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Απορρίμματα και Περιβάλλον 

 Λαϊκή αγορά 
στα Πεύκα

σελ. 8

Σχολική Στέγη
σελ. 12-13

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
εύχεται σε μαθητές, 
καθηγητές και 
γονείς

Καλή 
Σχολική Χρονιά

22 Σεπτέμβρη
Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο
Για πόλεις: χωρίς άγχος • χωρίς θόρυβο • χωρίς καυσαέριο 
• με άδεια πεζοδρόμια • με χαμογελαστούς ανθρώπους

Ω ς απορρίμματα ή σκουπίδια ορίζονται τα υπο-
λείμματα τροφών και τα αντικείμενα που δεν 
εξυπηρετούν πλέον το σκοπό για τον οποίο κα-

τασκευάστηκαν.
Διακρίνονται σε στερεά ή υγρά (λύματα). Ιδιαίτερα 

επικίνδυνα για τους βιολογικούς οργανισμούς είναι τα 
τοξικά και πυρηνικά απόβλητα. Όλα συμβάλλουν σε ση-
μαντικό ποσοστό στη μόλυνση του περιβάλλοντος και 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Η άγνοια των ανθρώπων στο θέμα των σκουπιδιών 
και στη χώρας μας είναι εμφανής. Οι επιπτώσεις των 
σκουπιδιών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον δυστυ-
χώς δεν είναι γνωστές στην πλειοψηφία των πολιτών. Η 
κοινωνία δεν γνωρίζει τις συνέπειες, τα σχολεία δεν υι-
οθετούν αρκετά περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά 
με τα σκουπίδια και έτσι συνεχίζεται η αλόγιστη συσσώ-
ρευση σκουπιδιών. 

Για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
για την οικονομική αξιοποίηση των σκουπιδιών γίνεται η 
συλλογή και ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων 
και επαναχρησιμοποίηση τους ως ανακυκλώσιμα υλικά. 

Για τα υγρά απόβλητα εφαρμόζεται η βιολογική επε-
ξεργασία των λυμάτων. Τα λύματα προέρχονται κυρίως 
από βιομηχανικά απόβλητα, από φυτοφάρμακα, από 
ζιζανιοκτόνα και από κατοικίες. Η ποσότητα των υγρών 
αποβλήτων που διαρρέει στο περιβάλλον δυστυχώς 
δεν ελέγχεται επαρκώς. Ξέρουμε πως έχουν μολυνθεί τα 
υπόγεια υδροφόρα κοιτάσματα με αποτέλεσμα να μειω-
θεί η ποσότητα του πόσιμου νερού.

Από το 1960 έγιναν γνωστά τα οικολογικά προβλή-
ματα και αναπτύχθηκε το οικολογικό κίνημα και διάφο-
ρες οργανώσεις που ανέπτυξαν δράσεις  για την περι-
βαλλοντική προστασία. 

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ από την ίδρυση του, το 1993 επιδί-
ωξε να συνεργαστεί με πολλές οικολογικές οργανώσεις, 
να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις πανελλαδικά και 
στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ενημέρωση για 
τον ορθότερο δρόμο της προστασίας του περιβάλλο-
ντος. 

Ασχολήθηκε με θέματα πολύ σοβαρά, που αφορού-
σαν κυρίως την ποιότητα ζωής και την προστασία του 

περιβάλλοντος στα Πεύκα. Το πρόβλημα της αποχέ-
τευσης (που δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη), 
την προστασία των ρεμάτων από μπαζώματα της τότε 
Κοινοτικής αρχής, αλλά και πολιτών, την ανακύκλωση 
στερεών απορριμμάτων, με διάθεση κάδων από τον 
τότε Πρόεδρο του Ο.Τ.Α. κ.Μπαρπουνάκη, καθώς και 
την κομποστοποίηση φυτικών υλικών με τη διάθεση 
χρηματικού ποσού για την αγορά κάδων κομποστοποί-
ησης από τον επόμενο Πρόεδρο του Ο.Τ.Α κ. Ζουρνά και 
με την εθελοντική καθοδήγηση των μελών του ΟΙΚΟ-
ΟΡΑΜΑΤΟΣ καθηγητών του Α.Π.Θ. κ.Πυροβέτση και κ. 
Δαουτόπουλου. 

Tα σκουπίδια έχουν μειωθεί, αλλά τα Πεύκα συνε-
χίζουν να έχουν  σκουπίδια σε όλους τους δρόμους και 
τους ακάλυπτους χώρους. Πρόσφατα προσπαθήσαμε 
να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας και τους 
καλέσαμε να συμμετέχουν στη διεθνή πρωτοβουλία για 
Καθαρές Πόλεις, αλλά η πρόσκληση δεν είχε την απο-
δοχή που περιμέναμε. Όσοι πολίτες ανταποκρίθηκαν, 
απογοητεύτηκαν λίγες ήμερες αργότερα διότι οι χώροι 
που καθαρίστηκαν ξαναγέμισαν με σκουπίδια. 

Χρειάζεται ευαισθητοποίηση και προσπάθεια όλων, 
των κατοίκων, των φορέων, των εργαζομένων στην κα-
θαριότητα, των υπευθύνων Δημοτικών συμβούλων, τη 
Δημοτική αστυνομία, για τη μείωση των σκουπιδιών 
στους δρόμους και τους ακάλυπτους χώρους. Όλοι μαζί 
μπορούμε και πρέπει να επιδιώξουμε να δώσουμε μια 
άλλη αισθητική εικόνα στην πόλη μας, να προστατεύου-
με το περιβάλλον μας και την ποιότητα ζωής μας. 

Bρείτε μας στο

Σύλλογος Κατοίκων Πεύκων 
Οικο-όραμα
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Πευκο - Οραμα
Περιοδική έκδοση του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

Η ανεμελιά και η ξενοιασιά του καλοκαιριού μας αποχαιρετούν. Η 
προετοιμασία και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του χειμώνα μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν.

Έρχεται χειμώνας βαρύς, με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Το ρευστό 
οικονομικό περιβάλλον με τα επικίνδυνα παράγωγά του, ανεργία, μεγάλη 
φορολογία, μείωση μισθών και συντάξεων, κατάλυση κράτους πρόνοιας 
μας δημιουργεί ανησυχία και ανασφάλεια για το μέλλον.

Θα δοκιμαστούν οι αντοχές μας. Πρέπει να αντέξουμε και θα αντέ-
ξουμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε την οι-
κονομική κρίση και να την ξεπεράσουμε. Ο καθένας στο μικρόκοσμό του, 
στο οικογενειακό και εργασιακό του περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινωνικό. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε με επιμονή, υπομονή και αντοχή 
στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. 

