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Περιβάλλον, κρίση και εμείς

Π

ριν από λίγες μέρες στις 5 Ιουνίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Φέτος στην Ελλάδα βρισκόμαστε
στον πέμπτο χρόνο συνεχούς ύφεσης. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα μιας βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης. Είναι ένα ερώτημα πώς και πόσο
μπορεί να σκέφτεται κάποιος τα προβλήματα του
περιβάλλοντος, όταν τον απασχολούν δεκάδες
άλλα προβλήματα, μικρά και μεγάλα. Σήμερα
ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Τίποτε δεν είναι ίδιο με το χθες. Και δεν υπάρχει περίπτωση να
επιστρέψουμε εκεί ακριβώς που ήμασταν.
Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά που ζούμε δεν είναι
τόσο αποκομμένα από τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Σήμερα στον πλανήτη μας ζουν 7 δισεκατομμύρια κάτοικοι. Τα προβλήματα εύρεσης
τροφής, καθαρού νερού, στέγης, εξασφάλισης
υγείας και παιδείας, μιας αξιοπρεπούς εργασίας
είναι τεράστια. Τα προβλήματα επιδεινώνονται
εξαιτίας του γεγονότος ότι τις τελευταίες ιδίως δεκαετίες, όχι μόνο δεν εξαλείφθηκαν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών και οι αντιθέσεις στο εσωτερικό των κοινωνιών σε κάθε κράτος, αλλά αντίθετα
αυτές διευρύνθηκαν και οξύνθηκαν. Ο πλούτος
συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια.
Από την άλλη μήπως μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο τρόπος ζωής των ανθρώπων στις πιο ευκατάστατες κοινωνίες είναι ένα πρότυπο και για
τους υπόλοιπους; Αν υποθέσουμε για παράδειγμα
ότι όλοι οι άνθρωποι ζούσαν όπως ο μέσος αμερικανός πολίτης, τότε μέσα σε ελάχιστα χρόνια θα
εξαντλούνταν όλοι οι ορυκτοί πόροι, το πετρέλαιο, το νερό κλπ. Ποια λοιπόν είναι η λύση;
Ο άνθρωπος πρέπει να επανακαθορίσει τη σχέση του με τη φύση. Η στάση του απέναντί της ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες είναι μια ύβρις. Κατά
τη γνώμη μας οι άνθρωποι πρέπει να επανέλθουν
στις βασικές αξίες. Να δουν ποιες είναι οι πραγματικές τους βασικές ανάγκες. Να υπάρξει μια
κάθαρση ηθική, μια αναγέννηση πνευματική. Από
εκεί πιστεύουμε θα πρέπει να αρχίσει και μια ουσιαστική οικονομική και κοινωνική επανάκαμψη.
Αυτή η επανάκαμψη δεν μπορεί παρά να έχει και
έναν οικολογικό χαρακτήρα. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια πολυτέλεια, αλλά ένας
από τους πυλώνες του νέου τύπου ανάπτυξης. Τα
ζητήματα που και ως σύλλογος ασχολούμαστε,
όπως είναι οι καθαροί και ασφαλείς κοινόχρηστοι
χώροι, η σωστή διαχείριση απορριμμάτων, η ανα-

Let’s do it Greece
Kαθαρίζουμε την
Ελλάδα
σελ. 13

Ομάδα
Πυροφύλαξης
σελ. 4

Εργασίες στο
πάρκο ΔΕΛΑΣΑΛ
σελ. 5

Τοπική γραμμή
ΟΑΣΘ στα Πεύκα
κύκλωση, η κομποστοποίηση, η πυροπροστασία,
οι αναδασώσεις, ο συνεπιβατισμός και γενικά οι
πιο οικολογικές μετακινήσεις, η εξοικονόμηση
ενέργειας, οι περιαστικές καλλιέργειες και τόσα
άλλα, είναι ζητήματα που μαζί με άλλα θα κρίνουν
προς τα πού θα πάει η ελληνική κοινωνία.
Ζούμε σε μια χώρα με πολλές ομορφιές και
πολλές δυνατότητες. Σήμερα όμως στην Ελλάδα
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα παιδιά μας να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Αυτός που
μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο είναι οι ίδιοι
οι πολίτες. Καμιά ηγεσία από μόνη της δεν μπορεί
να λύσει σήμερα τα προβλήματα.
Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρο κατοικίας, σε
κάθε χώρο εργασίας οι πολίτες με τους συλλογικούς τους φορείς θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Από τα μικρά, μέχρι και τα πιο μεγάλα
προβλήματα. Μόνον έτσι μπορεί να αντιμετωπισθεί η αδιαφορία και η διαφθορά, όλα τα κακώς
κείμενα. Να επικρατήσει μεγαλύτερη κοινωνική
δικαιοσύνη στην πράξη. Ταυτόχρονα, αρκετοί από
εμάς τους ίδιους τους πολίτες δεν είμαστε άμοιροι
ευθυνών. Απλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και τα λάθη μας, να ριχτούμε στη μάχη και να
την κερδίσουμε. Να αγωνιστούμε για μας, τα παιδιά μας, με αλληλεγγύη για τους πιο αδύναμους
της κοινωνίας. Δεν μπορούμε πλέον να είμαστε
θεατές.

σελ. 6

Διαχείριση
Απορριμμάτων
σελ. 12

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
εύχεται σε όλους

Καλό Καλοκαίρι...
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Τα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο πραγματοποίησε τις
παρακάτω δράσεις:
• Μάρτιος. Μετά από αίτημα του συλλόγου προς τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης για
γνωστοποίηση των θέσεων του Οργανισμού στο θέμα της εξωτερικής περιφερειακής
και της αναβάθμισης της εσωτερικής περιφερειακής, λάβαμε την απάντηση με εκτενή
αναφορά στα παραπάνω θέματα. Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές τα δύο αυτά έργα
για να υλοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν πολλές προϋποθέσεις, κυρίως ως προς την
προστασία του περιβάλλοντος, και οι οποίες υπολείπονται μέχρι στιγμής από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι απαντήσεις του Οργανισμού λόγω μεγέθους
δεν μπορούν να δημοσιευτούν, αλλά είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
• 22 Μαρτίου. Ξεκίνησαν τα μαθήματα για την πυρασφάλεια, τα οποία συνεχίστηκαν
στις 10, 17 και 25 Μαΐου (σελ. 4).
• 23 Μαρτίου. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που βοηθάει να έλθουν
σε άμεση επαφή παραγωγοί γεωργικών προϊόντων με δημότες καταναλωτές, συμμετείχε με εθελοντές στη διαδικασία του μοιράσματος των παραγγελιών που είχε
οργανώσει ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών.
• 25 Μαρτίου. Πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που
διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών. Συμμετοχή στην παρέλαση που έγινε στη
Νεάπολη και στην κατάθεση στεφανιού στο μνημείο πεσόντων.
• 1 Απριλίου. Ο σύλλογος είχε αποφασίσει να οργανώσει περιποίηση δένδρων σε
αναδασωμένες περιοχές τις Κυριακές 1 και 8 Απριλίου. Τελικά αυτό πραγματοποιήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών μόνο την Κυριακή 1 Απριλίου. Η συμμετοχή ήταν
περιορισμένη, αλλά το καλό ήταν ότι είχαν κινητοποιηθεί και μαθητές του Γυμνασίου
Πεύκων (σελ. 13).
• Απρίλιος. Μετά από έγγραφο του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ προς τον ΟΑΣΘ, για δημιουργία
λεωφορειακής γραμμής μέσα στον οικισμό των Πεύκων, κλιμάκιο από εκπροσώπους
του ΟΑΣΘ, ΣΑΣΘ, εργαζομένων του ΟΑΣΘ μαζί με το Δ.Σ. έκαναν επιτόπου αυτοψία
για τη διαδρομή που ζητήσαμε (σελ. 6). Περιμένουμε τις εξελίξεις σε συνεργασία και
με το Δήμο μας.
• 29 Απριλίου. Πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση καθαρισμού μέσα στον οικισμό των
Πεύκων στα πλαίσια της Διεθνούς πρωτοβουλίας Let’s do it Greece (σελ. 13).
• 20 Μαΐου. Γιορτάσαμε όπως κάθε χρόνο τα 18α γενέθλια του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στον
πολύ όμορφο χώρο κάτω από την Αγία Τριάδα (σελ. 3).
• 22 Μαΐου. Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μας παραβρέθηκε στα δικαστήρια, όπου
δικάστηκε συμπολίτης μας αυτεπάγγελτα για μπάζωμα ρέματος το 2008 (σελ. 4)
• 31 Μαΐου. Στείλαμε έγγραφο στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για την παρέμβασή του σε
θέματα υποδομής στο τμήμα της Παπανικολάου μπροστά από το εμπορικό κέντρο
Αγ. Κυριακή, μετά το δυστύχημα που έγινε εκεί (σελ. 3).
• 6 Ιουνίου. Εξόρμηση καθαριότητας με μαθητές του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου
Πεύκων στη γύρω από το σχολείο τους περιοχή. Χορηγήσαμε γάντια και σακούλες.
• 9 Ιουνίου. Συμμετοχή στην περιοδική εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο
Δήμος.

Κανονισμός λειτουργίας συντακτικής επιτροπής
ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
1. Αρμόδια για την έκδοση του κάθε τεύχους ορίζεται η Συντακτική Επιτροπή. Επίσης θα υπάρχει ο συντονιστής της έκδοσης για εξάμηνο
διάστημα.
2. Ο αριθμός των μελών της Συντακτικής Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 άτομα με εξάμηνο επαναπροσδιορισμό της σύνθεσής της.
3. Μόνο τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής οφείλουν να συμμετέχουν στην έκδοση του περιοδικού αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες υποχρεώσεις,
και ιδίως τη συλλογή, τη συγγραφή και τη διόρθωση κειμένων, τη συλλογή
και είσπραξη των διαφημίσεων, τη συμμετοχή στις αποφάσεις (τι θα μπει
και τι όχι) και ό,τι απαιτείται για τη διανομή του περιοδικού.
5. Σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων αποφασίζει η Συντακτική Επιτροπή
με πλειοψηφία. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα παρέμβασης στις αποφάσεις
της Συντακτικής Επιτροπής σε περίπτωση παραβίασης αρχών του Συλλόγου. Για την αποφυγή έννομων συνεπειών αποφασίζει η πρόεδρος.
6. Αλλαγές στη διάρθρωση της ύλης αποφασίζονται από τη Συντακτική
Επιτροπή.
7. Αναθεώρηση για το κόστος και το ποσοστό των διαφημίσεων έχει το
Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους (κόστος περιοδικού, αριθμός
διαφημίσεων).
8. Θα τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων της Συντακτικής Επιτροπής.
9. Κάθε συγγραφέας μπορεί να δημοσιεύει ένα μόνον κείμενο, εκτός εάν
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

Της σύνταξης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5η Ιουνίου, το
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, έχοντας ως καταστατική του δέσμευση την προστασία
του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων των Πεύκων,
φέτος δεν πραγματοποίησε κάποια κεντρική εκδήλωση. Όλο το χρόνο
όμως με τις δράσεις του και τις εκδηλώσεις του προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, για τα θέματα που
προαναφέρθηκαν προηγουμένως, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία
ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ των συμπολιτών μας και δημιουργώντας
ένα αλληλέγγυο κλίμα στον οικισμό μας.
Το φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία και έχει να κάνει με μια
απροθυμία όλων μας να μετέχουμε στα κοινά, ιδιαίτερα σ’ αυτά που
σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, μοιάζει να έχει μια προφανή
εξήγηση.
Η προτεραιότητα της επιβίωσης στη σημερινή συγκυρία ξεπερνά
και καλύπτει τις όποιες άλλες φροντίδες των πολιτών. Των Πεύκων και
όλης της χώρας. Σίγουρα υπάρχει κάποια λογική σ’ αυτό. Εμείς στο
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πιστεύουμε ότι σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς όλοι
χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να συμμετέχουμε σε κοινωνικές δράσεις και
πρωτοβουλίες, να συζητούμε και να συνδιαλεγόμαστε. Με άλλα λόγια
να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σε συνεργασία.
Η κοινωνική αλληλεγγύη στις μέρες μας είναι κυρίαρχη ανάγκη για
να σταθεί ο ένας κοντά στον άλλο. Κάποια πράγματα που δεν μπορούμε
να τα καταφέρουμε μόνοι μας ίσως τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ευκαιρία
να ξαναβρεθούμε, στις γειτονιές, στις εκδηλώσεις, στις δράσεις και όπου
αλλού μπορούμε να συναντηθούμε. Για να εμποδίσουμε την κρίση να
γίνει απελπισία και την απελπισία κατάθλιψη.

Πευκο - Οραμα
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
Υπεύθυνη έκδοσης: Φ. Ζέτου
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 Δ.Ε. Πεύκων 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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Ενηλικιωθήκαμε
18 χρόνια ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Την Κυριακή το μεσημέρι της 20ης Μαΐου, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ γιόρτασε
τα 18α γενέθλιά του. 18 χρόνια με έντονη παρουσία στα Πεύκα με δράσεις,
εκδηλώσεις, παρεμβάσεις στα τεκταινόμενα του τόπου, για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.
Εν μέσω διαρκών βροχοπτώσεων ο καιρός μας χάρισε μια καταπληκτική,
ηλιόλουστη μέρα. Τα πλατάνια κάτω από το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας
μας έδωσαν την απαραίτητη σκιά και την αίσθηση εκδρομής. Τα μέλη και οι
φίλοι του συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας με όρεξη και κέφι.
Ο σύλλογος προσέφερε πεντανόστιμα σουβλάκια, ζεστό ψωμί, παγωμένα νερά, μπύρες και χυμούς και την καθιερωμένη τούρτα.
Οι κυρίες και οι κύριοι πλούτισαν τον μπουφέ μας με πολλά εδέσματα
και δεν ήξερες τι να πρωτοδοκιμάσεις.
Ευχαριστούμε το μέλος μας κ.Νίκο Παππά που έψησε τα πιο τέλεια
σουβλάκια που φάγαμε ποτέ.
Την εκδήλωση έντυσαν μουσικά η παρέα των μελών μας, Πάνου
Μπουτόπουλου και Σάκη Λαμπρίδη με δύο μπουζούκια, δύο κιθάρες, ένα
τουμπερλέκι και υπέροχα τραγούδια.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. Σ. Δανιηλίδης, οι
αντιδήμαρχοι κ. Αλ. Σιμητόπουλος, Δ. Απατσίδης, Ν. Βαρσάμης, οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ. Κ. Νικολόπουλος και Σ. Σιωμάδης.
Ήταν πραγματικά πολύ ωραία γενέθλια. Το διασκεδάσαμε! Και κυρίως
βρεθήκαμε παρεΐστικα όλοι μαζί. Περιμένουμε από τα μέλη και τους φίλους
μας να πλαισιώνουν με την παρουσία τους και τις άλλες εκδηλώσεις και
δράσεις του συλλόγου.
Και του χρόνου με υγεία!!!
Γεωργία Κατσίκη

Ευχαριστούμε το κρεοπωλείο ΔΑΡΜΑΡΗ για την ευγενική προσφορά του
Επιστολή
προς Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα που έγινε πριν
από λίγους μήνες στην οδό Παπανικολάου στο ύψος
του εμπορικού κέντρου Αγ.Κυριακή, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
απέστειλε επιστολή προς το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
(εκεί ανήκει διοικητικά η περιοχή αυτή) επισημαίνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στο σημείο αυτό
του κεντρικού δρόμου και ζητάει την υλοποίηση των
παρεμβάσεων που προτείνει..
• Ηλεκτροφωτισμός μιας απόστασης 500 μ. (πριν
και μετά υπάρχει)
• Δημιουργία διάβασης πεζών, γιατί το σημείο εκείνο λόγω του εμπορικού κέντρου είναι πολυσύχναστο
(οι κατοικίες είναι από την αντίθετη πλευρά).
• Έλεγχος ορίου ταχύτητας.
• Δημιουργία πεζοδρομίου μπροστά στο εμπορικό κέντρο, γιατί όλος ο χώρος καταλαμβάνεται από
αυτοκίνητα.
• Δημιουργία πεζοδρομίου και προς την κατεύθυνση των Πεύκων και από τις δύο πλευρές του δρόμου,
αντί χαντακιών που υπάρχουν σήμερα από τα νερά
της βροχής.

Σεμινάριο
αυτοπροστασίας
και αυτοάμυνας
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ διοργανώνει σεμινάριο
αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας για όλους
τους πολίτες των Πεύκων.
Θα αναλυθούν θέματα όπως: ψυχολογία
του αμυνόμενου, πρακτικές αυτοάμυνας σε
διάφορους χώρους (δρόμος, κοινόχρηστους
χώρους, αυτοκίνητο κ.ά.), τρόποι αντίδρασης
σε άοπλη ή ένοπλη επίθεση.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν
γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας και φυσικής
κατάστασης.
Η συμμετοχή σας θα σας δώσει ένα σημαντικό εφόδιο για τη σωματική σας προστασία.
Θα διδάξει ο Γιάννης Τσιάγκας, προπονητής
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Αθλημάτων (ΕΟΜΑ).
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου και ώρες
7-9μ.μ. στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΕΛΑΣΑΛ (είσοδος από
Αβέρωφ Τοσίτσα) και είναι Δωρεάν.
Πληροφορίες: 6976 560 828, 6984 765 975.
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Ομάδα πυροφύλαξης

Ο

λοκληρώθηκαν την Παρασκευή 25
Μαΐου τα μαθήματα πυροφύλαξης
στην ομάδα των συμπολιτών μας που
έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα (μέλη και φίλοι
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ). Τα μαθήματα αφορούσαν στην όλη διαδικασία της παρατήρησης,
όπως και βασικές πληροφορίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, τη συμμετοχή
των εθελοντών στη βοήθεια για κατάσβεση
φωτιάς με πυροσβεστικό όχημα. Τα μαθήματα
ήταν θεωρητικά και πρακτικά, για μεγαλύτερη
κατανόηση των γνώσεων.
Τα μαθήματα πυροφύλαξης δίδαξε ο κ. Στέλιος Βαϊρλής, πρόεδρος της ΕΔΟΜΑΚ, με τη
βοήθεια και της ομάδας του. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιαυτό.
Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Βαϊρλής, για να
μπορέσει κάποιος να στελεχώσει μια ομάδα
πυροφύλαξης θα πρέπει να συνεχίσει να εκπαιδεύεται είτε από την ΕΔΟΜΑΚ είτε από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία (επίσημα σεμινάρια).
Προς το παρόν όσοι εκπαιδεύτηκαν μπορούν
να βοηθήσουν μόνο σε έκτακτη περίπτωση
και μόνον υπό την καθοδήγηση έμπειρου ατόμου που ανήκει σε κάποια από τις εθελοντικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και συνεργάζονται χρόνια τώρα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
(στη συνέχεια σε συνεργασία με τη Δημοτική
Ενότητα Πεύκων) σκοπό είχε τη δημιουργία
ομάδας πυροφύλαξης που θα έχει την παρατήρηση από το νέο πυροφυλάκειο που κατασκεύασε ο σύλλογός μας και δώρισε στο Δήμο
μας. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει η Πυροσβεστική να εντάξει το πυροφυλάκειο στο σχεδιασμό της και η ομάδα που θα το στελεχώσει
να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη (ΕΔΟΜΑΚ

και Πυροσβεστική), δηλ. έμπειροι παρατηρητές και με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Έτσι
λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την
εκπαίδευση θα μπορούν από τη νέα χρονιά
να το κάνουν, γιατί τώρα πλέον έχει αρχίσει
η περίοδος των περιπολιών και δεν γίνονται
μαθήματα. Ελπίζουμε η δημοτική αρχή να έχει
κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να αξιοποιηθεί επιτέλους το νέο πυροφυλάκειο για
την ασφάλεια της περιοχής.

