.
Αλφόνσο Ακουαρόνε

ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
jpasialis@yahoo.gr

τώρα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
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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)

TEST ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ - TEST ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ CHECK UP ΠΡΟΛΗΨΗΣ
➤ ΑΙΜΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
➤
➤
➤

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