Εμείς θα πυκνώσουμε τις δράσεις μας και θα συνεχίσουμε με μεγαλύτε-
ρη δύναμη, με περισσότερο πείσμα και αποφασιστικότητα. Οι στόχοι που 
βάλαμε είναι κοινοί, είναι δικοί σας και δικοί μας. Είναι στόχοι που αφο-
ρούν μεν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας μέσα σ’ ένα βιώσιμο 
περιβάλλον, αλλά και στόχοι κοινωνικής συνοχής. Ειδικά στις δύσκολες 
αυτές ώρες, στόχοι ανθρώπινης αλληλεγγύης, συμπαράστασης ιδιαίτερα 
σε συμπολίτες μας -ειδικών πληθυσμιακών ομάδων- που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα διαβίωσης.

Είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά και να 
ανεβάσουμε τον πήχυ της ποιότητας των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών 
στην τοπική μας κοινωνία. Η συντροφικότητα και η συμπαράσταση είναι 
βασικά προαπαιτούμενα σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο και προς αυτή 
την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε με τις απόψεις 
μας και θα σταθείτε και σεις αρωγοί και συμπαραστάτες στην προσπάθειά 
μας. Να έχουμε την υγεία μας και όλα θα πάνε καλά. Καλό φθινόπωρο.

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,

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

Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα κατοίκων του οικι-
σμού Πηγών της Κοινότητας Πεύκων, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους και να συμβάλλουν με τη δράση τους στη μελέτη, προώθηση και επίλυση 
των τοπικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση πάνω στα ευρύτερου ενδιαφέροντος 
προβλήματα του συνοικισμού. Ο Σύλλογος είναι ανοικτός στη συμμετοχή κάθε 
κατοίκου του 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;

Της σύνταξηςΤα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο πραγματοποίησε 

τις παρακάτω δράσεις:
•  5 Ιουνίου. Εξόρμηση καθαριότητας μαθητών του 2ου και 4ου Δημ. Σχολείων 

Πεύκων σε συνεργασία με το σύλλογό μας (σελ. 10).
•  9 Ιουνίου. Συμμετείχε με μέλη του στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε 

ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών στα Πεύκα.
•  21 Ιουνίου. Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ μετά από αίτησή σου συναντήθηκε 

με τον αντιδήμαρχο Αλέκο Σιμητόπουλο και την Πρόεδρο του Τοπικού συμ-
βουλίου Καίτη Αμοιρίδου. Παρών ήταν και ο σύμβουλος Καλλινικίδης Νίκος. 
Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτού του είδους και έγινε ευρεία συζήτηση για 
πολλά θέματα των Πεύκων.

•  27 Ιουνίου. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σε συνεργασία με τον Γιάννη Τσιάγκα, προπονη-
τή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Αθλημάτων οργάνωσε σεμινάριο 
αυτοπροστασίας-αυτοάμυνας. Συμμετείχαν 16 άτομα και 3 εκπαιδευτές. 

•  7 Ιουλίου. Η κ. Μαρία Δελλαπόρτα, μέλος του Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ 
παραιτείται από τη θέση αυτή, λόγω φόρτου και αδυναμίας να ανταποκριθεί 
στα καθήκοντά της και στη θέση της αναλαμβάνει η κ. Γεωργία Κατσίκη, 
πρώτη αναπληρωματική.

•  9 Ιουλίου. Συμμετείχε στη διαβούλευση του Δήμου για τη λειτουργία λαϊκής 
αγοράς στα Πεύκα.

•  Ιούλιος. Συμμετείχε με μέλη του στην κινητοποίηση για την κατάσβεση της 
πρόσφατης πυρκαγιάς στο Σέιχ-Σου.

• Αύγουστος. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετείχε σε συσκέψεις του Δήμου για την 
οργάνωση των Θεοτοκίων στα Πεύκα. Αποφασίζεται το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ να 
συμμετέχει με τη «Γιορτή με Πανσέληνο», που προγραμματίστηκε για την 
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.

•  27 Αυγούστου. Μετά από καταγγελίες κατοίκων και αυτοψία από την Πρό-
εδρο του Συλλόγου, αποστέλλεται έγγραφο προς το Δήμο, όπου καταγγέλει 
μπάζωμα ρέματος από ιδιώτη. 

•  31 Αυγούστου. «Γιορτή με πανσέληνο»: πραγματοποιείται η καθιερωμένη γιορτή 
για τον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού στο πάρκο Ακρόπολης (σελ. 4). 

•  Μέσα στο καλοκαίρι συνεχίστηκαν οι επαφές με το Δήμο για εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς μόνιμης στέγης για το σύλλογο.

•  Αύγουστος. Μέλη του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ μετά από κάλεσμα της Δ.Ε.Πεύκων 
και την ΕΔΟΜΑΚ, έκαναν παρατήρηση για φωτιά από το νέο πυροφυλάκειο 
που δώρισε ο σύλλογος στο δήμο μας, τις μέρες που υπήρχε μεγάλη επικιν-
δυνότητα.

•  Σεπτέμβριος. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετέχει στο 2ο Green Wave Festival με 
περίπτερο (σελ. 3)

Καθαρισμός 
ΔΕΛΑΣΑΛ

Καλούμε όλους τους συμπο-
λίτες μας να συμμετάσχουν

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 
θα πραγματοποιήσει 

καθαρισμό του άλσους ΔΕΛΑΣΑΛ, 
την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 

στις 10.30 π.μ. 
Σημείο συνάντησης: 

γήπεδο μπάσκετ.
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ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 

Από αυτούς που προσπαθούν, ορισμένοι 
δεν πετυχαίνουν. Από αυτούς που δεν 

προσπαθούν, δεν πετυχαίνει κανείς!

    ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
GROUP 2-3 ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΤΛΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
MSc  Διδακτικής  Φυσικών  Επιστημών

Αγ. Γεωργίου 17, Ρετζίκι  2310673436

Αγαπητοί γονείς και παιδιά, καλή σχολική χρονιά!

Η χώρα μας διανύει ίσως την δυσκολότερη περίοδο κατά την διάρκεια της μεταπολίτευσης. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να 
εκφράσω μία γνώμη: η καλύτερη επένδυση είναι το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον όμως ανήκει σε αυτούς που το προετοιμά-
ζουν! 

Η επαγγελματική σταδιοδρομία περνάει αναπόφευκτα μέσα από τις σχολικές επιδόσεις. Οι μαθητές πρέπει με συστηματική και 
μεθοδική προετοιμασία να προσεγγίσουν τους στόχους τους. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία σοβαρή εγχείριση ψάχνουμε τον καλύ-
τερο γιατρό. Έτσι και η προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο απαιτεί σωστές και έγκαιρες επιλογές καθηγητών κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. 
Ελπίζω να βρουν οι μαθητές αυτό που τους αξίζει! 