Τετράμηνη καταδίκη συμπολίτη μας
για το μπάζωμα ρέματος

αγριογούρουνο • μοσχαράκι γάλακτος
γίδα • κατσίκι • ζυγούρι
ελάφι • ζαρκάδι • φασιανός • ορτύκι

(κατόπιν παραγγελίας)

Λ. Παπανικολάου 53, Πεύκα, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 676355 - κιν. 6985 658971

Στις 22 Μάιου 2012 έγινε η δίκη συμπολίτη μας για το μπάζωμα
ρέματος μπροστά στο σπίτι του με σκοπό να διευρύνει το χώρο, για
να μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητο του. Η μήνυση έγινε από την
αρμόδια τεχνική υπηρεσία της, τότε, νομαρχίας μετά από έγγραφο
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ για την παράνομη αυτή ενέργεια.
Το γεγονός αφορά σε συμβάν του 2008 και ήταν αποτέλεσμα της
άρνησης του συγκεκριμένου συμπολίτη μας, και του τότε δήμου
Πεύκων, να αποκαταστήσει τη ζημιά που προέκυψε για το ρέμα και
το περιβάλλον.
Στη δίκη που έγινε στο μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσ/νίκης,
από τη μεριά του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ κατέθεσε ο τότε πρόεδρός του
κ. Π. Τσορμπατζόγλου. Μετά από συνοπτική διαδικασία το δικαστήριο κατέληξε στην ποινή που προαναφέρουμε.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι στις
προθέσεις του να αντιδικεί με τους συμπολίτες του, όμως δηλώνει
ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα σταθεί αυστηρά απέναντι σε όποιον
δε σέβεται τους νόμους, που αφορούν κυρίως στο περιβάλλον, και
περιφρονούν το δημόσιο συμφέρον.
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
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Εργασίες στο πάρκο Δελασάλ

πιτέλους μετά από χρόνια διαβουλεύσεων κάτι έγινε στο πάρκο Δελασάλ. Από τις
αρχές του 2012 έχει εγκατασταθεί εργολάβος, που ανέλαβε να εκτελέσει μια σειρά εργασιών αποκατάστασης κάποιων κατεστραμμένων,
από χρόνια, σημείων του πάρκου (τοιχία, βρύσες,
πηγάδι, υπαίθριο γηπεδάκι και σκάκι, περίφραξη
κ.ά.), όπως και απομάκρυνσης κατεστραμμένης
και νεκρής βλάστησης. Σε πρόσφατη επίσκεψη
μας διαπιστώσαμε ότι οι εργασίες αυτές πλησιάζουν στο τέλος τους.
Εντύπωση μας προκάλεσε η, άσκοπη κατά τη
γνώμη μας, απομάκρυνση της κλαδεμένης και νεκρής βλάστησης που μεταφέρθηκε σε σωρούς σε
διάφορα σημεία εκτός του πάρκου, με σκοπό την
αποκομιδή της από φορτηγά του δήμου. Για μας
θα ήταν λογικότερο ο επί τόπου τεμαχισμός της με
τον ειδικό κλαδοτεμαχιστή που υπάρχει στο δήμο
έτσι ώστε και να αποφευχθεί η επιπλέον εργασία
και να δημιουργηθεί με τον τεμαχισμό αυτόν οργανικό λίπασμα που θα εμπλούτιζε το έδαφος του
πάρκου.
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
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Τοπική γραμμή Ο.Α.Σ.Θ. στα Πεύκα…
Η πρόταση μου για τη δημιουργία νέας τοπικής λεωφορειακής
γραμμής του Ο.Α.Σ.Θ. στα Πεύκα, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί σε
προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας «ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ», εγκρίθηκε
από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και στάλθηκε με επίσημο έγγραφο
στον Ο.Α.Σ.Θ. στις 29/3/2012. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θέλει να ευχαριστήσει
τον Ο.Α.Σ.Θ. για την άμεση ανταπόκριση του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στην αυτοψία, λοιπόν, που έγινε στις 18/4/2012, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Σ.Α.Σ.Θ. (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης), Ο.Α.Σ.Θ., Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. (Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΣΘ)
και μέλη του συλλόγου μας, εξετάστηκε η προτεινόμενη διαδρομή,
καθώς και παραλλαγές αυτής. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ επέμεινε στην προτεινόμενη διαδρομή, η οποία θα διασχίζει τους πιο κεντρικούς δρόμους
όλων των οικισμών των Πεύκων, θα συνδέει ταυτόχρονα τις πιο βασικές υποδομές της περιοχής μας και θα έχει ως αφετηρία-τέρμα τον
Τερματικό Σταθμό της Νεάπολης (Γραμμή 25), με δρομολόγια από τις
6 το πρωί ως τις 22:30 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα. Το αποτέλεσμα δυστυχώς της αυτοψίας δεν ήταν και τόσο θετικό. Αν και το
Σ.Α.Σ.Θ. από την πλευρά του παραδέχτηκε το λάθος ή διαφορετικά
το έλλειμμα της περιοχής μας στο θέμα της συγκοινωνίας, στο τέλος
πρότεινε εναλλακτική διαδρομή. Κι αυτό επειδή υπάρχει δημοτική
συγκοινωνία και το οδικό δίκτυο των Πεύκων χαρακτηρίζεται από
δυσμενή χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι και το καλύτερο.
Έτσι , λοιπόν, στην εναλλακτική πρόταση εξαιρέθηκαν δύο μεγάλοι
οικισμοί της περιοχής. Παρόλα αυτά στην επίσημη απάντηση που
μας δόθηκε στις 20/4/2012, ο Ο.Α.Σ.Θ. καλεί το Σ.Α.Σ.Θ που είναι ο
αρμόδιος φορέας για τα ζητήματα Αστικών Συγκοινωνιών στο νομό
Θεσσαλονίκης να διαβουλευθεί με το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, ώστε
να εξεταστεί σφαιρικά το ζήτημα της εξυπηρέτησης της περιοχής

Hair

Specialist
Aθανασία Γκίκα

Τ: 2310 582 133 • Κ: 6951 974 570 • Κρυστάλλη 3, Πεύκα , Ρετζίκι

• Βαφή ρίζα 20€
• Χτένισμα 12€
• Kούρεμα ανδρικό 12€
• Kούρεμα φορμάρισμα 15€
• Μανικιούρ πεντικιούρ 25€
• Ανταύγειες (φλας) + χτένισμα
+ βαφή ρίζα 55€

• Κούρεμα + χτένισμα + μάσκα
ενυδάτωσης 30€
• Ανταύγειες (μισό) + κούρεμα
+χτένισμα 45€
• Ανταύγειες (όλο) + κούρεμα
+ χτένισμα 60€
• Ολική βαφή + ολικές
ανταύγειες + κούρεμα
+ χτένισμα 95€

των Πεύκων. Εμένα προσωπικά, για άλλη μια φορά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι σε περιοχές, όπως ο Εύοσμος, η Ευκαρπία και το
Πανόραμα υπάρχει τοπική γραμμή Ο.Α.Σ.Θ., ενώ υπάρχουν δρομολόγια και σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στους δρόμους τους,
όπως ο Αγ.Παύλος, οι Συκιές, η Πολίχνη και τα Μετέωρα. Είναι αδιανόητο μια περιοχή 20.000 κατοίκων που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από την
Αριστοτέλους να μην έχει σωστή συγκοινωνία… και τα λεωφορεία
του Ο.Α.Σ.Θ. να φτάνουν μέχρι την Κριθιά και τα Κουφάλια που βρίσκονται έως και 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Το ΟΙΚΟΟΡΑΜΑ παρόλα αυτά θα συνεχίσει την προσπάθεια για την εξεύρεση
της βέλτιστης λύσης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, θέτοντας το ζήτημα και στην δημοτική αρχή και θα συμμετέχει
σε όποια διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς.
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
jpasialis@yahoo.gr

ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη το 2009 προκύπτει ότι έχασαν την ζωή τους σε τροχαία 1463
άτομα. Τραυματίστηκαν σοβαρά 1669 και ελαφρά 1683 άτομα.
Για το έτος 2008 προκύπτει από έρευνα ότι από τους 1.522 νεκρούς
στην άσφαλτο το 50,7% δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας ή κράνος. Από
τους συγκεκριμένους νεκρούς οι 258 ήταν πεζοί, ενώ οι 570 από εκτροπή, πρόσκρουση ή ανατροπή των οχημάτων.
Από τα στοιχεία που υπάρχουν 43 από τα θανατηφόρα τροχαία στην
εθνική οδό Αθηνών-Πατρών 55 οι νεκροί, 54 Θεσσαλονίκης-Αθηνών 65
οι νεκροί, 375 στο υπόλοιπο εθνικό δίκτυο 429 οι νεκροί, 445 τροχαία
στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με 483 νεκρούς και 470 σε κατοικημένες
περιοχές με 490 νεκρούς.
• Συμπέρασμα κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 1.500 άνθρωποι στην
Ελλάδα
• Αιτίες: η αυξημένη ταχύτητα και παραβίαση του ΚΟΚ λόγο έλλειψης
αστυνόμευσης των δρόμων
• Η κακή συντήρηση όλου του εθνικού δικτύου
• Οι επικίνδυνες προσπεράσεις λόγω βιασύνης ή μαγκιάς
• Η αδιαφορία για τα μέσα προστασίας κράνη, ζώνες και τήρηση των
κανόνων του ΚΟΚ
• Μάλλον το πιο βασικό, έλλειψη σεβασμού στο μεγάλο δώρο που
είναι η ζωή
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Έτσι τα βλέπω...

Mare Nostrum

«Η αγαπημένη και χαδιάρα. Η αγέραστη ερωμένη των νεανικών μας
χρόνων. Αυτή που μας φιλοξένησε στη ζεστασιά της άπειρες φορές
όταν ξέπνοοι απ’ το παιχνίδι βουλιάζαμε στην αγκαλιά της. Η πρόθυμη
και φιλόξενη. Η απολαυστική και ζωογόνα.
Για τη Θάλασσα της μεγάλης πόλης μας, για τη δική μας θάλασσα,
η αναφορά. Για τη σύντροφο της ιστορίας, τη χορηγό της δύναμης
και του κλέους της αυτοκρατόρισσας Θεσσαλονίκης. Η αδιάλειπτη
μεγαλούπολη των πάνω από δύο χιλιάδες χρόνων πορείας, της οφείλει
και της πρόσφερε. Την οικονομική ευρωστία και τον πολιτισμό της, το
«άνοιγμα» στον κόσμο και τη φιλοξενία του ταξιδιάρη κόσμου της.
Θεσσαλονίκη και Θερμαϊκός πορεύτηκαν μαζί σημαδεύοντας με
στιγμές ανεπανάληπτες τους αιώνες που πέρασαν. Με τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σ’ αυτές και απ’ αυτές να τηρούν του κανόνες
και να σέβονται το άγραφο συμβόλαιο της μακροχρόνιας και ισορροπημένης συμβίωσης.
Ώσπου μας πρόκυψαν η «ανάπτυξη» και η «πρόοδος». Που μας
βρήκαν όλους «απαίδευτους» και ανέτοιμους να σταθούμε απέναντι
σ’ αυτά αδυνατώντας να τα διαχειριστούμε. Κι έτσι θεσμοί και νόμοι
αιώνων θυσιάστηκαν στο βωμό της χρησιμοθηρίας και της σκοπιμότητας. Καταστρέφοντας το αρμονικό status πόλης και θάλασσας.
Οριστικά και αμετάκλητα; Κανείς δε ξέρει, αλλά οι οιωνοί είναι ελάχιστα
αισιόδοξοι.»
Και να ‘μαστε στο σήμερα. Στο στυγνό και αδυσώπητο.
Στην πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε η HELMEPA, η προϊσταμένη του τμήματος Περιβ. και Υγείας του ΟΛΘ κ. Ε. Βαφάκη
ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός διαχειρίστηκε πέρσι 1.358 κ.μ. στερεών αποβλήτων- ένα ολόκληρο βουνό- από τα οποία οι 585 τόνοι
ήταν οικιακά! Ο αντιδήμαρχος Περιβ. και Ποιότ. Ζωής του Δήμου
Θεσσαλονίκης κ. Κ. Ζέρβας είπε ότι «ο όγκος των απορριμμάτων
στον όρμο της Θεσσαλονίκης είναι περίπου 150 κ.μ./έτος, ενώ
ο γενικός διευθυντής της HELMEPA κ. Δ. Μητσάτσος επισήμανε
ότι «κάθε χρόνο από τα 6 εκ. τόνους στερεών αποβλήτων που
καταλήγουν στη θάλασσα το 80% προέρχεται από ανθρώπινες
δραστηριότητας, ενώ ένα στα δύο απορρίμματα προέρχεται από
λουόμενους!». Να σημειωθεί ότι το 71% των απορριμμάτων αυτών
καταλήγουν στο βυθό της θάλασσας με αποτέλεσμα θάλασσες,
όπως ο Θερμαϊκός να νεκρώνονται! Ένα ακόμη αξιομνημόνευτο
στοιχείο είναι ότι από τα σκουπίδια το 80% είναι αποτσίγαρα
και πλαστικά! Τέλος να σημειωθεί ότι η επικεφαλής της Δ/νσης,
Προστασίας και Ανάδειξης του Θερμαϊκού Κόλπου κ. Ν. Τσικώτη
τόνισε ότι λόγω έλλειψης κονδυλίων το απορρυπαντικό σκάφος
που δραστηριοποιούνταν στο Θερμαϊκό αποσύρθηκε.
Μετά από την παράθεση των αριθμών που αποτυπώνουν τη
σημερινή σχέση πόλης-θάλασσας η απάντηση στο ερώτημα για
το μέλλον της σχέσης αυτής επαφίεται στη λογική του αναγνώστη.
Ας ελπίσουμε, μαζί με τα τόσα ανοιχτά θέματα που βιώνουμε στις
μέρες αυτές, ότι ο καλός θεός μας θα φροντίσει και γι αυτό.
(Το γεγονός βέβαια της αναφοράς των άπειρων φορέων που,
αρμοδίως, θα ασχολούνται με τη διάσωση της θάλασσας μας δεν
είναι άσχετο με τα αναμενόμενα αποτελέσματα.. Έτσι για να μη
ξεχνιόμαστε..).
Πάνος Τσορμπατζόγλου

Πρόγραμμα δημοτικού κολυμβητηρίου
στη Δ. Ε. Συκεών
Ξεκίνησε από την Πέμπτη, 3.5.2012, η λειτουργία του κολυμβητηρίου
Συκεών για το κοινό. Παραθέτουμε το πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11.00 – 12.00

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

16:00 – 16:45

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΔΑΠ & ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛ.)
17:15 – 18:00

ΗΛΙΚΙΑ 4 – 8 ΕΤΩΝ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΑΡΧΑΡΙΑ)

18:00 – 18:45

ΗΛΙΚΙΑ 4 – 8 ΕΤΩΝ Β΄, Γ΄& Δ΄ΕΠΙΠΕΔΟ

18:45 – 19:30

ΗΛΙΚΙΑ 8 – 12 ΕΤΩΝ Α΄Β΄Γ΄ΕΠΙΠΕΔΟ

19:30 – 20:15

ΗΛΙΚΙΑ 8 – 12 ΕΤΩΝ Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΚΟΥΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ
10:00 – 10:45

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 – 21:15

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
10.00 – 12.00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30 – 16:30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 – 22:30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 – 15:00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ήλιος και Δέρμα
Ο Ήλιος είναι πηγή ζωής και δίχως αυτόν δεν θα υπήρχε ζωή στον
πλανήτη μας. Είναι απαραίτητος για την παραγωγή της βιταμίνης D,
αναγκαίας για το μεταβολισμό των οστών. Είναι επίσης ωφέλιμος και σε
κάποιες δερματοπάθειες, όπως έκζεμα, ψωρίαση, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, ακμή κά.
Εκτός όμως από τα παραπάνω οφέλη, ο ήλιος, μπορεί να αποβεί καταστροφικός για την επιδερμίδα μας, εάν δε δώσουμε την πρέπουσα
προσοχή.
Η υπερβολική και αλόγιστη έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία είναι
υπεύθυνη για τη «φωτογήρανση», δηλ. το πρώιμα γερασμένο δέρμα,
με ρυτίδες, ευρυαγγείες, χαλάρωση, κηλίδες, φακίδες και πανάδες (π.χ.
όπως το δέρμα των αγροτών). Αυτό συμβαίνει σταδιακά, χρόνο με το
χρόνο, διότι η ηλιακή ακτινοβολία που δεχόμαστε δρα αθροιστικά. Έτσι
κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε «ώρες ηλιοέκθεσης» και οι βλάβες στην
επιδερμίδα παραμένουν, ενώ προστίθενται νέες βλάβες τα επόμενα καλοκαίρια.
Επικίνδυνες συνέπειες της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο είναι και η
εμφάνιση σπίλων (ελιές), προκαρκινικών βλαβών (επιθηλιώματα) και μελανώματος (καρκίνος του δέρματος). Περισσότερο κινδυνεύουν οι πολύ
λευκές επιδερμίδες, που δε μαυρίζουν ποτέ, παρά μόνον κοκκινίζουν και
πρέπει να προστατεύονται χειμώνα-καλοκαίρι.
Όλοι πρέπει να προστατεύουμε την επιδερμίδα μας από τις βλαβερές
συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά και την άνοιξη που κυκλοφορούμε στον ήλιο για διάφορες
δραστηριότητες (κήπος, βόλτα, υπαίθρια παιχνίδια, ποδήλατο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας που βγαίνουν έξω για
παιχνίδι.
Οι ιδανικές ώρες για έκθεση στον ήλιο είναι 9:00-11:00 και 16:00-19:00,
οπότε και οι ακτίνες του ήλιου είναι πλάγιες και όχι κάθετες. Ακόμη και
αυτήν την ώρα είναι απαραίτητη η χρήση του αντηλιακού. Και δεν είναι
ανάγκη να «ψηθούμε» για να μαυρίσουμε. Αυτές τις ώρες κάνουμε ένα
ωραιότατο μαύρισμα. Η έκθεση στον ήλιο πρέπει να γίνεται σταδιακά,
ώστε να επιτυγχάνεται ένα βαθμιαίο μαύρισμα και αποφυγή εγκαύματος.
Η σκιά της ομπρέλας μπορεί να μας «κρύβει» από τον ήλιο, η επίδρα-

ση όμως της ακτινοβολίας
του αντανακλάται μέσω
της άμμου στο δέρμα μας,
όπως και όταν βρισκόμαστε μέσα στη θάλασσα,
αντανακλάται μέσω του
νερού. Γι’ αυτό και στη
σκιά θα πρέπει να προστατευόμαστε με αντηλιακό, ενώ θα πρέπει να το
ανανεώνουμε συνεχώς,
εξαιτίας του ιδρώτα, του αέρα και του νερού της θάλασσας, που μειώνουν σημαντικά την προστασία που μας προσφέρει.
Υπάρχουν 6 διαφορετικοί τύποι δέρματος, «φωτότυποι». Ανάλογα λοιπόν, με τον τύπο, το δέρμα αντιδρά διαφορετικά στον ήλιο. Οι φωτότυποι Ι και ΙΙ (πολύ λευκή επιδερμίδα, ανοιχτόχρωμα μάτια, ξανθά μαλλιά)
απαντούν με έγκαυμα ακόμη και μετά από ελάχιστη έκθεση στον ήλιο
και πρέπει να τον αποφεύγουν συστηματικά. Οι περισσότεροι Έλληνες
ανήκουμε στους τύπους ΙΙΙ και IV (λευκό, ανοιχτό καστανό, καστανό δέρμα που μαυρίζει εύκολα ή αφού πρώτα «καεί» από τον ήλιο).
Καθένας όμως ανεξαρτήτως του φωτότυπου, πρέπει να τηρεί τους
κανόνες: σταδιακή έκθεση στον ήλιο, κατάλληλες ώρες, συχνή χρήση
αντηλιακού.
Οι προϋποθέσεις του σωστού αντηλιακού είναι οι εξής:
• Να έχει ευρύ φάσμα απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας UVB
και UVA)
• Να έχει καλλυντικές ιδιότητες (να απλώνεται ομοιόμορφα, να μην είναι ορατό) ούτε να ξεβάφει τα ρούχα
• Να είναι ανθεκτικό στο νερό και τον ιδρώτα
• Να προστατεύει για πολλές ώρες
• Να είναι άοσμο και να μην έχει χημικά φίλτρα όταν απευθύνεται σε
παιδιά.
• Να έχει τον κατάλληλο δείκτη προστασίας (SPF).
Και μεις με τη σειρά μας θα πρέπει να το ανανεώνουμε συχνά, κάθε 2-3
ώρες και να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες
από 11:00 μέχρι 16:00.
Καλό καλοκαίρι
Μαρία Δόσπρα-Τσακαλίδου
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι στη θάλασσα και στην παραλία

ΠΡΟΣΕΧΩ να μην απομακρύνομαι κολυμπώντας από την ακτή όταν
μάλιστα δεν ξέρω καλό κολύμπι.
Να μην κολυμπάω εάν δεν έχουν
περάσει 3-4 ώρες από το φαγητό ή
το ποτό. Να μην κολυμπάω έξω από
τις σημαδούρες που υπάρχουν κατά
μήκος της ακτής. Να μην ξεχνιέμαι
πολλές ώρες στον ήλιο χωρίς μέσα
προστασίας, Κολυμπάω πάντα κατά
μήκος της ακτής και εάν μπορώ πάντα με παρέα.
ΜΑΘΑΙΝΩ ότι η κολύμβηση σε
περιοχές, όπου υπάρχουν πινακίδες
που προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες στο δέρμα και στον οργανισμό μου. Εάν
πάθω ΚΡΑΜΠΑ, ενώ κολυμπάω χαλαρώνω το μέρος του σώματος
που πιάστηκε και με αργές κινήσεις κινούμαι προς την ακτή. Η κολύμβηση είναι επικίνδυνη όταν υπάρχουν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα
ή φυσάει δυνατά ή έχει μεγάλα κύματα. Εάν αισθανθώ κούραση ενώ
κολυμπώ μένω στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίζω ήρεμα το κολύμπι όταν ξεκουραστώ. Δεν πρέπει να κολυμπάω όταν δεν
αισθάνομαι καλά ή είμαι κουρασμένος.
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ και δεν ρίχνω σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Δεν
παίζω επικίνδυνα παιχνίδια στη θάλασσα που μπορεί να τραυματί-

σουν εμένα ή το φίλο μου.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ γρήγορα το ναυαγοσώστη για οτιδήποτε βλέπω
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή άλλου. Ελέγχω ότι ο βυθός
που θα κάνω βουτιές δεν έχει βράχια ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
Φοράω γυαλιά ηλίου, καπέλο και αντηλιακό.
Μερικές συμβουλές για γονείς
Ποτέ δεν αφήνω το παιδί μου χωρίς επίβλεψη μέσα ή κοντά στο
νερό. Ποτέ δε θεωρώ ότι μπρατσάκια και σωσίβια υποκαθιστούν την
υποχρέωσή μου να επιβλέπω το παιδί μου. Διδάσκω το παιδί μου ότι
δεν πρέπει να κολυμπά μόνο του. Παίζω μαζί του στα ρηχά μέχρι να
εξοικειωθεί με το νερό. ΠΟΤΕ δεν αναγκάζω το παιδί μου να μπει στο
νερό αν φοβάται. ΔΕΝ αφήνω το παιδί μου να κυνηγήσει την μπάλα
ή το στρώμα που το πήρε ο αέρας μέσα στη θάλασσα βέβαια ούτε ο
ίδιος το επιχειρώ.
ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ότι ένα παιδί μπορεί να πνιγεί σε τόσο λίγο χρόνο
όσο είναι το χρονικό διάστημα για να απαντήσει κάποιος στο τηλέφωνο.
ΤΕΛΟΣ δεν πλησιάζω κάποιον που πνίγεται εκτός εάν είμαι επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Αυτό που κάνω είναι να ρίξω κάποιο αντικείμενο που επιπλέει σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη για να μπορέσει να κρατηθεί.
ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΕΡΝΑΩ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ειρήνη Παπαδάκη
επαγγελματίας ναυαγοσώστρια
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«Ψάχνοντας τον Παράδεισο»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της θεατρικής ομάδας ΦΙΛΤΡΟ του 1ου Γυμνασίου Πεύκων μέσα από τη θεατρική παράσταση «Ψάχνοντας τον Παράδεισο»
που παρουσίασαν, έδειξαν, μέσα από
τη δική τους φρέσκια ματιά πώς βλέπουν τον τόπο μας, τα Πεύκα, το Ρετζίκι
δηλαδή, που σημαίνει «Παράδεισος».
Ήταν μια θεατρική παράσταση επινοημένη εξολοκλήρου από τα ίδια τα
παιδιά μέσα από δραστηριότητες που
δούλεψαν με το συντονιστή τους Phil Sixsmith. Τα παιδιά με ένα ευρηματικό, χιουμοριστικό και
συχνά καυστικό τρόπο μας επικοινώνησαν τις απόψεις τους για τα συμβαίνοντα, καλά ή κακά,
στο Ρετζίκι, αλλά και τις ιδέες και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο κόσμο. Ήταν μια απολαυστική παράσταση με κίνηση, ρυθμό, χιούμορ και σάτιρα. Το πιο σημαντικό βέβαια από την ίδια
την παράσταση ήταν η συνολική διαδικασία, η συμμετοχή δηλαδή των παιδιών στις συναντήσεις
τους που γινόταν τα απογεύματα μετά τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στις οποίες
μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικού δράματος διερευνούσαν τις ιδέες, τις απόψεις τους και
τα συναισθήματά τους, αλλά και η χαρά που βίωναν μέσα από τη δημιουργία, τη συνεργασία, την
ομαδικότητα, την αξιοποίηση της φαντασίας και της ευρηματικότητας τους.
Για το λόγο αυτό πιστεύω βαθιά ότι στο σχολείο το θέατρο, αλλά και όλες οι μορφές τέχνης
είναι σημαντικές, τουλάχιστον όσο και τα άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και
πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές, ώστε να ενθαρρύνουμε την προσωπική έκφραση και να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να εξασκούν ή να αξιοποιούν και άλλες περιοχές της
προσωπικότητάς τους και της ευφυΐας τους. Άλλωστε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ξέρουμε ότι θα βασιστούμε στις ιδέες, στη φαντασία, στη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων για να
βγούμε από αυτή τη κρίση που βρισκόμαστε. Ελπίζουμε και σε συνέχεια!
Βέτα Τσαλίκη
Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Μ

ια πολύ όμορφη παράσταση
παρακολουθήσαμε και φέτος
από την καλλιτεχνική ομάδα
της πόλης μας Θεάτρου Δρώμενα με 10
χρόνια προσφοράς στο θέατρο και όχι
μόνο. Θεατρικές παραστάσεις, βραδιές
λόγου και μουσικές βραδιές, όλες ιδιαίτερες για την ποιότητά τους ανέβασαν όλα αυτά τα χρόνια το πολιτιστικό
επίπεδο της πόλης μας. Φέτος, το έργο
«Ψύλλοι στ’ αυτιά» του συγγραφέα
Ζώρζ Φεϋντώ σε σκηνοθεσία Μαριλένας Μπιντεβίνου μας ψυχαγώγησε για
μιάμιση ώρα, συναγωνιζόμενο παραστάσεις μεγάλων θεατρικών ομάδων.
Μερικά λόγια της σκηνοθέτιδας: «Φέτος η Θεάτρου Δρώμενα κλείνει τα 10 χρόνια από τότε που
μια παρέα φίλων αποφάσισε ότι μόνη σανίδα σωτηρίας της ήταν το σανίδι του θεάτρου. Συνεχίζοντας να αποδεικνύουμε ότι αυτό είναι αλήθεια γιορτάζουμε την επέτειό μας, ξορκίζουμε τη γενικότερη κατάθλιψη και εκπαιδεύουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία μας μέσα από το θέατρο, την τέχνη
που μας εκφράζει.
Βρήκαμε λοιπόν μια πολύ ωραία κωμωδία του Φεϋντώ, την αντιστρέψαμε και φτιάξαμε μια κοινωνία στον καθρέφτη. Σ΄ αυτή την αντεστραμμένη κοινωνία βάλαμε σε σωστές δόσεις ελπίζουμε το
κέφι, την τρέλα και τη δημιουργικότητά μας και ευελπιστούμε πως αν ο Φεϋντώ ζούσε σήμερα και
έβλεπε την παράστασή μας θα αναφωνούσε: «Αυτό το έργο ήθελα να γράψω»!
Έπαιξαν με σειρά εμφάνισης: Μ. Ακριτίδου, Θ. Μιμικάκης, Γ. Στεφανίδου, Γ. Πρέντας, Κ. Δαχλύθρας,
Κ. Σταθόρης, Σ. Δημάκη, Δ. Κουλουμπού, Β. Ευθυμιάδου, Γ. Αλεξίου, Κ. Κιουπρούλη, Α. Κετικίδου, Λ.
Στρουμπάκη, Μ. Νικόλτσιου, Γ. Αχπουγιούκογλου.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία και εικαστική επιμέλεια: Μ. Μπιντεβίνου - Σκηνικά: Σ. Αγγέλου - Μουσική: Β. Καλύβης
- Ήχος, Φωτισμός : Δ. Κοκκινοπλίτης - Φωτισμοί: Γ. Ζίγκας - Υποβολέας: Μ. Νικόλτσιου, Λ. Στρουμπάκη - Κομμώσεις: Στ. Καϊσίδου - Μακιγιάζ: Β. Ζήλιου - Ραφή κουστουμιών: Σ. Τογγελίδου
...Είναι ένα ταξίδι στο οποίο ευχόμαστε να βρούμε συνταξιδιώτες την ψυχή του καθενός μας έτσι ώστε
οι ψυχές μας να κρατηθούνε χέρι χέρι έστω και για λίγο, να ψυχαγωγηθούν, να συγκινηθούν και να ανακαλύψουν το μεγαλείο της ζωής μέσα στην απλότητά τους.
Φ.Ζ.

Θεατρική ομάδα Ηλακάτη
Οι επιλογές ενός ερασιτεχνικού θιάσου για το έργο που
θ’ ανεβάσει επηρεάζονται και εξαρτώνται πολλές φορές
από εντελώς διαφορετικούς παράγοντες απ’ αυτούς που
εξετάζει ένας επαγγελματικός. Και πρώτα απ’ όλα είναι το
έμψυχο υλικό, οι άνθρωποι που θα ενσαρκώσουν τους
ρόλους. Η διαδικασία εδώ είναι εντελώς ανάποδη. Στις
ερασιτεχνικές ομάδες προϋπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και αναζητείται το έργο που θα καλύψει αριθμητικές, φυλετικές, ηλικιακές και υποκριτικές ανάγκες, οπότε
η επιλογή του έργου είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη
δυσκολία.
Έτυχε λοιπόν το έργο ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ να καλύπτει ή μάλλον να έχει την ευελιξία να καλύψει, αυτήν την
πρωταρχική ανάγκη μαζικής συμμετοχής. Ταυτόχρονα
όμως, η ευελιξία του κειμένου και το στήσιμο του έργου
στην πρωτόλεια φάση του γραπτού θεατρικού λόγου
έκαναν τις ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ να φαντάζουν δυσνόητες και επικίνδυνες.
Ένα έργο γραμμένο το 1979 με τη δομή και την εμφάνιση μιας επιθεώρησης –ένα θεατρικό είδος που βασίζεται
στο επίκαιρο και το εφήμερο- τι θέση έχει στο ανάστατο
2012; Πώς μεταφέρεις, πώς προάγεις, πώς προβάλεις,
πώς μεταθέτεις το 1979 στο 2012; Στήνεις μια ρετρό παράσταση; Τολμάς να «πειράξεις» τα κείμενα; Στηρίζεσαι
στα πιο διαχρονικά απ’ αυτά; Μεγεθύνεις και προβάλεις
τα πιο οικεία και υπερβολικά άρα και τα πιο αστεία; Αρκείσαι στις ευκολίες του κειμένου και τις πετάς στο κοινό
ελπίζοντας πως θα το ξεγελάσεις; Βασίζεσαι στην επιείκεια του κοινού; Έτσι κι αλλιώς ερασιτέχνες είμαστε εισιτήριο δεν βάζουμε. Όχι.
Η κωμωδία στηρίζεται στην υπερέκθεση της τραγικότητας και το τραγικό του συγκεκριμένου έργου βρίσκεται
έξω απ’ τις αράδες του. Έξω από τον λόγο του Ποντίκα. Το
τραγικό του έργου είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα του τότε, η
Ελλάδα του σήμερα κι η Ελλάδα του μεσοδιαστήματος.
Είναι η ίδια. Η Ελλάδα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ του
Ποντίκα του 1979 είναι η ίδια με την Ελλάδα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ της Ηλακάτης του 2012. Η παράσταση
της Ηλακάτης απαλλαγμένη από οποιαδήποτε προσπάθεια αναβίωσης της Ελλάδας του τότε παρουσίασε τη
γυμνή Ελλάδα του σήμερα.
Με πέντε καρέκλες, ένα τραπέζι, δέκα ανθρώπους
πειθαρχημένους και εργατικούς, πραγματικούς εραστές
αυτού που κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους, παρουσίασαν τις πραγματικές διαστάσεις των καλών και των
κακών κειμένων που συνιστούν τη χώρα που λέγεται
Ελλάδα κι είμαστε ο καθένας από μας ξεχωριστά κι όλοι
μας μαζί. Η Ηλακάτη με όλο της το δυναμικό επί σκηνής,
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, κατάφερε να στήσει μια
παράσταση με συνοχή και νεύρο που δεν κούρασε και
να δέσει με μουσικές επιλογές και παράλληλες δράσεις
τα αποσπασματικά κείμενα σε ενιαίο έργο. Μιάμιση ώρα
θεατρικής μαγείας που διασκέδασε, αλλά και προβλημάτισε το κοινό. Ένα κοινό –αρκετοί των οποίων έκαναν τη
σύγκριση με το πρώτο ανέβασμα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ από τη Στοά- που ανταποκρίθηκε θετικά στην
ψυχαγωγία της παράστασης και που ήθελε να μιλήσει με
τους ανθρώπους της Ηλακάτης και όχι απλά και μόνο να
συγχαρεί. Πραγματική ψυχαγωγία δηλαδή…
Η θεατρική ομάδα Ηλακάτη υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Αιμοδοτικού Συλλόγου Πεύκων έχει μέχρι στιγμής
παρουσιάσει τα έργα: Οι Δούλες του Ζενέ, Η Τελετή του
Μάτεσι, Μπαμπάδες Με Ρούμι των Ρέππα - Παπαθανασίου και Εσωτερικαί Ειδήσεις του Ποντίκα.
Κατερίνα Τσουκαλη
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Tα 15 λάθη της ανακύκλωσης

Μ

έχρι τώρα γνωρίζαμε ότι στον μπλε κάδο μπαίνουν αλουμινένιες, τσίγκινες, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες. Τι γίνεται όμως
όταν το γυαλί είναι σπασμένο ή το χαρτί λερωμένο;
Διαβάστε τι δεν κάνουμε σωστά όταν ρίχνουμε τα
σκουπίδια μας στους μπλε κάδους.
Καθώς η ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων κάνει
σημαντικά βήματα και όλο και περισσότεροι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να μειωθεί
ο όγκος των σκουπιδιών, είναι πολύ σημαντικό να
αποφεύγονται ορισμένα λάθη, που ενδέχεται, αντί να
λύσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς συγκεντρώσαμε 15 «περίεργα υλικά» που φαίνονται κατάλληλα για ανακύκλωση, αλλά δεν είναι.
1. Σπασμένα γυαλιά. Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. Ο λόγος
είναι ότι, καθώς η διαλογή στα κέντρα γίνεται συνήθως
με τα χέρια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού
των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι, αν σπάσει ένα
ποτήρι ή ένα μπουκάλι, δεν το πετάμε στους μπλε κάδους, αλλά στους κοινούς.
2. Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοιμου φαγητού. Τα κουτιά της πίτσας είναι από χαρτόνι, οπότε μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι είναι ανακυκλώσιμα.
Οταν τα πετάμε όμως είναι γεμάτα λάδια και λίπη. Μάλιστα, όσο κι αν προσπαθήσουμε να τα καθαρίσουμε,
αυτό δεν γίνεται ολοκληρωτικά, καθώς πάντα μένουν
υπολείμματα, ενώ και το ίδιο το χαρτόνι μοιάζει να έχει
«ποτίσει». Επομένως, όχι μόνο δεν ανακυκλώνονται,
αλλά δημιουργούν πρόβλημα στη διαδικασία διαχωρισμού (διαμορφώνεται μια λερωμένη μάζα). Το ίδιο
κάνουμε και τις συσκευασίες έτοιμου φαγητού.
3. Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες. Μοιάζουν με τις απλές πλαστικές σακούλες, αλλά
δεν είναι ίδιες. Ενώ οι απλές πλαστικές σακούλες μπορούν να ανακυκλωθούν και να γίνουν πλαστικό φιλμ,
οι βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες, που διατίθενται κυρίως από τα σούπερ μάρκετ, έχουν ημερομηνία
λήξης και από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να αποσυντίθενται. Επομένως, δεν ανακυκλώνονται. Επίσης,
υπάρχει περίπτωση η διαδικασία αποσύνθεσής τους
να ξεκινήσει ενώ βρίσκονται στους μπλε κάδους ή στο
κέντρο διαλογής της ανακύκλωσης, δημιουργώντας
πολλά μικροσκοπικά κομματάκια, που συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός πολτού σκουπιδιών, ο οποίος δυσχεραίνει την ανακύκλωση.