Την ώρα που η κρίση φθάνει στην κορύφωση της, 
μια λογική δείχνει να υπάρχει για την αντιμετώπιση 
της: η κοινωνία των πολιτών. Πολίτες και ομάδες πο-
λιτών που ελεύθερα και αυτόνομα συνεταιρίζονται, 
συνδιαλέγονται, επικοινωνούν, δρουν και λύνουν 
τοπικά προβλήματα επιβίωσης, περιβάλλοντος, 
αλληλεγγύης, με δράσεις στην κοινωνική και αλλη-
λέγγυα οικονομία, στη βιολογική γεωργία, στους 
εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, διασκέδασης, 
διακοπών, κοινωνικής δικαιοσύνης, υποστήριξης 
στις αδύναμες και ευπαθείς ομάδες, εκπαίδευσης, 
προστασίας περιβάλλοντος κ.ά. 

Μετά το GreenWave 2011 στο οποίο πολλές 
από αυτές τις ομάδες ενώθηκαν σε μία οικολογι-
κή, εναλλακτική και αλληλέγγυα γιορτή (http://
greenwavefestival.com/), έτσι και φέτος θα πραγ-
ματοποιήσουμε το GreenWave 2012. Ο στόχος και 
πάλι είναι ο ίδιος: όλες οι συλλογικότητες μαζί και η 
κάθε μία ξεχωριστά να προωθήσουν τον οικολογικό 
και εναλλακτικό τρόπο ζωής, αλλά και την κοινωνικά 
αλληλέγγυα επίλυση της κρίσης που βιώνουμε. Να 
συναντηθούν, να επικοινωνήσουν, να γιορτάσουν 
και να προτείνουν λύσεις όλες οι συλλογικότητες 
των πολιτών οι οποίοι παίρνουν την λύση των προ-
βλημάτων τους στα χέρια τους απαιτώντας, αντι-
δρώντας, προτείνοντας και δημιουργώντας, χωρίς 
να περιμένουν λύσεις των προβλημάτων τους από 
πολιτικούς, τηλεπαρουσιαστές, υπεύθυνους δημο-
σίων σχέσεων, ή Διευθύνοντες Συμβούλους (golden 

boys) ιδιωτικών ή κρατικών εταιρειών.
Ήδη έχουμε συμμετοχές από τις εξής οργανώ-

σεις: Greenpeace, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
Μεσόγειος SOS, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Αρ-
κτούρος, Καλλιστώ, Δράση για την Άγρια Ζωή, Φι-
λοζωικό Σωματείο «Ο Άργος», Δίκτυο Εθελοντικών 
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Γραφείο Περιβάλλο-
ντος ΑΠΘ, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία 
-Αλιάκμονα, Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας 
και Βόλβης, AIESEC UoM (παράρτημα Παν. Μακεδο-
νίας Διεθνούς Φοιτητικής Οργάνωσης), Οικολογική 
Κίνηση Θεσσαλονίκης, Βοτανόκηπος, Κίνηση 136, 
ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., Βιος Coop, Πρωτοβουλία για την 
Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων, Ελληνι-
κή Διατροφή, Κέντρο Πληροφόρησης «Αντιγόνη», 
Eλληνικό Συντονιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου Ποδηλατικών Διαδρομών-EUROVELO, Σύλλογος  
κατοίκων Πεύκων ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ.

Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει από το απόγευμα της 
Πέμπτης 13 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει το μεση-
μέρι της Κυριακής 16 Σεπτεμβρίου και θα πραγμα-
τοποιηθεί και φέτος στο Δημοτικό Πάρκο, δίπλα στο 
Θέατρο Κήπου. Η αλέα-πεζόδρομος του πάρκου θα 
χρησιμοποιηθεί για να στηθούν τα περίπτερα που 
θα διατεθούν στις οργανώσεις. Το σιντριβάνι που 
βρίσκεται προς την παραλία θα χρησιμοποιηθεί για 
την εξέδρα των συναυλιών. Το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση (όταν τυπώ-
θηκε η εφημερίδα), το πρόγραμμα των ομιλιών - συ-

ζητήσεων ακολουθεί πιο κάτω: 
1. Πέμπτη 13/9: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100 χρόνια πριν, 

100 χρόνια μετά. Σκοτεινές πτυχές, χαμένες ευκαιρί-
ες και θετικές προβολές για το μέλλον (κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, συλλογικές, αλληλέγγυες)».

2. Παρασκευή 14/9: «Πρωτοβουλίες προστασίας 
της φύσης στα Βαλκάνια - από την προστασία των 
μεγάλων θηλαστικών έως τις αντιστάσεις στις εξο-
ρύξεις χρυσού». 

3. Σάββατο 15/9: «Οικονομική κρίση, συλλογικά 
αγαθά (νερό, δάση, ενέργεια, σκουπίδια) και οικονο-
μία της κοινωνίας των πολιτών». 

Η περσινή σειρά περιπτέρων που θα διατίθενται 
για να παρουσιάσουν τις δράσεις τους οι διάφορες 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εθελοντικές οργα-
νώσεις θα υπάρχει και φέτος. Ωστόσο, θα υπάρχει 
και μια δεύτερη σειρά περιπτέρων, τα οποία θα 
διατεθούν σε παραγωγούς βιολογικών ή άλλων 
εναλλακτικών προϊόντων και συνεταιρισμούς. Θα 
υπάρχουν επίσης παράλληλα γεγονότα και δρά-
σεις, εργαστήρια (π.χ. παραγωγής φυσικών καθα-
ριστικών), αλλά και δράσεις για παιδιά και αρκετές 
εκπλήξεις, για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ενημέ-
ρωση. 

greenwavefestival@gmail.com
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετέχει στο Green Wave 
Festival και καλεί όλους να το επισκεφθούν.

ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συναυλίες, δρώμενα, εκδηλώσειςTo Πράσινο Κύμα «χτυπάει» ξανά τη Θεσσαλονίκη
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Λ. Παπανικολάου 53, Πεύκα, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 676355 - κιν. 6985 658971

αγριογούρουνο • μοσχαράκι γάλακτος 
γίδα • κατσίκι • ζυγούρι

ελάφι • ζαρκάδι • φασιανός • ορτύκι (κατόπιν παραγγελίας)

Η καθιερωμένη ετήσια γιορτή μας για την πανσέληνο 
του Αυγούστου έγινε και φέτος με συμμετοχή πολ-
λών φίλων μας και συμπολιτών μας, σημειώνοντας 

πολύ μεγάλη επιτυχία.
Κάτω από την μπλε πανσέληνο (λέγεται έτσι γιατί εί-

ναι η 2η πανσέληνος μέσα σ’ ένα μήνα, «κάτι σπάνιο»), 
στον όμορφο χώρο του πάρκου της Ακρόπολης με θέα 
τον κόλπο της Θεσσαλονίκης διασκεδάσαμε με ζωντανή 
μουσική, με την Σοφία Εμφιετζή και την ορχήστρα της. 
Ευχάριστη νότα της εκδήλωσής μας ήταν η ταλαντούχα 
συμπολίτισά μας Ελισάβετ Παπαθανασίου, που με την 
κιθάρα της μας έπαιξε μπαλάντες.

Με την ευκαιρία θα πρέπει για άλλη μια φορά να πού-
με ότι η επιλογή του χώρου της έχει και ένα συμβολισμό, 
που αφορά στην απομάκρυνση των πυλώνων από κα-
τοικημένες περιοχές.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα συνεχίσει την προσπάθειά του 
για την ανάδειξη αυτού του σοβαρού προβλήματος που 
αφορά στην υγεία των συμπολιτών μας που κατοικούν 
σ΄εκείνη την περιοχή.

Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν στο πάρκο Ακρό-
πολης και μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια των εθελοντικών δυνατο-
τήτων μας μπορέσαμε και συμβάλλαμε στην πετυχημέ-
νη πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την κοινωνική 
συνεύρεση και διασκέδαση των μελών και φίλων του 
συλλόγου μας. 

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια των ΘΕΟΤΟΚΙΩΝ 2012 
υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσι-
ών Νεάπολης-Συκεών. Ευχαριστούμε τα μέλη μας και 
τους υπαλλήλους του δήμου που βοήθησαν.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ευχαριστεί τους παρακά-
τω, για την προσφορά τους για της ανάγκες της 
εκδήλωσής μας. Χειρονομίες αυτού του είδους 
θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές στους 
δύσκολους καιρούς που όλοι μας ζούμε.

• Την εταιρεία ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ για τις ρετσί-
νες.

• Την εταιρεία Hellenic Farming για τα 60 
κιλά ντομάτας LUCIA ολοκληρωμένης πα-
ραγωγής.   

• Την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τη μπύρα 
Amstel.

• Την εταιρεία ΦΙΞ για τις μπύρες.
• Την οινοποιία ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ για τα κρασιά.
• Την ταβέρνα ΚΟΡΥΦΗ για τα τραπεζοκαθί-

σματα.
• Το σούπερ μάρκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΥ-

ΛΟΥ για τα κρασιά.
• Τον κ. Μπουτόπουλο του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟΥ ΣΕΙΡΙΟΣ και την Ελισάβετ Παπαθα-
νασίου για την όμορφη μουσική εισαγωγή 
της βραδιάς.

Γιορτή με πανσέληνο
Η νέα γενιά του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

έχει πολλά ταλέντα. 
Η Ε. Παπαθανασίου στη σκηνή.

Ίσως η καλύτερη ορχήστρα 
που μας διασκέδασε ποτέ.

Κόσμος πολύς και 
καλό φαγητό όπως πάντα.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ παρά 
τους δύσκολους καιρούς 
επιμένει να διασκεδάζει.



Μ ετά από προφορική καταγγελία συμπολιτών μας 
για μπάζωμα ρέματος, επισκεφτήκαμε το σημείο 
που μας υποδείχτηκε και διαπιστώσαμε επιχω-

μάτωση του εκεί ρέματος. Αφορά στο ρέμα που βρίσκε-
ται στο τέρμα της οδού Παλαιολόγων (πρώτη κάθετος 
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, κάτω από το Ψυχολογι-
κό Κέντρο) και η επιχωμάτωση έγινε από τη μεριά του οι-
κοπέδου Νο 73, απέναντι από το ΟΤ Γ 420, όπως φαίνεται 
από το χάρτη που συμβουλευτήκαμε. Επίσης δεν υπάρχει 
περίφραξη της εκεί ιδιοκτησίας προς το ρέμα.

Στο εκεί οικόπεδο υπάρχει επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, η οποία δημιουργεί έντονη ηχορύπανση από τις 8 
το πρωί έως τις 5 μ.μ. Ανάμεσα επίσης στα ΟΤ Γ 420 και ΟΤ 
Γ 421 υπάρχει ένα γεφυράκι παλιάς τσιμεντοκατασκευής 
απ’ όπου περνούν καθημερινά πολύ μεγάλα φορτηγά 
που μεταφέρουν τα αδρανή υλικά για την παραπάνω επι-
χείρηση. Οι γύρω κάτοικοι ανησυχούν για την αντοχή της 
γέφυρας και την πρόκληση τυχόν ατυχήματος.

Ως σύλλογος καταθέσαμε έγγραφα την παραπάνω κα-
τάσταση στο δήμο μας ως αρμόδιο για το θέμα και περι-
μένουμε τη δική του παρέμβαση ως προς τη νομιμότητα 
ή όχι.

Μπάζωμα ρέματος
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ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ

Τρίτη 14/8 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και 
περιφορά της εικόνας Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου

Ι. Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Πεύκων 

Κυριακή 26/8 Παραδοσιακοί χοροί από τον Πολιτι-
στικό Αιμοδοτικό Σύλλογο Πεύκων, 
από τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλ-
λογο «Αναγέννηση» Αγ. Νεκταρίου 
Δενδροποτάμου και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ν. Φιλαδέλφειας

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) 21:00

Δευτέρα 27/8 Ροκ Συναυλία με το συγκρότημα 
«Λουδίας» - Σύλλογος Φίλων Ατό-
μων με Αναπηρία ΑλλάΖΩ      

3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Πεύκων - 20:30

Τετάρτη 29/8 Συναυλία Γιώργου Καζαντζή  με 
τους  Βασίλη Λέκκα και Φωτεινή 
Βελεσιώτου

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
ποδοσφαίρου) 
21:00

Παρασκευή 
31/8

Γιορτή με την πανσέληνο Σύλλογος 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ Συναυλία με τη Σοφία 
Εμφιετζή και το συγκρότημά της

Πάρκο Πυλώνες 
(Ακρόπολη) 21:00

Πέμπτη 6/9 Βραδιά καραόκε - Φιλοζωικό Σωμα-
τείο «Φροντίζω»  

Πάρκο Κοιμήσεως 
Θεοτόκου - 20:00

Σάββατο 8/9 Αναπτυξιακό Τουρνουά Μπάσκετ 
Νέων 3Χ3 Μαχητές Δόξας Πεύκων - 
Γ.Γ. Α. - ΕΟΚ  

3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Πεύκων  9:00 
- 18:00

Κυριακή 9/9 Αναπτυξιακό Τουρνουά Μπάσκετ 
Νέων 3Χ3 Μαχητές Δόξας Πεύκων 
- Γ. Γ. Α.