4. Κομματάκια χαρτί. Το σύστημα των μπλε κάδων
δεν μπορεί να διαχειριστεί κομμάτια χαρτιού, που είναι
μικρότερα από μια σελίδα μεγέθους Α4. Αυτό σημαίνει ότι σχισμένες σελίδες, εισιτήρια και άλλα χαρτάκια
δεν πρέπει να ρίχνονται στους μπλε κάδους, γιατί δημιουργούν ένα χάρτινο κατακάθι που κάνει την όλη
διαδικασία πιο χρονοβόρα.
5. Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί. Λερωμένες χαρτοπετσέτες ή κομμάτια λαδωμένου χαρτιού όχι μόνο δεν
ανακυκλώνονται, αλλά αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα
ανακυκλώσιμα υλικά. Ακατάλληλο για ανακύκλωση είναι και το βρεγμένο χαρτί, ακόμη κι όταν στεγνώσει,
γιατί οι ίνες του χαρτιού «μαζεύουν» όταν βρέχονται.
Στους μπλε κάδους καλό είναι να μη ρίχνουμε χαρτί
κουζίνας και χαρτί υγείας, ακόμα κι αν είναι καθαρά.
6. Υλικά από πηλό. Αρκετά είδη καθημερινής χρήσης είναι κεραμικά, δηλαδή προέρχονται από ψημένο
πηλό, όπως οι παλιές κούπες του καφέ, τις οποίες αντικαθιστούμε. Δεν πρέπει όμως να πεταχτούν στον μπλε
κάδο, γιατί η ανακύκλωσή τους δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
7. Αφρολέξ και φελιζόλ. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα
εύφλεκτα υλικά, καθώς μπορούν να πάρουν φωτιά σε
οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της ανακύκλωσης.
Συνεπώς, η ρίψη τους στους μπλε κάδους δημιουργεί
προβλήματα.
8. Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλαστικές ή
μεταλλικές συσκευασίες, που περιείχαν ορυκτέλαια,
αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά., δεν πρέπει με τίποτα
να ρίχνονται στους μπλε κάδους, γιατί τα κατάλοιπα
των τοξικών δύσκολα απομακρύνονται.
9. Δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες. Παρότι
κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από αλουμίνιο, τα
ψηφιακά δισκάκια ή οι παλιές μας βιντεοκασέτες περιέχουν πολλές προσμείξεις, καθιστώντας αδύνατη
την άμεση ανακύκλωσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις
βιντεοκασέτες (όσες έχουν απομείνει), καθότι, εκτός
από το πλαστικό περίβλημα, περιέχουν και την ταινία,
η οποία δεν ανακυκλώνεται. Αν θέλουμε να τα ανακυκλώσουμε, θα πρέπει να τα στείλουμε στην Ανακύκλωση Α.Ε., Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής (Τ/2531058.100), ή να τα παραδώσουμε στην εταιρεία Eurosun
(Kτίριο SANYO, 12ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρφωση).
10. Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα.
Παρότι πλαστικά, τα συγκεκριμένα υλικά μιας χρήσης

Πλαστική σακούλα; Όχι ευχαριστώ Oικολογική συμπεριφορά

Οι πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται ευρέως, παρά τις καταστροφικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Ε.Ε. ωστόσο, στο
πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για τις συσκευασίες, σχεδιάζει την
απαγόρευσή της δωρεάν διάθεσής τους από τα καταστήματα.
Ξέρετε ό,τι...
• 500 πλαστικές σακούλες κάθε χρόνο χρησιμοποιεί ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης.
• Θεωρούνται υπεύθυνες για το θάνατο κάθε χρόνο 1.000.000
πουλιών και 100.000 θαλάσσιων θηλαστικών.
• Κάθε χρόνο μόνο το 1% από τις πλαστικές σακούλες ανακυκλώνεται.
• Πάνω από 1.000 χρόνια απαιτούνται για να αποσυντεθεί μία
μόνο πλαστική σακούλα στη χωματερή.
• Οι πλαστικές σακούλες που πετιούνται κάθε χρόνο παγκοσμίως θα μπορούσαν να κυκλώσουν τον πλανήτη 4 φορές.

Πηγή: envirosax.com

δεν διαχειρίζονται και δεν ανακυκλώνονται εύκολα
από τα συστήματα ανακύκλωσης.
11. Πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης
δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά μόνο
για υλικά συσκευασίας. Τα ογκώδη πλαστικά αντικείμενα, τα οποία συχνά περιέχουν και άλλα υλικά, πρέπει
να κατευθύνονται στα κέντρα συγκέντρωσης ογκωδών
αντικειμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε δήμος.
12. Συρμάτινες κρεμάστρες. Οι περισσότερες
έχουν και πλαστικά μέρη με αποτέλεσμα να υπάρχει
κίνδυνος ανάμειξης των δύο υλικών. Για να μη δυσχεραίνουμε τη διαδικασία ανακύκλωσης, είτε διαχωρίζουμε το σύρμα από το πλαστικό είτε τις ρίχνουμε
στους κοινούς κάδους σκουπιδιών.
13. Τηλεκάρτες. Δεν θεωρούνται συσκευασίες γι’
αυτό και δεν πρέπει να μπαίνουν στους μπλε κάδους.
Άλλωστε, το κόστος ανακύκλωσής τους είναι μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής, γι’ αυτό και η μόνη
λύση είναι η επαναχρησιμοποίηση (π.χ. διακοσμητικά
υλικά και παιχνίδια).
14. Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ενώ τα
πλαστικά μπουκάλια είναι βασικό ανακυκλώσιμο υλικό, τα καπάκια τους ανακυκλώνονται με διαφορετικό
τρόπο. Άρα πρέπει να τα αφαιρούμε και να τα πετάμε
ξεχωριστά στον μπλε κάδο.
15. Κουτιά χυμών. Υπάρχουν ορισμένα κουτιά χυμών που δεν ανακυκλώνονται, λόγω του συνδυασμού
πλαστικού και χαρτονιού. Πριν το πετάξουμε στον
μπλε κάδο, πρέπει να ελέγξουμε αν φέρει την ειδική
σήμανση καταλληλότητας για ανακύκλωση.
Δεν ξεχνάμε
1. Να διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας
από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
2. Να αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα και, αν χρειάζεται, να τις ξεπλένουμε.
3. Να διπλώνουμε/ συμπιέζουμε τα χαρτοκιβώτια.
4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα
σε δεμένες σακούλες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
6. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστατεύσουμε τα
ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή.

10 συμβουλές οικολογικής συμπεριφοράς
για την προστασία του πλανήτη
1. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αμιάντου, τα χλωριωμένα πλαστικά PVC και τα προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή παράγωγά του.
2. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
αντικαταστήστε τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης
και μη ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα δεν σας
χρειάζονται.
3. Προσπαθήστε να χρησιμόποιήτε εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης: λεωφορεία, τρένα, ποδήλατα ή περπάτημα. Συμβάλλετε έτσι στη μείωση
της όξινης βροχής και στην επιβράδυνση του
«φαινομένου του θερμοκηπίου».
4. Υποστηρίξτε τα καταστήματα που προωθούν την ανακύκλωση και μην αγοράζετε προϊόντα προερχόμενα
από ζώα ή φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

5. Ανακυκλώστε τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
Μειώστε, όσο γίνεται, την κατανάλωση χαρτιού
και υλικών συσκευασίας.
6. Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στην μπανιέρα και ανεμιστήρες οροφής αντί για τα ενεργοβόρα κλιματιστικά. Εγκαταστήστε έναν ηλιακό
θερμοσίφωνα.
7. Χρησιμοποιήστε στα ψώνια σας πάνινη τσάντα
αντί για πλαστική και προτιμάτε να αγοράζετε
αναψυκτικά σε γυάλινα μπουκάλια.
8. Χρησιμοποιήστε λεβάντα για το σκόρο. Μην αγοράζετε εντομοκτόνα σε σπρέι και βεβαίως αποφύγετε τα τοξικά εντομοκτόνα.
9. Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου
σας. Δώστε το στο συνεργείο και μην το ρίχνετε
στην αποχέτευση.
10. Αποθηκεύετε στο ψυγείο σας τις τροφές μέσα σε
δοχεία πολλαπλών χρήσεων, αντί να τις καλύπτετε με αλουμινόχαρτο.

Η σελίδα των παρατάξεων
Αδιάψευστος κριτής τα έργα
Το τελευταίο διάστημα ήρθε με ένταση στην επιφάνεια το ζήτημα
της σχολικής στέγης, με την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο
να επιδίδεται σε αγώνα πλειοδοσίας για το ποιος θα φανεί περισσότερο ευχάριστος στους διαμαρτυρόμενους πολίτες που παραβρέθηκαν στην αίθουσα. Όλοι σχεδόν επιδόθηκαν σε μια ανέξοδη ρητορική που στόχευε στην «ενοχοποίηση» της διοίκησης του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών για κωλυσιεργία στην επίλυση του προβλήματος.
Δυστυχώς για αυτούς η απόπειρά τους να «κρούσουν ανοικτάς θύρας» λειτούργησε ως μπούμερανγκ.
Η διαπίστωση ότι στη Δ.Ε. Πεύκων υπάρχει πρόβλημα με τα σχολεία λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης δεν αποτελεί είδηση, ούτε ισοδυναμεί με την ανακάλυψη της πυρίτιδας. Πρώτη από
όλους το αποδέχτηκε και το ανέδειξε σε όλες τις διαστάσεις του η
παράταξή μας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο δήμου.
Όταν σχεδόν όλοι «μασούσαν τα λόγια τους» για το τι δέον γενέσθαι, ή απολάμβαναν τις διακοπές τους εξαντλώντας την παρουσία
τους σε καταγγελίες και βερμπαλισμούς, η διοίκηση του δήμου και
ο ίδιος ο δήμαρχος προσωπικά επιδίδονταν σε αγώνα ταχύτητας για
την ολοκλήρωση και παράδοση του 1ου Λυκείου που η ανάδοχος
εταιρία εγκατέλειψε λόγω χρεών. Κι αυτό που κανείς από το σύνολο
της αντιπολίτευσης δεν πίστευε ότι θα γίνει, τελικά έγινε πραγματικότητα και το σχολείο παραδόθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα
πριν την έναρξη των μαθημάτων. Κι αντί αυτή η επιτυχία να αναγνωριστεί από τους μονίμως καταγγέλλοντες, αυτοί συνέχισαν να «διαμαρτύρονται» ότι αυτό δεν επαρκεί και δεν καλύπτει τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις, στοιχείο το οποίο ουδέποτε αποσιωπήθηκε από τη
δημοτική αρχή και την παράταξή μας.
Η διαφορά είναι ότι η διοίκηση παλεύει για την επίλυση των προβλημάτων με έργα, με σχέδια, με προγραμματισμό και στοχευμένες
πολιτικές δράσης. Έτσι φτάσαμε σε χρόνο ρεκόρ να δρομολογείται
η κατασκευή-προσθήκη τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας βαρέως
τύπου και με βοηθητικούς χώρους, κάτι που ισοδυναμεί με την κατασκευή νέου σχολείου. Κι αυτό θα γίνει στην ώρα του τηρώντας τις
δεσμεύσεις μας.
Εκεί που οι μάσκες έπεσαν ήταν το θέμα του 2ου Γυμνασίου, το
οποίο σχεδιάστηκε ως 6θέσιο προκατασκευασμένο και δημοπρατήθηκε από τη διοίκηση της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης χωρίς
κανένα στοιχείο νομιμότητας, και μάλιστα με πολύ υψηλό αντίτιμο…
Η διοίκηση απάντησε με το σχεδιασμό 15θέσιου σχολείου με γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κάτι που καταψήφισε ένα
μικρό κι αμετανόητο τμήμα της αντιπολίτευσης επιμένοντας στην
πρόταση του 6θέσιου, απαιτώντας μάλιστα να «βρεθεί η τομή επικοινωνίας και συνεργασίας» με την Περιφέρεια, πλέον, Κεντ.Μακεδονίας.
Ήδη οι διαδικασίες προώθησής του ακολουθούν ταχύτατους ρυθμούς. Η εδαφογεωλογική μελέτη (δεν υπήρχε) παραδόθηκε στον
ΟΣΚ και ολοκληρώνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές. Η διοίκηση,
όμως, του δήμου δεν περιορίστηκε μόνο σ’ αυτό, αλλά έχοντας απέναντί της το πρόβλημα, κι ευρισκόμενη σε διαρκή διαβούλευση με
την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, εξασφάλισε την
προσωρινή λύση με τη δημιουργία παραρτήματος στο κτίριο του
παλιού Λυκείου, και πάντως όχι σε kibo. Με την ίδια ένταση και πάθος προωθούνται λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Έτσι οι πάντες καταλαβαίνουν ποιοι νοιάζονται πραγματικά για την
κοινωνία και τα προβλήματά της και ποιοι όχι. Εμείς κρινόμαστε από
τα έργα μας κι όχι από τις ανέξοδες ρητορίες… Τα πρώτα μένουν, τα
δε δεύτερα ως έπεα πτερόεντα εξαϋλώνονται…
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
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Αυτοδιοίκηση και πολιτικό τοπίο

Οι ανακατατάξεις και οι αλλαγές στο πολιτικό τοπίο βεβαιώνουν ότι, σήμερα, τίποτε δεν είναι ίδιο, και ακόμη περισσότερο ότι τίποτα δεν θα μείνει
ίδιο στο αύριο που πλησιάζει.
Ένα τοπίο που είναι οπωσδήποτε αλλαγμένο, αλλά σε κάθε περίπτωση
εξακολουθεί να είναι θολό και ασταθές. Κάτι σαν «κουνημένη» φωτογραφία
που περιμένει να την επεξεργαστείς για να φανερώσει καθαρά και ελπιδοφόρα, θέλουμε να πιστεύουμε, τα σχήματα και τα πρόσωπα. Σε μιαν άλλη
Ελλάδα που έχει αλλάξει πορεία, αλλά που δε φαίνεται να έχει αποφασίσει
σε ποια κατεύθυνση θα βαδίσει στο μέλλον. Αυτό που μοιάζει να ταυτίζεται
με το παρόν και να συμπυκνώνει αδιέξοδα και ζητούμενα δεκαετιών.
Η αυτοδιοίκηση, ως βασική συνιστώσα της πολιτικής πραγματικότητας
δεν πρόκειται, και δεν θα μείνει, έξω από το κάδρο. Το αίτημα των πολιτών που συμποσούται στην κραυγή «φτάνει πια» ηχεί καθαρά στ’ αυτιά των
πρωταγωνιστών της. Οι ανατροπές που εσωκλείονται στο Νέο της επιλογής
του λαού έχουν να κάνουν με μια σειρά από καταστάσεις που ήταν κατεστημένες ως λογικές και στη λειτουργία της τοπικής διοίκησης.
Τέρμα με το πελατειακό κράτος. Όχι στον κατεστημένο αυταρχισμό. Αρκετά με τη βολική και ενίοτε «κερδοφόρα» αδιαφάνεια. Ούτε λέξη για τη
συνέχιση της υπόγειας, και όχι μόνον, συναλλαγής. Φτάνει με την αλαζονεία των διοικούντων. Ναι στη δημοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία
που θα αντανακλά και θα αντανακλάται στην κεντρική εξουσία. Εμπρός να
προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε την κατεδαφισμένη κοινωνική συνοχή.
Ήρθε η ώρα να αναστοχαστούμε με στόχο να ανακαλύψουμε την ύπαρξη
των «άλλων», αυτών που η «δάνεια» ευδαιμονία έκρυβε τόσα χρόνια από το
οπτικό μας πεδίο.
Οι ιστορικές στιγμές που ζει η χώρα είναι, για μια ακόμη φορά, ιδιαίτερα
κρίσιμες. Η ανάγκη της συστράτευσης των Ελλήνων για το ξεπέρασμα της
κρίσης είναι αιτούμενο όλων, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Η πατρίδα, ως ένα,
οφείλει να σπεύσει. Γιατί «οι καιροί ου μενετοί».
Σωτήρης Σιωμάδης
επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ»
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Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και τρόποι ορθολογικής αντιμετώπισης
Η αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου προβλήματος
διάθεσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) απαιτεί
σήμερα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Η σημαντικότητα εύρεσης λύσης διάθεσης των απορριμμάτων οφείλεται
σε ποικίλους παράγοντες. Για παράδειγμα, η εναπόθεση ΑΣΑ
στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
αποτελεί σημαντική πηγή παραγωγής μεθανίου, ένα από τα
κύρια αέρια του θερμοκηπίου, το οποίο συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Καθώς οι επιπτώσεις αυτές έχουν γίνει πλέον ευρέως γνωστές, έχει παρατηρηθεί έντονη εναντίωση στη δημιουργία
νέων ΧΥΤΑ στον αναπτυγμένο κόσμο, με παράλληλη ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών εκτροπής των ΑΣΑ από
την ταφή μέσω εναλλακτικών διαχειριστικών διαδρομών,
όπως αυτών της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
Νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ
Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ κατά βάση επικεντρώνεται στα εξής:
• Η πρόληψη ενός προβλήματος είναι προτιμότερη από την
εκ των υστέρων αντιμετώπισή του.
• Όπως τα περισσότερα προβλήματα, έτσι και τα περιβαλλοντικά πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή δημιουργίας τους.
• Η γνώριμη αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενισχύεται και
καθίσταται επίσης πηγή πόρων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
• Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κάθε πολιτική ενέργεια της Ένωσης και τα
κράτη-μέλη πρέπει να εναρμονίζονται με αυτή.
Πιο συγκεκριμένα το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει αυτή
τη στιγμή αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ περικλείεται
σε 2 οδηγίες-πλαίσιο που παρουσιάζονται παρακάτω:
Οδηγία πλαίσιο – 2008/98/ΕΚ
• Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης στον τομέα των κατασκευών και κατεδαφίσεων 70% έως το 2020
• Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης για τα οικιακά απορρίμματα 50% έως το 2020
• 4 ροές αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) έως
το 2015
• Ξεχωριστή αποκομιδή για τα βιοαποδομήσιμα
Οδηγία για ΧΥΤΑ – 1999/31/ΕΕ
• Περιορισμοί για των απόρριψη βιοαποδομήσιμων υλικών
στους ΧΥΤΑ
• 75% του επιπέδου του 1995 έως το 2010
• 50% του επιπέδου του 1995 έως το 2013
• 35% του επιπέδου του 1995 έως το 2020
Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Η εναρμόνιση της Ελλάδας, ως μέλος της Ε.Ε στη νέα
πολιτική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έγινε με την
ψήφιση του Νόμου 2939, όπου προσδιορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την επονομαζόμενη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων για τις συσκευασίες, καθώς και οι
κύριοι άξονες διαχείρισης και αξιοποίησης άλλων αποβλήτων, βάση όρων και προϋποθέσεων όπως αναφέρονται στα
προεδρικά διατάγματα. Σύγχρονα εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων.
• Συσκευασίες • Ελαστικά • Φορητές ηλεκτρικές στήλες • Λιπαντικά έλαια • Υπολείμματα εκσκαφών και κατεδαφίσεων •
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη • Συσσωρευτές • Οχήματα
Ν. 2939/2001 και Κ.Υ.Α 9268/469/2007
• αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ
συσκευασίας
• ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. με ελάχιστα ποσοστά
ανακύκλωσης ανά υλικό: • 60% κ.β. γυαλί • 60% κ.β. χαρτί
& χαρτόνι • 50% κ.β. μέταλλα • 22,5% κ.β. πλαστικά • 15 %
κ.β. ξύλο • 4 kg/κάτοικο/έτος

Ορθολογική διαχείριση ΑΣΑ
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη
διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι οι μεταφορά
τους σε ΧΥΤΑ. Ο αριθμός των ΧΥΤΑ φτάνει τους 70 σε μόνο 3
από τους οποίους παράγεται ενέργεια από το βιοαέριο που
προέρχεται από την εναπόθεση των απορριμμάτων.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εγκεκριμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
αποτελεί σήμερα κύριο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης
αντίληψης και πρακτικής με απώτερο στόχο την αειφορία,
τη διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Η αναγνώριση του προβλήματος και των μελλοντικών
συνεπειών του, ανάγκασε την ευρωπαϊκή επιτροπή, αρμόδια
σε θέματα περιβάλλοντος να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, βασικοί άξονες του
οποίου είναι ιεραρχικά οι ακόλουθοι:
• Πρόληψη • Ελαχιστοποίηση • Επαναχρησιμοποίηση •
Ανακύκλωση • Ανάκτηση ενέργειας • Τελική διάθεση
Πρόληψη
Εκτός από τη διαφορά στην ποσοτική και ποιοτική σύσταση, υπάρχουν αρκετές επιλογές για κατηγοριοποίηση των
δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της πρόληψης. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τα ρεύματα
των απορριμμάτων, δηλαδή τον τύπο του απορρίμματος του
οποίου πρόκειται να μειωθεί η παραγωγή. Έτσι προκύπτουν
οι παρακάτω κατηγορίες:
• Με βάση το υλικό (π.χ. χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, επικίνδυνα
απορρίμματα).
• Με βάση το προϊόν (π.χ. συσκευασίες, πάνες).
• Με βάση την πηγή παραγωγής (νοικοκυριά, βιομηχανίες).
• Με βάση το πεδίο εφαρμογής (μεγάλες εκδηλώσεις, προμήθειες).
Η κατηγοριοποίηση μπορεί επίσης να γίνει με βάση τις
αντικειμενικές επιδιώξεις, με τις προκύπτουσες κατηγορίες:
• Μείωση στην πηγή (π.χ. πλήρης αποφυγή, μείωση από τη
βελτιστοποίηση διαδικασιών).
• Αντικατάσταση (π.χ. αντικατάσταση των συσκευασιών
μιας χρήσεως από επαναχρησιμοποιήσιμες, αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ή ακίνδυνες).
• Επαναχρησιμοποίηση (π.χ. επέκταση της διάρκειας χρήσης των προϊόντων, αυξημένη χρήση μέσω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος).
Οικιακή κομποστοποίηση
Στις μεθόδους πρόληψης
ανήκει και η οικιακή κομποστοποίηση και η χρησιμοποίηση του τελικού προϊόντος (κομπόστ) ως βελτιωτικό εδάφους.
Η χρήση του κομπόστ ως βελτιωτικό εδάφους λειτουργεί ως
αντίβαρο στην απελευθέρωση
του διοξειδίου του άνθρακα
από το έδαφος εξαιτίας της εντατικής καλλιέργειας. Η σπουδαιότητα της κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων
για την κατακράτηση του άνθρακα στο έδαφος έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει επηρεάσει
την πολιτική της στον τομέα του περιβάλλοντος.
Κομποστοποίηση είναι η βιολογική, αερόβια, θερμόφιλη
και ελεγχόμενη διεργασία μερικής αποσύνθεσης των οργανικών αποβλήτων, που οδηγεί στην παραγωγή του ήδη
προαναφερθέντος κομπόστ, δηλαδή ενός οργανικού εδαφοβελτιωτικού που προσομοιάζει στο χούμους του εδάφους
και προωθεί την ανάπτυξη των φυτών. Για την εγκατάσταση
ενός κάδου οικιακής κομποστοποίησης είναι καλύτερο να
υπάρχει ακάλυπτος χώρος για την τοποθέτηση απευθείας
επί του εδάφους, ώστε να συμμετέχουν στη διεργασία μικροοργανισμοί από το έδαφος του χώρου, αλλά και για να
υπάρχει η αίσθηση της συνυπευθυνότητας από τους χρήστες
του κάδου. Η δεύτερη επιλογή είναι οι κάδοι που τοποθετούνται στο μπαλκόνι κάθε διαμερίσματος και δεν απαιτούν

φυσικό έδαφος. Οι μικροοργανισμοί που απαιτούνται για τη
διεργασία προστίθενται μαζί με τα οργανικά απόβλητα και
αναπτύσσονται στον κάδο. Με τη μέθοδο αυτή, το 80% περίπου των οργανικών βιοαποδομήσιμων οικιακών αποβλήτων
μετατρέπεται σε βελτιωτικό εδάφους. Τις περισσότερες φορές, στους κάδους τοποθετούνται και γαιοσκώληκες που επιταχύνουν τη διαδικασία κομποστοποίησης. Ο απαραίτητος
εξοπλισμός περιλαμβάνει: κάδο κομποστοποίησης, χώμα
κήπου, εργαλεία κήπου (σκαλιστήρι, ποτιστήρι).
Παρακάτω παρουσιάζονται τα υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν στους κάδους κομποστοποίησης όπως και αυτά
που δεν πρέπει να τοποθετούνται εκεί. Όπως αναφέρθηκε,
εκτιμάται ότι ένα 80% των ΑΣΑ κουζίνας και κήπου μπορούν
να καταλήξουν στον εν λόγω κάδο, εξαιρώντας κάποια που
είναι ανασχετικά για τη διαδικασία της κομποστοποίησης.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ: χαρτί κουζίνας, φλούδες από φρούτα, φρούτα και λαχανικά, κατακάθια καφέ και τσάι, τσόφλια
αβγών, χορταρικά, μικρά κλαδέματα κήπων, στάχτη, πριονίδι, ξεραμένα φυτά, κομμένο γρασίδι, φύλλα.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ: άρρωστα φυτά, μεγάλα κλαδέματα, χαρτί τουαλέτας, πάνες, φλούδες εσπεριδοειδών, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, εφημερίδες, περιοδικά, ζωικά προϊόντα,
χημικά, φάρμακα, επικίνδυνα ΑΣΑ, περιττώματα ζώων.
Τα πλεονεκτήματα της οικιακής κομποστοποίησης είναι:
• Καλής ποιότητας κομπόστ που χρησιμοποιείται επιτόπου
από τους ιδιοκτήτες των νοικοκυριών. Με αυτό τον τρόπο,
εκτρέπεται σημαντική ποσότητα οργανικών βιογενών αποβλήτων από τη συνολική ποσότητα που καταλήγει προς περαιτέρω διαχείριση. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ
και μειώνεται το κόστος αγοράς φυτοχώματος για τα ίδια τα
νοικοκυριά • Μικρό κόστος εφαρμογής αυτής της μεθόδου.
Ανακύκλωση
Ένας τρόπος ορθολογικής διαχείρισης η οποία έχει ήδη
επικρατήσει στην πλειοψηφία των ελληνικών δήμων είναι
η ανακύκλωση. Οι συσκευασίες που συλλέγονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι:
• Αλουμινένια κουτάκια (μπύρα ή αναψυκτικά) • Γυάλινα
μπουκάλια • Πλαστικά μπουκάλια (νερό ή αναψυκτικά ή
απορρυπαντικά ή τρόφιμα) • Σιδηρούχες κονσέρβες (γάλα
ή τρόφιμα ή μπύρα) • Χαρτοκιβώτια, χάρτινες συσκευασίες
υγρών προϊόντων (χυμοί ή γάλα) • Έντυπο χαρτί (εφημερίδες
ή περιοδικά ή βιβλία).
Δημοτική κομποστοποίηση
Δημοτική κομποστοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί με
συλλογή των οργανικών απορριμμάτων από τα νοικοκυριά,
αλλά και των οργανικών απορριμμάτων των ΟΤΑ (πράσινα),
όπως είναι τα κλαδέματα από πάρκα και δρόμους. Τα οργανικά από τα νοικοκυριά είτε συλλέγονται χωριστά μέσα στις
κατοικίες και τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους που τοποθετούνται έξω από τις κατοικίες, είτε καταλήγουν στα σύμμεικτα υπολειμματικά ΑΣΑ. Κατόπιν μεταφέρονται σε ειδικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εξοπλισμένες κατάλληλα για
τη μετατροπή των οργανικών σε κομπόστ, αφού προηγηθεί
η διαλογή των ξένων υλικών (προσμίξεις, ανακυκλώσιμα,
κ.λπ.). Τα πράσινα απορρίμματα των ΟΤΑ συλλέγονται από ειδικά οχήματα και μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους των
ΟΤΑ, όπου μετατρέπονται σε κομπόστ. Μετά την παραγωγή
του, το κομπόστ ανάλογα με την ποιότητά του μπορεί είτε
να πωληθεί στην αγορά, είτε να χρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια κηπευτικών, φυτών και δενδροκαλλιεργειών, είτε να
διατεθεί στους δημότες, είτε τέλος να αποτεθεί σε εκμεταλλεύσιμες ή μη εκτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των
εδαφών. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους εναλλακτικής
διαχείρισης απορριμμάτων τείνουν, τα τελευταία χρόνια, να
επικρατήσουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι τρόποι
διαχείρισης, που περιλαμβάνουν την ενεργειακή αξιοποίηση
αποβλήτων μέσω της εκμετάλλευσης του βιοαερίου που παράγεται στους ΧΥΤΑ, της αναερόβιας χώνευσης, αλλά και της
θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων.
Χρήστος Καρκανιάς
Περιβαλλοντολόγος Msc
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Let’s do it Greece
Καθαρίζουμε την Ελλάδα

Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2008 από την Εσθονία. Στόχος ο καθαρισμός σε μια μέρα περιοχών, σε ολόκληρη τη χώρα, από εθελοντές (οργανώσεις και άτομα) με ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα.
Στην Ελλάδα την πρωτοβουλία υιοθέτησαν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΕΕΔΣΑ και ο περιβαλλοντικός σύλλογος
Αττικής «Ώρα για Δράση».
Για το σκοπό αυτό ξεκίνησαν μια καμπάνια, ορίζοντας ως ημέρα δράσης για τη χώρα
μας την 29η Απριλίου, με την οποία ζητούσαν τη συμμετοχή οργανώσεων και εθελοντών από όλη την Ελλάδα και προτείνοντας την υλοποίηση πρωτοβουλιών καθαριότητας στους τόπους τους οποίους κάθε οργάνωση ήθελε να επιλέξει.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ αποδέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόσκληση και κάλεσε να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή που στόχο είχε τον καθαρισμό δρόμων του Ρετζικιού
όλες τις συλλογικότητες της περιοχής.
Με τη βοήθεια του Δήμου που μας έδωσε γάντια και σακούλες, 45 περίπου άτομα (τα
μισά πρόσκοποι των Πεύκων), μαζέψαμε 500 λίτρα σκουπιδιών (50 μεγάλες σακούλες)
από 12 διαφορετικές διαδρομές (δρόμοι Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ποιήσεως, Μαβίλη,
Κρυστάλλη, Αγ.Τριάδας, Παναθηναίων, Ειρήνης, μέρος της Παπανικολάου, Αγ.Σοφίας,
Παπάφη, Ρόδων, Ονείρων, Κωνσταντινουπόλεως, Μ.Ασίας, Ακαδημίας), μέσα στον οικισμό, συμβάλλοντας έτσι, για πρώτη φορά, στην προσπάθεια.
Είναι φανερό από τους αριθμούς ότι η πρωτοβουλία μας δεν είχε την αποδοχή που
περιμέναμε. Ελπίζαμε ότι η αλληλεγγύη και η ευαισθησία όλων σε ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ίσως ακόμη
μεγαλύτερο λόγω των προβλημάτων που ταλανίζουν όλους και τον καθένα ξεχωριστά.
Φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Είναι μειωμένο ακόμα το ενδιαφέρον μας για το τι συμβαίνει
έξω από την πόρτα της αυλής μας.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα συνεχίσει να προσπαθεί προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας στα θέματα αυτά, αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή
πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη για να είναι αποτελεσματική.

Περιποίηση δένδρων
Την Κυριακή 1η Απριλίου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ (μετά από απόφαση του Δ.Σ.) βρέθηκε στην περιοχή των νέων νεκροταφείων, για να περιποιηθεί τα δενδράκια
που επιβίωσαν από τις δενδροφυτεύσεις των προηγούμενων χρόνων. Αν και
η συμμετοχή ήταν μικρή, δουλειά έγινε. Παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδας
του Γυμνασίου Πεύκων μαζί με τα μέλη μας σκάλιξαν και διαμόρφωσαν τους
λάκκους γύρω από τα δενδράκια και καθάρισαν τα αγριόχορτα που τα έπνιγαν.
Έτσι θα συγκρατούν το νερό της βροχής για να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
Αξιοσημείωτο είναι ότι «έπιασαν» πολλά από τα δένδρα που φυτεύτηκαν. Δυστυχώς ο βροχερός καιρός στη συνέχεια δεν μας επέτρεψε να συνεχίσουμε την περιποίηση
των υπολοίπων.

«Let’s do it, Greece»

Την Κυριακή 29 Απριλίου του 2012 ήταν η μέρα καθαρισμού της χώρας μας. Τη μέρα αυτή οι
πολίτες της Ελλάδας μαζεύτηκαν στις πλατείες της γειτονιάς τους και ανέλαβαν δράση.
Έτσι κι εγώ πήγα στην πλατεία των Πεύκων για να βοηθήσω. Μας μοίρασαν γάντια και σακούλες. Όση ώρα περιμέναμε να μαζευτεί ο κόσμος, εγώ καθάρισα το συντριβάνι της πλατείας.
Μέσα στο συντριβάνι είχε: κουτάκια από χυμούς, κυπελάκια από παγωτό, κουταλάκια παγωτού, περιτυλίγματα από τσίχλες και πλαστικές σακούλες.
Όταν ο κόσμος μαζεύτηκε, χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε μία ομάδα ανέλαβε και μια
διαφορετική οδό.
Η δική μου ομάδα ανέλαβε την οδό Ελευθερίας και την οδό Ποιήσεως.
Στη διαδρομή βρήκα μια νεογέννητη χελώνα στο πεζοδρόμιο και για να μην την πατήσει
κανείς, την έβαλα στα χόρτα.
Συνολικά μαζέψαμε 6 σακούλες σκουπίδια. Με στεναχώρησε όμως ότι στη διαδρομή υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια.
Ελπίζω του χρόνου να βρούμε λιγότερα σκουπίδια πεταμένα και να έρθει ακόμη περισσότερος κόσμος με τα παιδιά του.
του μαθητή της Γ’ Δημοτικού Στέφανου Παππά
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Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται, κρίνουν και προτείνουν
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

Πέφτει βροχή.
Πάνω στα βρεγμένα φύλλα
ένα κοτσύφι.
Ανθισμένες μυγδαλιές
χαμογελούν
με το φώς του ήλιου.
Ηλίας Ζιώγας

Λουλούδια έχει
η άνοιξη και
μένα μου αρέσουν.
Πολύχρωμα τριαντάφυλλα
στον κήπο μας
φυτρώνουν.
Μελίνα Γκουλώτη

Κάθε μέρα στο σχολείο
αγκαλιά με το βιβλίο μου.
Πήγα εκδρομή
δεν πήρα φαγητό
και πείνασα πολύ.
Χρήστος Πουλιάκης

Άνοιξη ζεστή εποχή
τρέχουμε όλοι εδώ κι εκεί.
Ήρθε το Πάσχα
ψήνουμε αρνιά και
τσουγκρίζουμε αυγά.
Μαίρη Τάχου

Στον ουρανό κοιτάζω
τ’ αστέρια
με το τηλεσκόπιο.
Με τους φίλους μου
παίζω το πρωί
νιώθω πολύ χαρούμενος.
Δημήτρης Λαζαρίδης

ΚΙΒΩΤΟΣ

Η νέα εφημερίδα που κυκλοφορεί στα Πεύκα
από τους μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Πεύκων με τη στήριξη βέβαια των εκπαιδευτικών
τους, ήρθε να εμπλουτίσει την πολυφωνία στα
έντυπα της περιοχής μας.
Με φρέσκιες ιδέες, απόψεις, δραστηριότητες,
εκδηλώσεις αθλητικές, πολιτικές και πολιτιστικές
και άλλα που ενδιαφέρουν τους νέους μας συναγωνίζονται επάξια μεγάλες εφημερίδες.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συγχαίρει τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς για αυτή τους την προσπάθεια.

Εξέδρα αναπαραγωγής γλαρονιών στο Καλοχώρι
Περίπου 30 ζευγάρια ποταμογλάρονων, που ετοιμάζονται
να δημιουργήσουν τη νέα τους
οικογένεια, είναι οι πρώτοι
φιλοξενούμενοι της εξέδρας
αναπαραγωγής πουλιών που
κατασκεύασε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία
– Αλιάκμονα στις εκβολές του
Γαλλικού Ποταμού, στο Καλοχώρι.
Η εξέδρα ολοκληρώθηκε και τοποθετήθηκε περί το τέλος Απριλίου με
τη χρηματοδότηση του ψηφιακού περιοδικού για την ορνιθοπαρατήρηση στη Βόρεια Ελλάδα Birdwing (http://www.birdwing.eu/). Το Birdwing
έχει περισσότερους από 800 υποστηρικτές σε διάφορες χώρες, αλλά και
την Ελλάδα, από τις χορηγίες των οποίων χρηματοδοτούνται αντίστοιχα
project. Η κατασκευή της ξύλινης εξέδρας, διαστάσεων 2 Χ 3 μ., έγινε από
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,
με τη συμμετοχή εργαζομένων από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης που πρόσφεραν την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει από αντίστοιχα
εγχειρήματα στην Κερκίνη.
«Εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας για τη χορηγία του περιοδικού Birdwing, πίσω από το οποίο βρίσκονται δύο αφοσιωμένοι Βρετανοί
φυσιολάτρες, η Χίλαρι Κολ και ο Στιβ Μιλς, οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις για την ανάδειξη και την προστασία των υγροτόπων και
της ορνιθοπανίδας της Βόρειας Ελλάδας», ανέφερε ο πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης, Θεμιστοκλής Κουιμτζής.
Η εξέδρα θα παρέχει χώρο φωλεοποίησης σε ζευγάρια γλαρονιών και
παράλληλα θα μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό σημείο για σχολεία και επισκέπτες που επισκέπτονται την περιοχή.
Η στήριξη της λειτουργία του φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία
– Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του είναι έργο
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης).