3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Πεύκων 9:00 
- 18:00

Δευτέρα 10/9 Παραδοσιακοί χοροί και Γιορτή της 
πίτας Σύλλογος  Γυναικών Νεάπολης 
- Συκεών «Εστία»  

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ  (Γήπεδο 
μπάσκετ) - 19:30

Τρίτη 11/9 Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης «ΘΕΣ-
ΠΙΣ» «Μπαμπάδες με ρούμι» των 
Ρέππα - Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Ρούλα Αγγελίδου

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) 21.00

Τετάρτη 12/9 Παιδικό πρόγραμμα Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) - 21.00

Πέμπτη 13/9 Δημοτικό Θέατρο Συκεών «Ενός 
λεπτού σιγή» Μια σκηνική σύνθεση 
ελληνικής ποίησης.
Σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) 21.00

Παρασκευή 
14/9

Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής 
Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Πεύκων Αφιέρω-
μα στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής 
των Δημοτικών Ωδείων Νεάπολης 
- Συκεών Αφιέρωμα στον Θεσσαλο-
νικιό συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή 
Ερμηνεύει ο Αντρέας Καρακότας

Δημοτικό άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) 20.00

Σάββατο 15/9 Παραδοσιακό Ποντιακό Γλέντι με 
ποντιακά συγκροτήματα Σύλλογος 
Ποντίων Πεύκων «Παρχάρ» 

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) 21.00

Κυριακή 16/9 Λαϊκός ανώμαλος δρόμος - Αθλη-
τική Ένωση Ρετζικίου, Μαχητές 
Πεύκων - Δόξα Ρετζικίου, Ακαδημίες 
Πρωταθλητών Πεύκων Τουρνουά 

Σκάκι για μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου - Σκακιστικός Σύλλογος 
Πεύκων 

Ροκ συναυλία - Τοπικό Συμβούλιο 
Νέων Πεύκων

Αφετηρία: Σιντρι-
βάνι (3ο Δημοτικό 
Σχολείο) 8:30

Εντευκτήριο Σκα-
κιστικού Συλλόγου 
(Σικελιανού και Δη-
μοκρατίας) - 10:00

Δημοτικό Άλσος 
Δελασάλ (Γήπεδο 
μπάσκετ) - 19:30

ΘΕΟΤΟΚΙΑ  2012Στις 29/03/2012 το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατέθεσε την 
παρακάτω επιστολή στον ΟΑΣΘ (με κοινοποίηση 
στο ΣΑΣΘ), για την ίδρυση τοπικής αστικής συ-
γκοινωνίας στα Πεύκα.

“Κύριοι, Ο σύλλογός μας, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, 
δραστηριοποιείται εδώ και 18 χρόνια στον οι-
κισμό των Πεύκων, με σκοπό την ανάδειξη των 
προβλημάτων της περιοχής και την προώθηση 
λύσεων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων.

Το πρόβλημα της συγκοινωνίας στα Πεύκα εί-
ναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά όλες τις ηλικίες, 
νέους, μαθητές, ηλικιωμένους, αλλά κυρίως τις 
ευπαθείς κατηγορίες των κατοίκων της περιοχής. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγγε-
λιοφόρος» στα τέλη του 2009 ο ΟΑΣΘ μελετούσε 
την ίδρυση νέων γραμμών μεταξύ των οποίων και 
μία τοπική για τα Πεύκα. Αν λάβουμε υπόψη μας 
ότι στην απογραφή του 2011 οι κάτοικοι των Πεύ-
κων ξεπέρασαν τους 13.000, τότε γίνεται κατανο-
ητή η ανάγκη για βελτίωση της συγκοινωνίας.

 Με αφορμή, λοιπόν, το γεγονός αυτό, αλλά και 
την υπάρχουσα γραμμή 59 (Γυμνάσιο Πεύκων) 
από το τέρμα της Νεάπολης, θα προτείναμε τη 
δημιουργία τοπικής γραμμής αστικής συγκοινω-
νίας στα Πεύκα. Ενδεικτικά η πρόταση μας είναι 
η δημιουργία τοπικής γραμμής 59Α (Τοπικό Πεύ-
κων) και η διατήρηση της γραμμής του Γυμνασίου 
σε 59Β. Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή θα έχει ως 
αφετηρία και τέρμα τον Τ.Σ. Νεάπολης (Γραμμή 
25), θα διασχίζει τους πιο κεντρικούς δρόμους 
των Πεύκων, όπως Δημοκρατίας, Παπανικολάου, 
Ειρήνης, Αγ. Τριάδας, Ρόδων, Κων/πόλεως και θα 
ενώνει βασικές υποδομές των Πεύκων (Κλειστό 
Γυμναστήριο, Δημαρχείο, Πάρκο Πυλώνες, Εκκλη-
σάκι Αγ. Τριάδας, Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Σχολεία, 
Εκκλησία, Ψυχολογικό), ενώ ο χρόνος της θα έχει 
διάρκεια 40 λεπτά. Τα πλεονεκτήματα της πρό-
τασης αυτής είναι η καλύτερη συγκοινωνία με 
το κέντρο (μετεπιβίβαση στο τέρμα του 25), η 
συχνότητα των δρομολογίων ανά μισή ή ανά μια 
ώρα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και 
η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων μεταξύ 
των βασικών υποδομών της περιοχής. Σας επισυ-
νάπτουμε το σχετικό χάρτη της πρότασης. Περι-

μένοντας την απάντησή σας, σας ευχαριστούμε 
εκ των προτέρων.»

Η απάντηση που λάβαμε από τον ΟΑΣΘ στις 
20/4/2012, που απευθυνόταν και στο Δήμο μας 
και στον ΣΑΣΘ, είναι η παρακάτω:

“Με αφορμή το σχετικό έγγραφό σας για τη 
δημιουργία νέας τοπικής λεωφορειακής γραμμής 
στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, πραγματοποιή-
θηκε στις 18/4/2012 αυτοψία στα Πεύκα, στην 
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, 
ΣΕΟΑΣΘ και του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ.

Στην αυτοψία εξετάστηκε η προτεινόμενη από 
το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ διαδρομή, καθώς και παραλλα-
γές αυτής προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη 
διαδρομή από άποψη εφικτότητας πραγματο-
ποίησης της και εξυπηρέτησης του επιβατικού 
κοινού. Ωστόσο, επειδή σε πολλά σημεία το οδικό 
δίκτυο χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά (ιδιαίτερα μεγάλες και απότομες 
κλίσεις, περιορισμένο πλάτος οδοστρώματος), 
καθώς και κακή ποιότητα οδοστρώματος, αλλά 
και επειδή σε μεγάλο μήκος των διαδρομών που 
πραγματοποιήθηκαν παρέχεται ήδη εξυπηρέτη-
ση στο επιβατικό κοινό από την υφιστάμενη Δη-
μοτική Συγκοινωνία, κρίνεται απαραίτητη η πραγ-
ματοποίηση διαβούλευσης μεταξύ των αρμοδίων 
φορέων, ώστε να εξεταστεί σφαιρικά το ζήτημα 
της εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης περιοχής.

Για το λόγο αυτό παρακαλείται το ΣΑΣΘ που 
είναι ο αρμόδιος φορέας για τα ζητήματα Αστι-
κών Συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης να 
καλέσει σε συζήτηση-διαβούλευση το Δήμο 
Νεάπολης-Συκεών, ώστε σε συνεργασία με τον 
ΟΑΣΘ να διερευνηθεί τόσο η αναγκαιότητα δημι-
ουργίας νέας τοπικής λεωφορειακής γραμμής, η 
οποία θα εξυπηρετεί τον πληθυσμό των Πεύκων 
και εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο να γίνει 
ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός προκειμένου η 
μελλοντική γραμμή να λειτουργεί επικουρικά και 
συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη Δημοτική 
Συγκοινωνία. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση.”

 Μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουμε καμία 
εξέλιξη στο θέμα, το οποίο και θα συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε.

Τοπική αστική συγκοινωνία στα Πεύκα



Óåëßäá 7

Έτσι τα βλέπω...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ECPE (Proficiency Michigan)
• ΣΠΑΝΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
• ΜΠΑΤΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
• ΖΑΤΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗ ΒΕΡΑ

ΜΑΪΟΣ 2012
MICHIGAN ECCE B2
• ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
• ΒΟΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
• ΓΕΡΜΑΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
• ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

MSU CELC B2
• ΣΙΛΑΒΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ

MSU (CELP) Proficiency
• ΖΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ECDL (7 ενότητες)
• ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

MICHIGAN ECPE (C2)
• ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ
• ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Εκ της διευθύνσεως
Α.ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ – Ο.ΝΤΙΤΣΙΑ

Παράρτημα Ρετζικίου,
Μικράς Ασίας 40
Τηλ. 2310 674604  
labison@otenet.gr

Πόσο «Υδραίοι» είμαστε;
Η υπόθεση έχει μακρά ιστορία. Έχει καταστεί, σχεδόν παράδοση. 

Ανάγεται στη σχέση κράτους-πολιτών έτσι όπως αυτή οικοδομήθη-
κε από την ίδρυση του νεοελληνικού έθνους. 

Είναι η ανυπαρξία ορθολογικής συγκρότησης της ελεύθερης, πλέ-
ον, Ελλάδας, όπου η αστική τάξη, απούσα, δεν μπόρεσε να παίξει τον 
εποικοδομητικό ρόλο που της αναλογεί; (Π. Κονδύλης). Είναι το φε-
ουδαλικό μοντέλο διοίκησης το οποίο συνέχισε την, επί τετρακόσια 
χρόνια, εμπεδωμένη λογική του διοικητή-πατριάρχη εκπρόσωπου 
του πολίτη-υποτακτικού με αντάλλαγμα τη συμμετοχή του τελευταί-
ου στη νομή του κράτους; (Σ. Ράμφος).

Είναι αυτά και άλλα, καταγραμμένα και προς αναζήτηση, που νο-
μιμοποίησαν την πεποίθηση σε όλους μας,(ή σχεδόν), ότι το κράτος 
είναι σίγουρα «κάτι έξω από μας όταν δεν είναι αντίπαλος μας». Με 
αποτέλεσμα να το εκχωρούμε στους διεκδικητές του και δυνάστες 
του, όπως αποδεικνύεται, έναντι ψιχίων τα οποία με τη σειρά τους 
δημιουργούν το άλλοθι στους κυβερνώντες, να εξαντλούν κάθε δυ-
νατότητα εκμετάλλευσης του κράτους αυτού. 

Κάπως έτσι πορευτήκαμε από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα, 
με την απόσταση πολίτη-πολιτείας να αυξάνει και τη συγκρότηση 
ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους, ενός κράτους των 
πολιτών για τους πολίτες, να αποτελεί ζητούμενο μόνο για τους εκ-
κεντρικούς της πολιτικής. 

Γιατί εμείς, ο «λαός» για τους άπειρους λαϊκιστές, οι οποίοι έχουν 
τη δυνατότητα να ευδοκιμούν στη γη των συναλλαγών και της δι-
απλοκής, που το μόρφωμα πολιτείας της πρόσφατης ιστορίας έχει 
λιπάνει, «ξέρουμε πώς να τα καταφέρουμε». Με δικαιώματα χωρίς 
υποχρεώσεις. Ξεχνώντας ότι το να έχεις ένα δικαίωμα δε σημαίνει ότι 
έχεις πάντα δίκαιο όταν το ασκείς. Απαιτούμε από το κράτος ότι νο-
μίζουμε ότι μας οφείλει, αλλά μας διαφεύγουν οι οφειλές μας προς 
αυτό. Όπως για παράδειγμα η συμμετοχή μας στις δαπάνες, οι οποί-
ες δημιουργούνται από τις απαιτήσεις μας. Το κράτος-αντίπαλος «ας 
κόψει το λαιμό του να τα βγάλει πέρα». Άλλοι το νέμονται και άρα 
άλλοι έχουν την ευθύνη για τη λύση του, όποιου, προβλήματος. Ανε-
ξάρτητα αν αυτοί οι «άλλοι» είναι «δικοί μας άνθρωποι». Το αιώνιο 
δίλημμα της κότας και του αβγού.

Και έτσι φτάσαμε στους «αντιστασιακούς της Ύδρας» να σηματο-
δοτούν τη σχιζοφρένια της πραγματικότητας που βιώνουμε. Τους 
οποίους κάποιοι από τους ταγούς της χώρας (ευτυχώς όχι τόσοι όσο 
παλιά), έσπευσαν να ενισχύσουν. Χωρίς, επιτέλους, οι πολλοί να συμ-
φωνήσουν με το, ελάχιστα δυστυχώς, καινοφανές αίτημα. Να μην 
πληρώνουν δηλαδή κάποιοι τους φόρους που τους αναλογούν και 
επιπρόσθετα να οικειοποιούνται (υπεξαιρούν), τον ΦΠΑ, τον οποίο 
οι πελάτες τους έχουν ήδη πληρώσει! 