“Water, Aqua - The Essential Resource”
Η δεύτερη δημιουργική χρονιά του προγράμματος Comenius του 2ου Δ. Σ. Πεύκων

Μια ακόμα σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και μαζί της φτάνει στο
τέλος του το πρόγραμμα Comenius που υλοποιεί το σχολείο μας τα δυο
τελευταία χρόνια. Τυπικά και επίσημα από το Σεπτέμβριο του 2010, αλλά
ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 2009, δόθηκε η ευκαιρία τόσο στους
μαθητές μας όσο και σε μας τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουμε την αξία
του νερού, να ευαισθητοποιηθούμε και να συνειδητοποιήσουμε πως το
νερό αποτελεί το σημαντικότερο πόρο του πλανήτη και πως η παρουσία
του είναι κυριολεκτικά συνώνυμη με τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. Άλλωστε ένας κόσμος χωρίς Νερό θα ήταν ένας κόσμος χωρίς Ζωή.
Οι μαθητές μας εργάστηκαν με μεγάλη συνέπεια και υπευθυνότητα και
δημιούργησαν πολλές και ενδιαφέρουσες εργασίες. Την πρώτη χρονιά δημιούργησαν από κοινού με τις εταιρικές χώρες ένα διετές ημερολόγιο με
δικές τους ζωγραφιές και ταξίδεψαν στην Ευρώπη με τον Droppy, το λογότυπο του έργου μας, προβάλλοντας τις ομορφιές της χώρας μας. Ασχολήθηκαν με τη λογοτεχνία και την ποίηση γράφοντας τα δικά τους ποιήματα,
έγραψαν μύθους και θρύλους για το νερό, έκαναν παραμύθι τον κύκλο του
νερού, μίλησαν για επαγγέλματα νερού χαμένα στο χρόνο και εξερεύνησαν την καταλυτική παρουσία του νερού στην ανάπτυξη του πολιτισμού
και στην επιβίωσή μας.
Τη δεύτερη χρονιά οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με το νερό στην τέχνη,
έγραψαν ένα παραμύθι για την μόλυνση του περιβάλλοντος και κατέγραψαν τα δικά τους μηνύματα για τη σωστή χρήση του νερού. Ενημερώθηκαν
για έργα ύδρευσης, υδραγωγεία και δίκτυα. Επισκέφτηκαν κέντρα ενημέρωσης, υγροβιότοπους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και φράγματα και
έβγαλαν συμπεράσματα για την καλύτερη διαχείριση αυτού του μυστηριώδους υγρού της ζωής.
Η τελευταία και πολύ ενδιαφέρουσα εργασία που έγινε και πάλι από κοινού με τις εταιρικές χώρες είναι ένα βιβλίο για την αειφορική διαχείριση
του νερού. Κάθε χώρα ανέλαβε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το σχολείο μας
δούλεψε πάνω στα φράγματα και τη χρησιμότητά τους. Η παρουσίαση του
βιβλίου θα γίνει στην 8η και τελευταία συνάντηση που θα λάβει χώρα στην
Gambara της Ιταλίας από τις 24 έως και τις 27 Μαΐου.
Όλες οι εργασίες των παιδιών είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο και μπορείτε να τις δείτε στη Δικτυακή Πύλη του eTwinning : http://new-twinspace.
etwinning.net/web/p16934
στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.droppy.net και στο
MagazineFactory:
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/water
Πραγματικά οι κύριοι στόχοι του προγράμματός μας επιτεύχθηκαν. Οι
μαθητές μας μέσα από τη συνεργασία και την ομαδική εργασία διαπίστωσαν πως έχουν κοινούς προβληματισμούς με τα παιδιά των άλλων χωρών
και έμαθαν πως το νερό είναι πρωτίστως κοινωνικό αγαθό και δώρο της
φύσης και πως η αφθονία του μπορεί να είναι παροδική και για τις αναπτυγμένες χώρες.
Η υπεύθυνη του προγράμματος: Ενεχειλίδου Έφη
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Πευκο-απόψεις

► Τα έργα οδοποιίας του Δήμου συνεχίζονται. Έτσι
μετά τις εργασίες στην Νερομύλων, την Εφέσου και την
Ερμού ακολουθούν οι παρακάτω οδοί: Τριών Ιεραρχών
(κάτω από το Γυμνάσιο) , Βάκχου (στη Παιδική χαρά),
Βότση, Καρατάσου(νέο Λύκειο), Ακαδημίας, Επίκουρου,
Ηρακλείτου (παλιά κοιμητήρια), Γαλήνης(πίσω από την
Εκκλησία), Αγίων Πάντων (οικισμός Ακροπόλεως) και Αγ.
Φιλήμωνος.
► Από το ΚΑΠΗ Πεύκων (το δικό μας ΚΑΠΗ) μόνον 5
άτομα πήγαν στη θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού»
στο Βασιλικό Θέατρο. Ήταν θαυμάσιο έργο και πολύ κόσμος. Γιατί αλήθεια μόνον 5 άτομα και που οφείλεται αυτό;
Δε νιώθουμε κάτι καλό να διασκεδάσουμε ή προτιμότερο
το παιχνίδι και ο ύπνος;
► Σε προηγούμενο τεύχος του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ γράφτηκε για το παράνομο οίκημα δίπλα στο παλιό κοινοτικό
κατάστημα (νυν ΚΑΠΗ). Έτσι στις 16/3 άρχισε η κατεδάφισή
του. Ελπίζουμε ο χώρος να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να
γίνει ερχόμενης της άνοιξης-καλοκαιριού ένας ευχάριστος
τόπος για τα ΚΑΠΗ. Να ξεκουράζονται οι άνθρωποι της
τρίτης ηλικίας. Τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει;

► Η επανάληψη πολλές φορές δε βλάπτει, γιατί μπορεί
ν’ αποβεί μοιραία για τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν την
οδό Αγ.Τριάδας. Στη διασταύρωση με την Αναλήψεως
φάνηκαν οι σιδερένιες βέργες της ασφάλτου και μερικές
εξέχουν ίσως ελάχιστα, αλλά αρκούν να τρυπήσουν
τα λάστιχα. Επίσης οι σχάρα των ομβρίων υδάτων έχει
διαπλατυνθεί και όταν διέρχεται όχημα, αναταράσσεται
ολόκληρο. Θα επισκευαστεί ή όχι;
► Στη γωνία Αναλήψεως με Ζωοδόχου Πηγής έχει συσσωρευτεί ολόκληρο βουνό από κλαδεμένα δένδρα. Ποιος
φταίει γι’ αυτό δεν έχει σημασία. Ας περάσει το απορριμματοφόρο να τα πάρει. Δίπλα υπάρχει και μετασχηματιστής
της ΔΕΗ. Θέλει προσοχή!!!
► Επίσης, δίπλα στο παραπάνω σημείο, ενώ είναι μια
υπέροχη πλαγιά είναι γεμάτη σκουπίδια. Θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί το σημείο αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και ένα
τούρκικο λουτρό, μνημείο της περιοχής μας. Ας μη το αφήσουμε να καταρρεύσει όπως ο πύργος στο Δελασάλ.

► Πολλές οι διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για το λεωφορείο της τοπικής μας συγκοινωνίας. Διαμαρτύρονται
διότι δεν κυκλοφορεί όλο το 24ωρο, διότι είναι πολύ
μεγάλο και δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει στους στενούς
δρόμους των Πεύκων και ότι η απομάκρυνση του μικρού
λεωφορείου ήταν λάθος επιλογή των υπευθύνων του
Δήμου μας. Σε έναν ενιαίο μεγάλο Δήμο, όπως ο δικός
μας, σίγουρα υπάρχουν διάφορες ανάγκες και πρέπει
να υπάρχουν προτεραιότητες στις ανάγκες. Την ευθύνη
αυτών των αποφάσεων έχουν αυτοί που ξέρουν και τις
ανάγκες. Κάποιοι από μάς αμφισβητούν την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του τοπικού λεωφορείου διότι στις
περισσότερες διαδρομές μεταφέρει ελάχιστους επιβάτες,
ενώ καταναλώνει μεγάλες ποσότητες καυσίμων. Η λύση
πρέπει να αναζητηθεί μέσω Ο.Α.Σ.Θ.

► Το πρόβλημα της οδού Αγίας Τριάδας συνεχίζει να
υφίσταται. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά του δρόμου τον στενεύουν επικίνδυνα με αποτέλεσμα
να μην χωρούν δύο αυτοκίνητα που κινούνται ταυτόχρονα
στο οδόστρωμα. Όσο για τα πεζοδρόμια που είναι σε άθλια
κατάσταση σε ορισμένα σημεία δεν επιτρέπουν στους
πεζούς να βαδίζουν σ’ αυτά. Ας συμβάλλουν και οι ιδιοκτήτες να υπάρχει ένα βατό πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι
τους και όχι να παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών με
κατασκευές, όπως αυτή της φωτογραφίας («φωνή βοώντος
εν τη ερήμω»). Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί παρ’ όλη
τη διαβεβαίωση από τη δημοτική αρχή ότι θα τραβηχτεί
ο ιδιοκτήτης από το πεζοδρόμιο δεν έχει γίνει τίποτα μετά
από σχεδόν ένα χρόνο.

► Ήρθε το καλοκαίρι και το πρόβλημα των ακάλυπτων
οικοπέδων ιδιωτικών και δημοτικών θα είναι και πάλι στην
επικαιρότητα. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να καθαριστούν από τις δημοτικές υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν να
ανταποκριθούν έγκαιρα και οι διαμαρτυρίες πολλές φορές
είναι έντονες. Είναι γεγονός πως πολλές φορές λόγω της
συσσωρευμένης ύλης δημιουργούνται εστίες διαφόρων
φιδιών και τακτικά σπίτια που γειτνιάζουν με ακάλυπτα
οικόπεδα δέχονται τέτοιους επισκέπτες.
► Μπορεί οι οικονομική κατάσταση της χώρας (και
των δήμων) να μη βοηθά σε δράσεις, όπως αυτές που
στοχεύουν στη φροντίδα των ρεμάτων της πόλης. Από το
σημείο αυτό όμως μέχρι την πλήρη εγκατάλειψη τους από
τις τοπικές αρχές, κάτι που αγγίζει τα όρια της αδιαφορίας,
υπάρχει απόσταση. Κρίμα.
► Όπως βλέπετε και από τη φωτογραφία που μας
έστειλε συμπολίτης μας το μονοπάτι που συνδέει τα Πεύκα
με το δάσος του Σέιχ Σου παρουσιάζει προβλήματα. Ένα
κομμάτι του έχει καταρρεύσει με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδιάβατο. Το επισημαίνουμε και ζητούμε την άμεση
αποκατάστασή του, γιατί είναι το μόνο σημείο πρόσβασης
προς το δάσος.

► Επίσης υπάρχουν δύο εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα
δίχως πινακίδες.

► Θα παρακαλούσαμε, για πολλοστή φορά, τη δημοτική αρχή να αλλάξει τη θέση των κάδων σκουπιδιών
(ανακυκλώσιμων και μη) ως προς το άνοιγμά τους. Και
τι εννοούμε. Ο πολίτης να πατάει από την εσωτερική
πλευρά του πεζοδρομίου τον ειδικό μοχλό για να ανοίξει
ο κάδος και όχι από την εξωτερική, όπου αναγκάζεται να
κατέβει στο δρόμο με άμεσο κίνδυνο να παρασυρθεί από
διερχόμενο αυτοκίνητο. Και επίσης, οι συμπολίτες μας να
μη μετακινούν συνέχεια τους κάδους.
► Πολύ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει Κ.Ε.Π.
στα Πεύκα και συγκεκριμένα στο ισόγειο του δημοτικού
καταστήματος Λ. Ειρήνης 19, δίπλα ακριβώς από τον
συμβουλευτικό σταθμό. Επιτέλους δεν θα χρειάζεται να
μετακινηθεί κανείς στο Ασβεστοχώρι ή στο κέντρο της
πόλης για να εξυπηρετηθεί.
► Λαϊκή ακούμε και λαϊκή δε βλέπουμε. Πότε επιτέλους
θα ξεκινήσει η λειτουργία της; Ο κόσμος ανυπομονεί.
Είμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων.

► Πολλές φορές ακούμε από συμπολίτες μας να λένε
ότι είναι χαμένος κόπος να κάνουμε ανακύκλωση, γιατί
έχουν δει τα κοινά απορριμματοφόρα να αδειάζουν τους
κάδους της ανακύκλωσης. Αυτό δεν ισχύει, γιατί όπως μας
εξήγησε ειδικός σε αυτό το θέμα συμβαίνει το εξής. Επειδή
τα απορριμματοφόρα οχήματα για την ανακύκλωση είναι
λίγα, πολλές φορές δεν επαρκούν για την αποκομιδή των
ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι χρησιμοποιούν τα κοινά οχήματα, αφού τα πλύνουν πρώτα. Άρα αγαπητοί συμπολίτες
μας συνεχίστε την ανακύκλωση, αξίζει τον κόπο.

► Η Εθελοντική Ομάδα της Γεωπονικής Σχολής του
Α.Π.Θ. συνεχίζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τη διάθεση
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων από τους παραγωγούς
απευθείας στους καταναλωτές. Το «κίνημα της πατάτας»
συνεχίζεται, για όσους ειρωνικά σχολιάζουν. Πληροφορίες
στα τηλέφωνα: 2310998800 και 6974723846.

► Όπως βλέπετε και από τη φωτογραφία, το ΠΕΥΚΟΟΡΑΜΑ έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα στα Πεύκα, από
μικρούς και μεγάλους.

► Αναρωτιόμαστε, γιατί το νερό από το δίκτυο ύδρευσης (λάστιχο συνδεδεμένο με βρύση δικτύου) στην
εκκλησία της Αγίας Τριάδας τρέχει μέρα-νύχτα. Τόσο
νερό σπαταλιέται άδικα, όταν σε λίγο θα πούμε το νερό
νεράκι. Εμείς ξέρουμε τον αυτουργό της ενέργειας αυτής.
Θα πρέπει όμως η δημοτική αρχή να του κάνει επίσημη
σύσταση, γιατί στη δική μας προτροπή αδιαφόρησε. Το
απαιτούμε, γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν
μπορούν συμπολίτες μας να αδιαφορούν έτσι.

► Κάθε χρόνο αυτή την εποχή γεμίζουν οι δρόμοι και τα
πεζοδρόμια από κλαδιά και χόρτα από το καθάρισμα των
κήπων και οικοπέδων. Η απομάκρυνσή τους καθυστερεί
και η πόλη μας εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης. Κάνουμε
έκκλιση στο δημοτικό και τοπικό μας συμβούλιο να επισπεύσει την αποκομιδή τους. Επίσης υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος πυρκαγιάς στους ακάλυπτους χώρους, γιατί ενώ
κόβονται τα χόρτα, εγκαταλείπονται επί τόπου, με συνέπεια
να ξεραίνονται και να αποτελούν έφλεκτη ύλη.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ εύχεται στον
κ.Νίκο Βαρσάμη, αντιδήμαρχο αστυνομίας
του δήμου μας και στην κ. Βασιλική Πεσλή,
που παντρεύτηκαν πρόσφατα, “ΒΙΟΝ ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ”.
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Φροντίζω ν’ αλλάΖΩ

Ένα παραμύθι
διαφορετικό
από τ’αλλάΖΩ
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα αλλάΖΩ , αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Ξεχώριζε, γιατί τα δυο του λάμδα, ήταν …διαφορετικά.
Το ένα έδειχνε χαρούμενο και αισιόδοξο, ενώ το άλλο, έδειχνε
πάντα λυπημένο, θυμωμένο και κάποιες φορές απογοητευμένο...
Έτσι λοιπόν, όπως το ένα λάμδα κοιτούσε τ’ άλλο, σχημάτιζε ένα
προσωπάκι που δεν ήξερες αν έκλαιγε ή γελούσε, ή μάλλον, έκανε
και τα δυο μαζί. Κι εκείνο το ΖΩ στο τέλος, θαρρείς και σ’ έκανε να
το θαυμάζεις!
Κάποιοι που δεν το ήθελαν δίπλα τους το έβρισκαν …άσχημο,
προβληματικό, ενοχλητικό κι έτσι το απέφευγαν…
….άλλοι πάλι, το αποδέχονταν, μόνο για λίγο ..δεν προσπαθούσαν να το γνωρίσουν καλύτερα κι έδειχναν να το λυπούνται.
Όμως, αυτό, πάντα είχε λίγους φίλους καλούς που το δέχονταν
όπως ήταν και το αγαπούσαν πραγματικά .
Κι όταν αυτοί το αγκάλιαζαν, τότε αυτό ένιωθε τόσο ζωντανό και
τόσο δυνατό …που συχνά καυχιόταν πως θα μπορούσε …ν΄αλλάξει
τον Κόσμο!
Βίκυ Ρηγοπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Νεάπολης Συκεών κ.
Σίμο Δανιηλίδη, τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δημήτρη
Απατσίδη, καθώς και το διευθυντή του κολυμβητηρίου Συκεών κ.
Στέλιο Ιετίωνα, γιατί ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα των οικογενειών μας να χρησιμοποιούνται ισότιμα οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες του κολυμβητηρίου από τα παιδιά μας με τη συνδρομή ειδικά
εκπαιδευμένων γυμναστών. Ελπίζουμε το πρόγραμμα αυτό να έχει
διάρκεια και ν’ αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας
του κολυμβητηρίου, όπως άλλωστε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας αποτελεί και η αναπηρία. Προσδοκούμε την πραγματοποίηση νέων καινοτόμων δράσεων στο μέλλον, που σκοπό θα έχουν
την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με «ειδικές
ικανότητες».
Γονείς - μέλη του συλλόγου «αλλάΖΩ»

Ο χειμώνας του πελατειακού συστήματος μας τελείωσε. Οι ανεπάρκειες του προνοιακού κράτους και οι αδυναμίες της πολιτικής και των
πολιτικών ν’ αντιμετωπίσουν τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα της
κοινωνίας, έδωσαν τη θέση τους στην άνοιξη της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε στα μάτια τον εαυτό μας με απόλυτη
ειλικρίνεια, να αναστοχαστούμε και να επικοινωνήσουμε δημιουργικά.
Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και με υπεύθυνη στάση να λειτουργήσουμε επιτέλους συλλογικά. Να κινητοποιηθούμε όλοι με στόχο την
ενότητα-λύση στα αδιέξοδα που ζούμε προς όφελος των κοινωνικά
αποκλεισμένων, των ανάπηρων, των «μη προνομιούχων».
Η αρχή έγινε! Η όμορφη εκδήλωση, «φροντίζω τα ζώα, αλλάΖΩ τον
τρόπο που βλέπω την αναπηρία» που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
στις 16 Μαΐου στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων και οργανώθηκε με πρωτοβουλία δύο τοπικών συλλόγων, «φροντίζω» και «αλλάΖΩ» ήρθε να
το επιβεβαιώσει ηχηρά. Σε μία κοινή προσπάθεια ενώθηκαν οι φωνές
και οι αγωνίες για το μέλλον αυτού του τόπου από δύο συλλόγους, νεαρούς σε ηλικία, αλλά …ζωηρούς σε δράση και διαθεσιμότητα.
Θέματα με αμοιβαίο ενημερωτικό ενδιαφέρον επιλέχτηκαν για να
αποτελέσουν αφορμή προβληματισμού και συζήτησης που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων. Τα συμπεράσματα στα
οποία καταλήξαμε είχαν την καθολική αποδοχή. Υποσχεθήκαμε ν’ αλλάξουμε την «αναπηρία» του μυαλού μας και τις συμπεριφορές που
τη χαρακτηρίζουν, φροντίζοντας κατάλληλα τα αδέσποτα ζώα που
πέφτουν θύματα απόπειρας δολοφονίας από ασυνείδητους «ανθρώπους» (φόλες) με μοναδική δικαιολογία πως είναι διαφορετικά και «ενοχλητικά». Θαυμάσαμε την αρμονική συνεργασία του εκπαιδευμένου
σκύλου με την κωφάλαλη γυναίκα και διαπιστώσαμε την άριστη επικοινωνία ανθρώπου και ζώου όταν στηρίζεται στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αποδοχή. Ακούσαμε προσεχτικά την εθελόντρια – εκπαιδεύτρια Μαρία Λίγκα, φυσιοθεραπεύτρια στο κέντρο θεραπευτικής
ιππασίας Σερρών, που με λόγο κατανοητό και άμεσο μας βοήθησε να
καταλάβουμε τη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο
άλογο και τα άτομα με αναπηρία όταν αυτή καθοδηγείται σωστά από
ανθρώπους με επιστημονική κατάρτιση και προπαντός αληθινή αγάπη
γι’ αυτό που κάνουν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης μαθήτριες
από τον ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου με την καθοδήγηση της Γεωργίας Νικολοπούλου Αρκαδίας, αλληλεπίδρασαν δημιουργικά με τα παιδιά και τα
βοήθησαν να αποτυπώσουν τη δημιουργική φαντασία τους στην καλλιτεχνική ζύμη. Οι καλλιτεχνικές τους δημιουργίες προσφέρθηκαν στο
τέλος της εκδήλωσης σε όσους την παρακολούθησαν ως αναμνηστικά
και δεν ήταν λίγοι. Η άμεση και θετική ανταπόκρισή τους μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια που σκοπό έχει να
φέρει τους συμπολίτες μας πιο κοντά σε κοινές δράσεις, που κινητοποιούν το συλλογικό ενδιαφέρον και διαμορφώνουν υπεύθυνες στάσεις
και συμπεριφορές απέναντι σε προβλήματα που ζούμε όλοι.
Το πείραμα πέτυχε! Από μας εξαρτάται αν θα έχει και συνέχεια. Αν
θα μπορέσουμε τελικά ν’ αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας και να τον
κάνουμε καλύτερο.
Σύλλογος ΑλλάΖω - Facebook page:’’αλλάZω’’
e-mail: allazo@groups.facebook.com
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«Φροντίζω τα ζώα,
Αλλάζω τον τρόπο που βλέπω την αναπηρία»

Την Τετάρτη 16
Μαΐου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε
με
επιτυχία, η πρώτη
ενημερωτική ημερίδα του τοπικού
φιλοζωικού
σωματείου «Φροντίζω» σε
συνεργασία με τον επίσης
τοπικό
σύλλογο φίλων ατόμων με αναπηρία
«Αλλάζω». Η ημερίδα παρουσίασε επίκαιρα και
ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τα ζώα και
τη σχέση τους με τον άνθρωπο και ειδικότερα με
αυτούς που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.
Τα δυο σωματεία προσκάλεσαν τους κτηνιάτρους κ. Κοκόλη Αλεξάνδρα και κ. Σίσκο Νικόλαο,
οι οποίοι μίλησαν για τις φόλες και τις πρώτες
βοήθειες που μπορούμε να παρέχουμε προς τα
δηλητηριασμένα ζώα. Στη συνέχεια, η εκπαιδεύ-

τρια σκύλων χωρίς βία κ. Καλιόγλου Ελένη μίλησε
για την εκπαίδευση των ζώων συντροφιάς, αλλά
και των σκύλων-συνοδών για ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.
Την ομιλία της ακολούθησε επίδειξη των δυνατοτήτων σκυλίτσας εκπαιδευόμενης στη νοηματική
γλώσσα, παρουσία και της κωφής ιδιοκτήτριάς
της. Τέλος, τη σφραγίδα της στην ημερίδα άφησε
η κ. Λίγκα Μαρία, φυσιοθεραπεύτρια και εθελόντρια στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών,
του οποίου το έργο και το σκοπό παρουσίασε: να
προωθήσει την ιδέα της ιππασίας ως θεραπευτικής προσέγγισης και να προάγει την ένταξη και
ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο.
Μετά την λήξη των ομιλιών ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων και απαντήθηκαν ερωτήματα του κοινού από τους ομιλητές. Ευχαριστούμε από καρδιάς τα μέλη μας, αλλά και όλον τον
κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του.
Σύλλογος Φροντίζω

ANAKOINΩΣΗ

Ο Πανελλήνιος
Κτηνιατρικός
Σύλλογος
ενημερώνει
τους ιδιοκτήτες
κατοικιδίων

Ως φιλοζωικό σωματείο «Φροντίζω» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κάνουμε έκκληση προς όλους εσάς τους συνδημότες μας για σπίτια προσωρινής
φιλοξενίας για αδέσποτα σκυλάκια ή γατάκια που προωθούμε για υιοθεσία.
Καθώς δεν διαθέτουμε καταφύγιο, ούτε υπάρχει δημοτικό κυνοκομείο και
οι κίνδυνοι στο δρόμο είναι καθημερινά πολλοί (αυτοκίνητα, φόλες, κακοποίηση), ελπίζουμε στη βοήθειά σας. Το σωματείο καλύπτει όλα τα έξοδα του
ζώου κατά το διάστημα της φιλοξενίας του, την τροφή και την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Αυτό που ζητάμε από όλους εσάς, είναι απλά να
ανοίξετε την πόρτα σας, αλλά και την καρδιά σας σε αυτά τα πλάσματα που
τόσο μας έχουν ανάγκη...
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6986063851 και 6986097309

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας
που αφορά στα ζώα συντροφιάς. Ο νέος νόμος αποτελεί την πρώτη σοβαρή σύγχρονη προσπάθεια δημιουργίας θεσμικού πλαισίου που αφορά στα μικρά ζώα, αλλά και όσους τα διαχειρίζονται.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και γενικότερα στην
εμπέδωση και προαγωγή της ζωοφιλίας. Προβλέπονται επιδοτούμενα
προγράμματα αντιμετώπισης των αδέσποτων με εμβολιασμούς, στειρώσεις, προγράμματα υιοθεσιών, σήμανσης και επανένταξης στο φυσικό τους χώρο. Οικονομικά ενισχύονται φορείς για την ίδρυση ή βελτίωση καταφυγίων τέτοιων που να εξασφαλίζουν ανεκτή διαβίωση.
Τίθενται όροι και προϋποθέσεις σ’ όσους εκτρέφουν, εκθέτουν, ή
εμπορεύονται μικρά ζώα.
Λαμβάνεται μέριμνα για την αποκομιδή των πτωμάτων των ζώων.
Ξεκαθαρίζεται το τοπίο όσον αφορά στη διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες.
Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση σκύλων για κυνομαχίες, όπως και για παραγωγή γούνας, κρέατος, δέρματος, παρασκευή φαρμάκων ή άλλων ουσιών.
Θεσπίζονται υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων που αφορούν: στη
φροντίδα της υγείας και ευζωίας των ζώων τους, την υποχρεωτική
ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση, τον εφοδιασμό με βιβλιάριο
υγείας, τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα,
την ευθύνη τους σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημιών σε τρίτους,
την αποφυγή αναπαραγωγής του ζώου τους εφόσον δεν επιθυμούν τη
διατήρηση των νεογέννητων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν και την
υποχρεωτική σήμανση και καταγραφή του σκύλου τους.
Ο νέος νόμος αναμφίβολα αποτελεί ένα πλήρες και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Καθήκον όλων μας, πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης κτηνιάτρων, ζωοφιλικών σωματείων, αλλά και των ιδιοκτητών είναι να το
εφαρμόσουμε για να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
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Έλα κι εσύ …ν’ αλλάξουμε όλοι μαζί!
Είμαστε άνθρωποι ασήμαντοι κι αυτό είναι σημαντικό! Παλεύουμε
καθημερινά για να τα βγάλουμε …πέρα. Πληρώνουμε δάνεια, φόρους, χαράτσια για να ‘μαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις. Σφίγγουμε
τα δόντια και προχωράμε. Σκουπίζουμε το δάκρυ που δεν προλαβαίνει να …στεγνώσει και συνεχίζουμε. Σ’ ένα δρόμο δύσκολο χωρίς επιστροφή, χωρίς προοπτική και προπαντός χωρίς όνειρα. Αυτά
άλλωστε τα ‘χουν αναλάβει, με απόλυτη επιτυχία οι επαγγελματίες
της πολιτικής να τα εξαφανίσουν. Αυτοί που με θράσος θα ζητήσουν
ξανά την …πολύτιμη ψήφο μας. Οι γνωστοί έμποροι της ελπίδας
και του φόβου με εκβιαστικά διλήμματα, απειλές και ρουσφετάκια
της τελευταίας στιγμής, θα ικανοποιήσουν τον αποκλειστικό σκοπό
τους που δεν είναι άλλος παρά η πολυπόθητη επανεκλογή- επιλογή
του διαχειριστή μιας οδυνηρής πραγματικότητας που μόνο αυτοί
έχουν το χαρισματικό ταλέντο να …τελειώσουν και να μας …αποτελειώσουν!
Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, με δηλώσεις αυταρέσκειας και συμπεριφορές αλαζονικές θα χτυπήσουν ξανά την πόρτα της λογικής και
της καρδιάς μας. Μόνο που η καρδιά μας, η καρδιά της Ελλάδας,
κουρασμένη, ταλαιπωρημένη και αγανακτισμένη για λίγο καιρό
ξαποσταίνει, αφουγκράζεται τον πόνο, γιατρεύει τις πληγές της και
παίρνει δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα της, όχι στα γραφεία των
Βρυξελλών, αλλά μέσα στη σκληρή καθημερινότητα των απολύσεων, των οριζόντιων περικοπών, των απορρίψεων και των αποκλεισμών.
Αν τους έχεις βαρεθεί, έλα κι εσύ μαζί. Αν σ’ έχουν κουράσει οι
ανέξοδες φλυαρίες τους, έλα κι εσύ μαζί. Αν ο εθελοντισμός είναι
η δύναμη που κρύβεις μέσα σου, ήρθε η ώρα να βγεις έξω να ενωθείς δημιουργικά με τον διπλανό, τον γείτονα, τον συμπολίτη κι όλοι
μαζί σαν τεντωμένα δάχτυλα από ένα τεράστιο χέρι απλωμένο, να
προσφέρουμε την προστασία και τη φροντίδα που έχει ανάγκη ο
πιο αδύναμος κρίκος της τοπικής μας κοινωνίας, τα άτομα με Αναπηρία.
Έλα κι εσύ στο σύλλογο «αλλάΖΩ», γίνε κι εσύ το μικρό, αλλά απαραίτητο κομματάκι ενός μεγάλου pazl, πολύχρωμου, διαφορετικού,
πλούσιου σε ψυχικά αποθέματα και δυναμικού σε δράσεις παρεμβατικές. Έλα μαζί στον κοινό αγώνα που δίνουμε όλοι για το αυτονόητο δικαίωμα που έχουν τα ΑμεΑ στην εκπαίδευση, στη φροντίδα, στην προστασία, στην αξιοπρέπεια και πάνω απ’ όλα στη Ζωή.
Έλα κι εσύ μαζί, να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις και τις ιδέες που
έχει ο καθένας για την απενοχοποίηση της Αναπηρίας, διαδηλώνοντας ταυτόχρονα την προκλητική ανεπάρκεια της οργανωμένης
πολιτείας.
Ας γίνει ο θυμός και η αγανάκτηση που όλοι μας νιώθουμε δημιουργική έκφραση, πηγαία δύναμη προστασίας και στήριξης των πιο
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, της ευάλωτης και ταλαιπωρημένης
εν πολλοίς Αναπηρίας.
Νίκος Αναστασιάδης
nikanas3@gmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Νέα απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης:

Κόλαφος για τις Τράπεζες

Δημοσιεύθηκε μία νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορούσε τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών - μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ..
Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, εκδικάστηκε η υπόθεση, και πριν λίγες μέρες, εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση:
«ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη των αιτούντων με μηνιαίες καταβολές προς
τους πιστωτές τους επί μία τετραετία, οι οποίες θα καταβάλλονται
εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον
πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτούς της απόφασης.
ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κατοικία των αιτούντων.
Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη
ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης, θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου
εκάστου μηνός και η δόση που αφορά την ασφαλισμένη απαίτηση
θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της
Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των
Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας».
Δηλαδή, από το ποσό των 231.900 ευρώ που όφειλαν, οι καταναλωτές θα καταβάλουν συνολικά 74.450 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρέη
θα διαγραφούν και η πρώτη κατοικία της οικογένειας δε θα κατασχεθεί.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. χαιρετίζει την απόφαση του Ειρηνοδικείου, η οποία
θέτει και πάλι τις τράπεζες, προ των ευθυνών τους και τις «εγκαλεί», για ανεύθυνη δανειοδότηση. Επίσης, απαλλάσσει το ζευγάρι
από το 68% των οφειλών του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους, χωρίς το άγχος των οφειλών.
Εγείρεται, βέβαια, το ερώτημα :
Γιατί οι τράπεζες , δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις, που τους είχε
καταθέσει το ΚΕ.Π.ΚΑ., αλλά οδήγησαν τις υποθέσεις, στο Ειρηνοδικείο, υποβάλλοντας τους καταναλωτές, σε επιπλέον έξοδα και
ταλαιπωρία;
Η απάντηση είναι ότι οι τράπεζες, χρόνια τώρα, συνήθισαν να δανείζουν, χωρίς υπευθυνότητα και ευαισθησία, για τον καταναλωτή.
Τους ενδιαφέρουν μόνο τα μεγέθη τους και ο ανταγωνισμός τους
ήταν μόνο στο ποια θα εκδώσει περισσότερα δάνεια. Και, βέβαια,
χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις επισφάλειες, που οι ίδιες δημιουργούν, με τις επιθετικές τους πολιτικές, ως
άλλοθι, για ληστρικά επιτόκια και χρεώσεις.
Ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, θα οδηγήσουν τις τράπεζες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους,
για την υπερχρέωση των νοικοκυριών και να αλλάξουν πολιτική,
τόσο στις μεθόδους προώθησης και πώλησης των δανειακών τους
προϊόντων, όσο και κατά το αρχικό στάδιο της εφαρμογής του
νόμου, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ώστε να επιτυγχάνεται
συμφωνία, στο εξωδικαστικό στάδιο και να μην απαιτείται η προσφυγή, στα Ειρηνοδικεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο
ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310233423 ώρες 09:00 – 16:00
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Χαμένη γενιά

H ιστορία δεν κινείται ευθύγραμμα· έχει πολλά πισωγυρίσματα. Θύμα
ενός τέτοιου πισωγυρίσματος είναι κι η δική μου γενιά των εικοσάρηδων- τριαντάρηδων. Αντιλαμβανόμαστε ότι «είμαστε η πρώτη γενιά που
θα ζήσει χειρότερα απ’ τους γονείς της». Το κυρίαρχο δίλημμα της γενιάς
μας είναι ανεργία ή μετανάστευση. Το δίλημμα που είχαν όχι οι γονείς
μας, αλλά οι παππούδες και προπαππούδες μας. Πολλοί μας προτείνουν
να συμβιβαστούμε με τις νέες «αναγκαιότητες», να έχουμε εκ περιτροπής
εργασία, μαθητεία, μειωμένα ωράρια, μειωμένες αποδοχές, ιδιωτική (ανασφάλιση, να μην έχουμε «πολυτελείς» απαιτήσεις για άδειες, διακοπές,
δώρα, συντάξεις. Είναι κι αυτό «μια κάποια λύσις», αλλά μάλλον μόνο γι
αυτούς που το προτείνουν…
Δυο ιστορικά ερωτήματα ανακύπτουν: «Τις πταίει?» και «Τι να κάνουμε?» που λόγω μεγέθους δεν μπορούν να απαντηθούν στο παρόν άρθρο. Μπορούμε όμως να δούμε τι έκανε και τι κάνει η γενιά μου.
Για χρόνια η προηγούμενη η «δοξασμένη», αλλά βολεμένη πια «Γενιά
του Πολυτεχνείου» μας αποκαλούσε «γενιά του καναπέ», γιατί δε μείναμε
πιστοί, όπως εκείνη στο αξίωμα «κάθε γενιά χρειάζεται τους αγώνες της».
Αλλά όταν από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 αρχίσαμε τους αγώνες
μας για την παιδεία, για το περιβάλλον, ενάντια στην καταστολή κλπ, τότε
η γενιά του Πολυτεχνείου άρχισε να παριστάνει τον τιμητή· μας αφόρισαν ως «αλήτες, ταραξίες, κωλόπαιδα» και όσοι μεγάλοι μας υπερασπίζονταν χαρακτηρίζονταν από τους υπόλοιπους ως «ενοχικοί μεσήλικες».
Όταν όμως στο παράπονο «πότε θα ανοίξεις σπιτικό, παιδί μου, να δούμε
και κανά εγγονάκι», έπαιρναν την αφοπλιστική απάντηση «με τι λεφτά ρε
μάνα?»· όταν με το μνημόνιο άρχισαν τα όργανα και γι αυτούς, πολλοί
μεταστράφηκαν. «Εγώ γέρασα τώρα, σε εσάς βασιζόμαστε παιδιά μου»,
ακούγαμε συχνά τον καιρό του Κινήματος των Πλατειών, από παππούδες
και γιαγιάδες. Αρχίζουν να δικαιολογούν την αντίσταση στο να γίνουμε η

«Γενιά των (αρχικά) 700, (λίγο μετά) 592, (ήδη) 400 (και βλέπουμε) ευρώ».
Το διευρυνόμενο χάσμα της κοινωνίας κλείνει το «χάσμα των γενεών»,
όσο στο στόχαστρο της αδικίας μπαίνουν όλο και περισσότεροι.
Η γενιά μου είναι αποπροσανατολισμένη, αφενός γιατί το «Δόγμα του
Σοκ» εφαρμόζεται στο πειραματόζωο Ελλάδα που δεν ξέρει να αντιδράσει, αφετέρου το δηλητήριο της διαφθοράς/ πελατειακής λογικής ως
κληροδότημα ακόμα κυλάει στις φλέβες μας απ’ τη φρούδα πια ελπίδα
για αναξιοκρατικό διορισμό μέχρι τη συναλλαγή με τις παραταξιακές
σημειώσεις στο πανεπιστήμιο. Μη γνωρίζοντας τι να κάνει φλερτάρει με
νέες προοπτικές, αλλά και νέους κινδύνους, μέχρι και μ’ αυτόν του φασισμού. Ξέρει όμως τι να μην κάνει! Και το έδειξε πρόσφατα. Γύρισε την
πλάτη σ’ αυτό που ψήφιζαν χρόνια η μαμά κι ο μπαμπάς, κι έτσι τους
επηρέασε, και πολλοί ψηφίσαν αλλιώς «για τα παιδία τους», όπως είπαν.
Ήρθε λοιπόν η ώρα και για μας να συνεχίσουμε στο δρόμο που μπουσουλώντας στα τυφλά αρχίσαμε να χαράσσουμε, να βρούμε τον προσανατολισμό μας να υπερνικήσουμε το φόβο μας!
Ήρθε όμως η ώρα και για τους γονείς μας να πάρουν την απόφαση
αν θα υλοποιήσουν την αρχαία ινδιάνικη παροιμία ότι «Τη γη δεν την
κληρονομούμε από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε απ’ τα παιδιά
μας». Η ώρα να αποφασίσουν αν θα αφήσουν τα δεσμά του παρελθόντος
να φυλακίσουν τη γέννηση του μέλλοντος!
Η Ιστορία μας χτυπά την πόρτα! Είναι στο χέρι όλων μας, νέων και μεγαλύτερων, αν θα της ανοίξουμε ή θα πληροφορηθούμε ότι μας προσπέρασε καθισμένοι στον καναπέ μας, συντονισμένοι στο δέκτη μας,
αναμένοντας στο ακουστικό μας!