Η φορολογική συνείδηση, ως αιτούμενο, συνδέεται εκ των πραγ-
μάτων με την ευταξία μιας πολιτείας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει 
ορθολογικά. Η εμπέδωσή της ως αντίληψη απαιτεί ανατροπή πάγιων 
συμπεριφορών και, προφανώς, δεν είναι «πρόσκληση σε πάρτι». Η 
επίκληση, παρ’ όλα αυτά, επιχειρημάτων, όπως η σωστή λειτουργία 
του κράτους και ο εκσυγχρονισμός του, είναι προφανές ότι παραπέ-
μπει τη λύση του προβλήματος στις καλένδες όταν η στόχευση του 
δεν είναι «εκ του πονηρού». Όμως φαίνεται ότι η συγκυρία σήμερα 
ευνοεί μια σειρά αλλαγών και συμβιβασμών. Οι αποδείξεις και η έκ-
δοσή τους έχουν γίνει καθημερινή πρακτική. Ακόμη και όταν κάποιοι 
«ξεχνούν» να τις εκδώσουν οι περισσότεροι από τους συναλλασσό-
μενους τους το υπενθυμίζουν. Η πρόσφατη περιήγηση μου στην 
Ήπειρο με έπεισε ότι οι «Υδραίοι» που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή είναι σπάνιο φαινόμενο. Λέτε να βάζουμε μυαλό; Μακάρι. 
Ο καιρός θα δείξει.

Πάνος Τσορμπατζόγλου
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Τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 Ιουλίου, στο πρώην δημαρχιακό μέγαρο των 
Πεύκων, ξεκίνησε με ευθύνη του δημάρχου κ. Σ. Δανιηλίδη δημόσια διαβού-
λευση για τη δημιουργία στην περιοχή μας λαϊκής αγοράς. Το θέμα είναι πα-
λιό και αποτελεί πάγιο αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων που 
με κάθε τρόπο, γραπτό ή προφορικό, το έθεταν στη δημοτική αρχή της πε-
ριοχής.

Το ζητούμενο της διαβούλευσης, όπως εξήγησε στην εισήγηση του ο δή-
μαρχος, ήταν να καταγραφεί η διάθεση των κατοίκων για μια τέτοια πρωτο-
βουλία και στη συνέχεια να συγκεκριμενοποιηθεί η πρόταση της Δημοτικής 
Ενότητας για το πού, πώς και πότε θα μπορούσε το έργο να υλοποιηθεί.

Η πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας κ. Κ. Αμοιρίδου, βεβαίωσε ότι η συ-
νάθροιση ήταν απότοκος των πολλών γραπτών και προφορικών αιτημάτων 
που το τοπικό συμβούλιο της ενότητας έχει στα χέρια του. «Η σημερινή ημέ-
ρα, είπε, όπου έχουν κληθεί φορείς και πολίτες του δήμου, καθώς και ο πρό-
εδρος λαϊκών αγορών κ. Πάππου, έχει στόχο να διαγνώσει τις προθέσεις των 
παρευρισκομένων έτσι, ώστε το συζητούμενο έργο να έχει τη μεγαλύτερη, 
κατά το δυνατόν, κοινωνική συναίνεση».

Από τις τοποθετήσεις των πολιτών που πήραν μέρος, ακόμη και από τον 
πρόεδρο του νεοσύστατου Συλλόγου Επαγγελματιών Πεύκων κ. Μπαντή, φά-
νηκε ότι όχι μόνον δεν υπήρχε αντίρρηση για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά 
ίσα-ίσα εκφράστηκε η διάθεση να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Ο πρόεδρος των λαϊκών αγορών, παρεμβαίνοντας, αναφέρθηκε σε τεχνικά 
θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και στο πιθανό χρονοδιάγραμμα που 
απαιτεί τουλάχιστον 3-4 μήνες μέχρι την παράδοση του.

Ο δήμαρχος δευτερολογώντας είπε ότι η διαβούλευση στη συνέχεια θα 
έχει ως στόχο τη χωροθέτηση του έργου και, πριν την τελική απόφαση, ζήτη-
σε τη συμβολή κάθε ενδιαφερόμενου έτσι, ώστε η κατάληξη να είναι αποτέ-
λεσμα συμφωνίας όλων των πλευρών.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι παρόντες, ομόφωνα, 
ενέκριναν τη δημιουργία της λαϊκής αγοράς και συμφώνησαν ότι στην επό-
μενη συνάντηση θα πρέπει να αποφασιστεί ο χώρος στον οποίον αυτή θα 
λειτουργήσει.

Π.Τ. 

Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
να διατηρηθούν πάση θυσία
Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για τα 18α Μερκούρεια, ο Δήμαρχος 

Νεάπολης-Συκεών, απέρριψε ως “τραγική” κάθε σκέψη κατάργησης των 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως επίσης καταδίκασε την άπο-
ψη της συγχώνευσής τους για λόγους βιωσιμότητας. Μεταξύ άλλων είπε ότι 
η βιωσιμότητα των θεάτρων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί χωρίς να υπάρ-
χει κατάργηση κάποιων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αλλά με συμπαραγωγές και συνέργειες 
κάποιων γειτονικών. Δεν πρέπει να καταργούνται θεσμοί που έχουν ιστορία, 
παρόν και δυνατότητα παρουσίας και στο μέλλον σε τέτοια σοβαρά και ποι-
οτικά ζητήματα. Πρέπει να γίνει εξυγίανση, ορθολογισμός και νοικοκύρεμα 
των οικονομικών, οργανικών και λειτουργικών πτυχών τους. Η χώρα μας 
δεν μπορεί να υποστεί και αυτό το γεγονός σε βάρος της παιδείας και του 
πολιτισμού. Πρέπει πάση θυσία να διατηρηθούν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ακόμη και με 
μειωμένους προϋπολογισμούς και με εθελοντική στήριξη των τοπικών δυ-
νάμεων.

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών 
κ. Κ. Νικολόπουλος προλογίζοντας τα “Μερκούρεια” ως το μεγαλύτερο και 
πιο καταξιωμένο θεατρικό θεσμό όχι μόνον της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη του κοινού που 
αγκαλιάζει και στηρίζει με τη συμμετοχή του την προσπάθεια του δήμου για 
διατήρηση και υποστήριξη θεσμών με στόχο την προσφορά ποιοτικής και 
παράλληλα προσιτής ψυχαγωγίας σε όλους τους πολίτες. Επίσης αναφέρθη-
κε στο σχεδιασμό του δήμου για μια πολιτιστική επίθεση με τη διοργάνωση 
και αναβάθμιση μεγάλων θεσμών και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες, διατη-
ρώντας η καθεμιά το δικό της χαρακτήρα.