Ελλάδα Ελλήνων Υπαλλήλων

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Υπάρχουν άνθρωποι;

Η σχέση πολίτη-κράτους υπήρξε προβληματική από την ίδρυσή του. Η αυτοδιοίκηση των κοινοτήτων καταργήθηκε δια νόμου και στηρίχθηκε η νομιμοποίησή του από μια πελατειακή αντίληψη, η οποία λαμβάνοντας το κράτος ως
λάφυρο που έπρεπε να μοιραστεί στο εκάστοτε δοκούν.
Αποκαλυπτική είναι η μεταεπαναστατική (1821) συζήτηση για την ιδιότητα
του Έλληνα, που διόλου τυχαία ανακατεύονταν μ’ αυτή του δημοσίου υπαλλήλου. Εάν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός τότε ξεκινήσαμε λάθος. «Κυβερνιόμαστε τώρα όπως πρώτα και χειρότερα… Κλεψιές στα ταμεία και στα σοδείματα ληστείες» μας λέει ο μαρτυρήσας Μακρυγιάννης: «αυτά και μ’ ανοίγουν νέες
πληγές… και αίμα από μπρος και πίσω». Ήταν θαυμάσιος ο έπαινός του. Και αν
ζούσε λίγα χρόνια ακόμη, ποιος ξέρει τι άλλο θα τον φιλοδωρούσε η εγκάθετος
δημοσιοϋπαλληλία.
Δεν αμφισβητώ ότι υπήρξαν υπάλληλοι που υπηρέτησαν και υπηρετούν με εντιμότητα, σύνεση και αυταπάρνηση το δημόσιο συμφέρον, αλλά δεν παύει αυτοί οι
λίγοι να γίνουν άλλοθι σ’ αυτούς που απολαμβάνουν την ισόβια αργομισθία.
Μήπως είναι υπερβολή στα λεγόμενα; Μα το ίδιο το κράτος ομολόγησε την
υδροκέφαλη ανεπάρκειά του, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη αναγνωρίζοντας τρόπον τινά ότι οι υπάρχουσες υπηρεσίες
μισθοδοτούνται απλώς για να μην κάνουν τη δουλειά τους.
Και επειδή ακριβώς ως κοινό μυστικό ότι το δημόσιο δεν εξυπηρετεί το δημόσιο. Οι πολίτες ποτέ δεν του υπολήπτονταν. Μόνον οι εκάστοτε αρμόδιοι δείχνουν
έκπληξη από το γεγονός ότι η φοροδιαφυγή είναι και έγινε εθνικό μας σπορ.
Όσες απόπειρες εκσυγχρονισμού κι αν έγιναν, απέτυχαν, αφού δεν ήταν τολμηρές, αποτελεσματικές και ειλικρινείς όσο χρειάζονταν. Διότι κανένας δεν κυνήγησε τον παρασιτισμό, αλλά αντίθετα προσπαθούσε να συνυπάρξει μαζί του.
Έτσι τέλος το θεριό τον κατάπινε κι’ αυτόν και τις προθέσεις του.
Αλλά τα ψέματα τελειώνουν, όπως τα δανεικά. Έτσι στο τέλος το κράτος σηκώνει τα χέρια αδυνατώντας να συντηρήσει τη λερναία υπαλληλική του ύδρα.
Εάν όμως θέλουμε να υπάρχει κράτος και να υπερασπίζεται την εθνική, πολιτική, κοινωνική και προσωπική μας αξιοπρέπεια, πρέπει να σταματήσει να
γίνεται τροφός. Αυτό όχι μόνο προσβάλλει τους άλλους εργαζόμενους, αλλά
το μόνο που κατορθώνει είναι να μεγαλώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Κι’
όποιος δεν πληρώνει τα χρέη ή μεγαλώνει την εξάρτησή του τότε δημοπρατείται η ύπαρξή του από τους πιστωτές.
Διαλέξτε λοιπόν τι θέλετε!
Αλφόνσο Ακουαρόνε

Απόστολος Παπαδημητρίου
Γ’ Έτος Νομική Θεσ/νίκης

Ζω με την οικογένεια μου στα Πεύκα Θεσσαλονίκης εδώ και δεκατέσσερα
χρόνια. Έχω τρία παιδιά. Τα δυο μεγαλύτερα έχουν την ίδια αναπηρία με μένα,
δηλαδή απώλεια όρασης. Πρακτικά τυφλοί.
Για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών μου αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ όπλο που μπορούν να έχουν στη
ζωή τους αυτά τα παιδιά είναι η γνώση.
Στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αφού ταλαιπωρηθήκαμε για ένα χρονικό
διάστημα, είχαμε την τύχη να μπούμε σε ένα φροντιστήριο που στην κυριολεξία μας αγκάλιασαν και αισθανθήκαμε τόση ασφάλεια και σιγουριά για το
αποτέλεσμα, που δεν την έχω ξανανιώσει. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους
ήμασταν μια μεγάλη πρόκληση και δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα καταφέρουμε.
Η κυρία Α. Μαγουνάκη ακούραστη, χωρίς να υπολογίζει το κόστος σε ώρες
και χωρίς επιπλέον χρήματα και το άξιο εκπαιδευτικό της προσωπικό, πάντα
είχαν μια λύση για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε στα μαθήματα.
Και τα προβλήματα ήταν πολλά. Καταρχήν έπρεπε να μετατρέψουμε όλα τα
βιβλία στην ανάγλυφη γραφή των τυφλών, για να μπορεί ο Αργύρης να συμμετέχει στην τάξη. Στην πορεία είδαμε πως αυτός ο τρόπος ήταν πολύ χρονοβόρος και προσανατολιστήκαμε στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, με ότι
μπορεί να σημαίνει αυτό σε κόστος.
Το μεγάλο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η απόκτηση του LOWER
του Cambridge, ένα πτυχίο δύσκολο και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος με απώλεια όρασης τα καταφέρνει με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
στη Θεσσαλονίκη, ίσως και στην Ελλάδα. Εξίσου σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι τα μαθήματα του Αργύρη γίνονταν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές
στην ίδια τάξη.
Δυστυχώς το συγκεκριμένο φροντιστήριο είναι μια εξαίρεση. Εύχομαι αυτήν
τη μεγάλη προσπάθεια να την ακολουθήσουν και άλλα εκπαιδευτήρια, για να
μην αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία από τη μόρφωση.
Τελικά υπάρχουν άνθρωποι!! Το λιγότερο που μπορώ να κάνω για αυτούς
τους ανθρώπους μέσα από τον τοπικό τύπο είναι να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια. Αυτό που νιώθω μέσα από την καρδιά μου και τους αξίζει, είναι
ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!!!
Κουμτζής Σωτήρης
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Σακχαρώδης διαβήτης
Υπέρταση - Δυσλιπιδαιμία
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Γούτα Κυριακή

∆ιαιτολόγος
∆ιατροφολόγος Α ΤΕΙ

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

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, Θράκης 14
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Εγνατία 90
ΚΑΡ∆ΙΑ, ΤΘ. 151Α
Τ. 2310359389 Κ. 6973220431
what’s up 6986302870
kgoyta@gdiet.gr www.gdiet.gr

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
➤
➤

Σύλλογος Επαγγελματιών Πεύκων
Ιδρύθηκε πρόσφατα Σύλλογος Επαγγελματιών
Πεύκων με προσωρινή διοίκηση. Το νέο 7μελές Δ.Σ.
είναι οι:
• Μπαντής Δημήτρης, πρόεδρος
• Χαραλαμπίδης Κων/νος, αντιπρόεδρος
• Τεξακαλίδης Μιχάλης, γραμματέας
• Σίσκου Αλέκα, ταμίας
• Ίννος Μάριος, δημοσίων σχέσεων
• Κουτρούτσιος Γιώργος, μέλος
• Παζαρτζή Άννα, μέλος

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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31 Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Μπορεί η πολιτεία να απέτυχε να εφαρμόσει το νόμο κατά τους
καπνίσματος στη χώρα μας, αλλά η κρίση κατάφερε να το μειώσει.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών καπνιστών
το 2010 ήταν 62% και φέτος μειώθηκε στο 46,6%, ενώ το αντίστοιχο
των γυναικών έμεινε σταθερό στο 30%. Έχει και τα καλά της η κρίση,
για τους μη καπνιστές.

Αιμοδοσία
στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών
Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και
Κοινωνικής Προσφοράς πραγματοποίησε ο
Δήμος Νεάπολης-Συκεών από το Σάββατο 9
Ιουνίου έως την 15η Ιουνίου σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου.
Στα Πεύκα, η συμμετοχή του κόσμου δεν
ήταν η αναμενόμενη, καθώς συγκεντρώθηκαν 66 φιάλες αίματος.

Έκθεση ζωγραφικής-κεραμικήςκοσμήματος Κ.Δ.Α.Π. Πεύκων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, από τις 22/5 έως 25/5, η
έκθεση ζωγραφικής – κεραμικής και κοσμήματος, των Κ.Δ.Α.Π.- Πολιτισμού στο δημοτικό κατάστημα των Πεύκων.
Στην έκθεση έλαβαν μέρος με δημιουργίες τους, 175 παιδιά και
40 ενήλικες και κατά γενική ομολογία δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από
μια επαγγελματική έκθεση υψηλού επιπέδου!
Αξίζει να συγχαρούμε όλους τους συμμετέχοντες, μικρούς και μεγάλους, για τις υπέροχες δημιουργίες τους, αλλά πάνω από όλα τις
καθηγήτριες των τμημάτων ζωγραφικής, κ.κ. Αναστασία Παπαθανασίου και Δήμητρα Κουτσιάνου, του κοσμήματος, κ.κ. Χρύσα Λιπαρά
και Ελένη Ουζούνη και τέλος την κ. Ολυμπία Κοσμίδου, καθηγήτρια
κεραμικής.
Στα τμήματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων
και Πολιτισμού, το 70% των μαθητών συμμετείχε δωρεάν, ενώ τον
υπόλοιπο 30% έναντι μικρής οικονομικής επιβάρυνσης.
Δελλαπόρτα Μαρία
Τοπική σύμβουλος Δ.Ε. Πεύκων
Μαθήτρια του τμήματος ζωγραφικής

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Το νερό είναι από τα σημαντικότερα και πιο άφθονα συστατικά του ανθρώπινου σώματος. Οι περισσότεροι ιστοί του σώματός μας (π.χ. μυϊκός ιστός) έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (70- 80%). Το νερό μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα και στα
όργανα του σώματος, αλλά και απομακρύνει τις άχρηστες ουσίες (τοξίνες) από αυτό. Επίσης λειτουργεί ως μέσο απορρόφησης κραδασμών, προστατεύοντας τα οστά, τους μυς,
αλλά και ευαίσθητα όργανα, όπως ο εγκέφαλος και η σπονδυλική στήλη. Άλλη σημαντική λειτουργία του νερού είναι ότι εμποδίζει τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας
του σώματος, που θα είχαν καταστρεπτικές επιπτώσεις στον οργανισμό, διατηρώντας τη
μέσα σε στενά όρια. Το νερό θα επιτελέσει το ρόλο του αν βρίσκεται σε ισορροπία μέσα
στο σώμα, δηλαδή όσο νερό αποβάλλεται τόσο να προσλαμβάνεται. Απώλειες νερού
10%, με την εφίδρωση οδηγούν σε αφυδάτωση και σε σοβαρές βλάβες για την υγεία.
Μεγαλύτερες απώλειες (20%) επιφέρουν το θάνατο.
Τι συμβαίνει όταν διψάμε;
Όταν επιθυμούμε συνειδητά να πιούμε νερό τότε διψάμε. Αυτό συμβαίνει όταν (α)
δεν προσλαμβάνουμε μέσα στην ημέρα την απαιτούμενη ποσότητα υγρών, (β) κάτω από
έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οποίας ιδρώνουμε, (γ) όταν η θερμοκρασία
του περιβάλλοντος είναι αυξημένη, (δ) όταν τρώμε αλμυρά φαγητά. Μετά από αυτές τις
καταστάσεις προκαλείται κυτταρική αφυδάτωση ή μείωση του όγκου του αίματος. Στην
πρώτη περίπτωση ενεργοποιούνται τα κύτταρα που ανιχνεύουν την κυτταρική αφυδάτωση (ωσμοϋποδοχείς) και δίνουν το σήμα για την πρόσληψη νερού (αίσθημα δίψας)
και για την έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης. Η αντιδιουρητική ορμόνη συμπυκνώνει
τα ούρα με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποσότητα του νερού που αποβάλλεται μέσω των
ούρων. Στη δεύτερη περίπτωση, πέρα από τα παραπάνω ενεργοποιείται και εκκρίνεται
η αλδοστερόνη (στεροειδής ορμόνη), που επιδρά στα νεφρά, ώστε να αυξήσει την επαναρρόφηση του νατρίου και την απέκκριση του καλίου. Η κατακράτηση νατρίου από τα
νεφρά αυξάνει την κατακράτηση νερού που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου
του αίματος και της πίεσης.
Προσοχή: Η ταχεία κατανάλωση υγρών μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα σε συνδυασμό με
την υπερκατανάλωση νερού λόγω του ότι υπερβαίνει τη μέγιστη νεφρική απέκκρισή του.
Έλεγχος αφυδάτωσης
Όλοι σας μπορείτε πολύ εύκολα να ελέγξετε τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού
τους σε καθημερινή βάση. Αυτό γίνεται κοιτάζοντας το χρώμα των πρώτων πρωινών
ούρων. Όταν το χρώμα είναι βαθύ κίτρινο-πορτοκαλί τότε αυτό είναι δείκτης αφυδάτωσης, ενώ όσο τα ούρα γίνονται πιο ανοιχτόχρωμα και αραιά, τόσο καλύτερα είστε
ενυδατωμένοι.
Αναπλήρωση υγρών
Ο οργανισμός πρέπει να αναπληρώνει τα υγρά που χάνει, ώστε τα επίπεδα νερού στο
σώμα να μη μεταβάλλονται:
• Με την κατανάλωση υγρών (νερό, αφεψήματα βοτάνων, χυμοί). Όχι καφέ, διότι είναι
διουρητικός και μειώνονται τα υγρά και όχι αναψυκτικά διότι κατακρατούν υγρά.
• Με την πρόσληψη νερού, που προέρχεται από στερεές τροφές (λαχανικά, φρούτα, κρέας, γάλα) και
• Με το νερό που προέρχεται από την οξείδωση των ενεργειογόνων θρεπτικών συστατικών.
Συμπερασματικά η καθημερινή κατανάλωση νερού είναι περίπου 2.8lt νερό ή 13 φλιτζάνια για τους άντρες και 2lt νερό ή 9 φλιτζάνια για τις γυναίκες.
Γούτα Κική
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Master Practitioner in eating disorder

Ήξερες ό,τι…

• Κάθε τετραμελής ελληνική οικογένεια χρωστάει 115.000 ευρώ από τα
οποία 84.000 στο δημόσιο χρέος και τα 31.000 στον ιδιωτικό δανεισμό;
Μόνο για τόκους καταβάλλονται ετησίως 15 δις ευρώ.
• Κάθε ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει ετησίως 1.800 ευρώ για την υγεία.
Σύμφωνα με την Εθνική Δημόσια Διοίκηση, οι ιδιωτικές δαπάνες για την
υγεία στη χώρα μας φθάνουν το 55% των συνολικών δαπανών.
• Με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι
χώρες με τα ακριβότερα γαλακτοκομικά στην Ευρώπη. Το έχουμε οικογενειακό…
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Δήμος Νεάπολης - Συκεών (τηλ. κέντρο)		
2313 313200
Δημοτική Ενότητα Πεύκων				
2313 502200
Δημοτική Αστυνομία Δ. Νεάπολης-Συκεών		
2313 313 313
		
«				
2310 963 513
		
«				
6974 995643
ΚΑΠΗ Πεύκων 					
2310 673900
Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ			
2310 580932
Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης			
2310 615016
Τμήμα Ασφάλειας (διοικητής) 			
2310 615018
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 			
2310 673402
Ιερός Ναός Δώδεκα Αποστόλων 			
2310 674700
Παιδικός Σταθμός ΕΙΡΗΝΗΣ 			
2310 676474
Παιδικός Σταθμός ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 			
2310 676249
Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός, Αναγεννήσεως 1
2310 676665
Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός, Γρυπάρη & Κάλβου
2310 582117
Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός, Μάνου Λοΐζου 1
6978 258284
1ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Πλάτωνος 12		
2310 673591
2ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Ρόδων 42			
2310 674918
3ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Καβάφη 1			
2310 675561
4ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Τριών Ιεραρχών 1		
2310 675250
5ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Ρόδων 42			
2310 676498
6ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Μ. Ασίας 73 β’		
2310 582250
1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων 			
2310 675633
2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων 			
2310 673202
3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων 			
2310 676079
4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων			
2310 672297
Γυμνάσιο Πεύκων					
2310 674659
Λύκειο Πεύκων 					
2310 676164
ΔΕΗ (βλάβες) 					
2310511972
ΟΤΕ (βλάβες) 					
12167
ΕΥΑΘ (βλάβες)				
11124, 2310 207345
Ταχυδρομείο Ασβεστοχωρίου 			
2310 357121
Ταχυδρομείο Πεύκων 				
2310 672509
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ασβεστοχωρίου
2310 359195
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δ. Νεάπολης-Συκεών 2310
Πυροσβεστική 					
199
ΕΚΑΒ						
166
Εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία 		
14944
Φαρμακείο Ζουτοπούλου				
2310 676 548
« Ντάγκα				
2310 676 157
« Ρόζη					
2310 673 574
« Συμεωνίδου-Θύμη			
2310 676 533
« Σχοινά 				
2310 214 455

Μαρία Αποστολίδου
Ψυχολόγος Α.Π.Θ.
Μ.Sc. Γνωστικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Ψυχοθεραπεία Γνωστικής
Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης
Μικράς Ασίας 17 - Πεύκα - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313 059777 - Κιν. 6945 735647
e-mail: maria.apostolidou@hotmail.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Από τη ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΙΡΙΟΣ
για τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013,
τη μόνη αναγνωρισμένη από το κράτος στα Πεύκα
K.A.T.E.X.N./48513/27.1.97/Φ.Ε.Κ. 104

Η Μουσική Σχολή Σείριος με 16 χρόνια παρουσίας στα Πεύκα και εξήντα περίπου τίτλους σπουδών (πτυχία-διπλώματα οργάνων και ανώτερων θεωρητικών) ανακοινώνει τις παρακάτω προσφορές για την επόμενη σχολική χρονιά:
(ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ).

ΔΩΡΕΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:
1) Μουσικοκινητική Αγωγή-Θεατρικό Παιχνίδι *Παιδιά από 3 ετών
2) Μουσική Προπαιδεία *Παιδιά από 4 ετών
3) Χιπ χοπ για τους μαθητές μας*
*ΕΓΓΡΑΦΗ 80 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
1) ΜΠΑΛΕΤΟ ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ Α΄ΧΡΟΝΙΑ 240 ΕΥΡΩ
2) 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
3) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
4) 30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΩΔΕΙΑ.

ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΧΕΙ Ο ΣΕΙΡΙΟΣ
• 25 καθηγητές Μουσικολόγους-Μεταπτυχιακούς
• 10 σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας
• Καινούργια όργανα, πιάνα με ουρά, αίθουσες μελέτης μαθητών, αίθουσα συναυλιών, ορχήστρα, διαδραστικοί πίνακες, συναυλίες, σεμινάρια, ειδικοί συνεργάτες παγκοσμίου φήμης.
• Και φυσικά αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα από το Κράτος, ΤΟ ΜΟΝΟ στα
Πεύκα με άδεια λειτουργίας εδώ και 16 χρόνια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μ. Ασίας 59 ΠΕΥΚΑ - ΤΗΛ. 2310 674 334 - www.seiriosmusicschool.gr

ΜIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
♦ Καθηγήτρια πληροφορικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές,
φοιτητές και απόφοιτους για ECDL και
μαθήματα προγραμματισμού. Τιμές
προσιτές. Τηλ. 6971 782 949.
♦ Μαθήματα γερμανικών παραδίδονται
σωστά και υπεύθυνα από έμπειρη καθηγήτρια γερμανικών (native speaker).
Τηλ. 6970 555 025, Χριστίνα Θεοδώρου.

♦ Βιολόγος με πολύχρονη εμπειρία σε
φροντιστήρια και ιδιαίτερα, παραδίδει
μαθήματα Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε μαθητές Γ’
Λυκείου. Τηλέφωνο: 6944 291 079.
♦ Φοιτήτρια φιλολογίας ΑΠΘ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6978 454 270.
♦ Κατ’ οίκον Αισθητικός: Ποδολόγος και
Καλλωπισμού Νυχιών.
Τηλ. 2310 210 432, 6976 682 954.

ΥΙΟΙ Ν. ΜΠΑΤΣΙΟΥ Patisserie - Catering
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ: Μακεδονομάχων 80, τηλ. 2310 357 629
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ: Δημοκρατίας & Μακεδονομάχων, τηλ. 2310 357 940, 2310 359 317
ΕΞΟΧΗ: Γ. Παπανικολάου, τηλ. 2310 358 312
ΠΕΥΚΑ: Γ. Παπανικολάου 83, τηλ. 2310 673 110
ΠΕΥΚΑ: Γ. Παπανικολάου 40 & Αναγεννήσεως, τηλ. 2310 676 876

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΓΙΩΤΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝΑΡΞΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ κ.ά.
Οδ. Ελύτη 15 & Γ. Παπανικολάου 76 – Πεύκα
Τηλ. & φαξ: 2310 582 071
Κιν. 6984 085 791 & 6970 997 723

τώρα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