Ο σκηνοθέτης και υπεύθυνος του Θεατρικού Εργαστηρίου “ΘΕΣΠΙΣ” της 
Δ.Ε.Νεάπολης κ.Γ.Κιουρτσίδης και ο σκηνοθέτης και καθηγητής υποκριτικής 
του Δημ.Θεάτρου Συκεών κ.Τ.Ράτζος, αναφέρθηκαν στη δομημένη προσπά-
θεια και στο αναγνωρισμένο έργο που συντελείται εδώ και χρόνια και από τις 
δύο δημοτικές σκηνές προκειμένου να φυτευτούν, αλλά και να ανθήσουν οι 
σπόροι της θεατρικής παιδείας και γενικότερα της καλλιτεχνικής αγωγής.

Παπανικολάου 150
Εμπορικό Κέντρο Αγία Κυριακή

τώρα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Αύρας 6,  Πεύκα    ☎ 2310.675.929  &  6976.793.590

Κλειστά Ταχύρρυθμα Τμήματα
 2 - 4 ατόμων &

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Μειωμένες τιμές!
Τμήματα όλων των επιπέδων για:
• Τα πτυχία: DELF-DALF, SORBONNE, TFLF/ISLV, TCF, ΚΠΓ
• Πανελλαδικές εξετάσεις         
• Ενισχυτική Διδασκαλία
• Δημιουργική Απασχόληση 
• 4μηνα Τμήματα Φοιτητών & Ενηλίκων 
             (Έναρξη Οκτώβριο & Φεβρουάριο)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη σχολική χρονιά 2012-2013: 
Ελάτε με 1 ή 2 φίλους σας και κερδίστε σημαντική   

έκπτωση στα δίδακτρα της χρονιάς!
Από αυτή τη χρονιά και Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας!

Οι εγγραφές άρχισαν!
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Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δ.Ε. Πεύκων
Μια νέα αρχή για το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Πεύκων

Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Πεύκων είναι ένας θεσμοθετημένος φορέας, που επιδιώκει να προσφέ-
ρει στους νέους από 15 έως 28 ετών τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα κοινά του 
τόπου τους, ακούγοντας και λύνοντας τα προβλήματά τους. Πιο συγκεκριμένα μέσα 
από τις δράσεις μας αποβλέπουμε αφενός στη διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση 
των νέων μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ποικίλου τύπου δράσεις 
και αφετέρου στην κοινωνική προσφορά μέσω του εθελοντισμού και επιπρόσθετα 
στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση στα σύγχρονα περι-
βαλλοντικά προβλήματα. Μέσα από το ΤΟ.ΣΥ.Ν. δίνεται η δυνατότητα στους νέους 
να εκφραστούν θεσμικά, να διατυπώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και να συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αλλά και να προβάλλουν προβλήμα-
τα και αγκυλώσεις της εκάστοτε διοίκησης.

Προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε έχουν 
να κάνουν με το θέμα της στέγασης και του τεχνολογικού εξοπλισμού που μας είχε 
υποσχεθεί, ο οποίος βέβαια δεν παραδόθηκε ποτέ. Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία 
για όλους τους νέους, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα οργανωμένο βήμα εκ-
προσώπησης της Νεολαίας στο Δήμο μας, με συμμετοχή και έκφραση στις τοπικές 
κοινωνίες. Με την ευχή να ευοδωθεί το εγχείρημά μας, καλούμε τους νέους και νέες, 
αλλά και όλους του φορείς των Πεύκων που νοιάζονται για τον τόπο τους να πλαισι-
ώσουν αυτή την προσπάθεια, ώστε το ΤΟ.ΣΥ.Ν να αποκτήσει την υπόσταση και το 
ρόλο που του αξίζει.

  

Προβλήματα στέγασης 
Μετά από ένα μεγάλο αγώνα που δόθηκε από το Δ.Σ του Τοπικού Συμβουλίου 

Νέων στα Πεύκα σχετικά με τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουμε εδώ και 
καιρό, και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, θεωρούμε αναγκαίο να προχωρήσου-
με στην εξής δημόσια καταγγελία: 

Από το 2010 ο πρώην Δήμος Πεύκων παραχώρησε με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου δύο κτήρια προκάτ κατασκευής στο ΤΟ.ΣΥ.Ν Πεύκων, για τη λειτουργία 
του πρώτου Κέντρου Νεολαίας της περιοχής μας. Δυστυχώς αμέσως μετά τα εγκαί-
νια του Κέντρου Νεολαίας υπήρξαν διάφορα προβλήματα με τους χώρους και την 
έλλειψη εξοπλισμού. Παρά τις προσπάθειες του Δ.Σ δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση 
της νέας δημοτικής αρχής, με αποτέλεσμα την προσωρινή παύση λειτουργίας του 
κέντρου νεολαίας. 

Ωστόσο το γεγονός που προκάλεσε αυτή τη δημόσια καταγγελία μας, είναι η πα-
ραχώρηση των κτιρίων του κέντρου νεολαίας από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής 
Ενότητας Πεύκων σε συλλόγους της περιοχής μας, με διαδικασίες που προβληματί-
ζουν και προκαλούν πολλά ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητά τους, 
καθώς μέχρι και σήμερα ισχύει η απόφαση του πρώην δήμου Πεύκων, για παραχώ-
ρηση των εγκαταστάσεων στο ΤΟ.ΣΥ.Ν.. 

Κάνουμε έκκληση στη δημοτική αρχή και σε όλους τους αρμόδιους, να μην αφεθεί 
το κέντρο νεολαίας στη μοίρα του και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για την επανα-
λειτουργία του. Το οφείλουμε στη νέα γενιά της περιοχής μας!   

Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μιας άλλης επο-
χής, αφού οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και 
ασφάλεια για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. Ο βασικός στόχος της άθλησης πρέ-
πει να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία 
για το παιδί.

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλή-
ματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και 
στους νέους να βελτιώσουν τη φυσική 
τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ 
έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανι-
κά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή 
τους (δια βίου άσκηση). Ο αθλητισμός 
προστατεύει τα παιδιά από την καθιστι-
κή ζωή (υπολογιστές, βιντεοπαίχνιδα, 

τηλεόραση) και την παχυσαρκία. Μειώνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας 
(τώρα, αλλά και στη μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νό-
σοι και ο σακχαρώδης διαβήτης και βοηθά στην απόκτηση υγιεινών συνηθειών. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού. Τα 
παιδιά μαθαίνουν τεχνικές (πχ. πάσα στο βόλεϊ) και με την επανάληψη εξασκούν 
την υπομονή, την επιμονή και την φαντασία τους για το πώς θα φτάσουν στο στόχο 
τους, μαθαίνοντας από τα λάθη τους. Τα αθλήματα είναι ένας ευχάριστος τρόπος 
για το παιδί, ώστε να αποκομίσει σημαντικά εργαλεία και μια αίσθηση ελέγχου, 
κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή τους. 

Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη, στην υγεία, αλλά και 
στην ψυχική υγεία και στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται 
τον κόσμο (κοινωνικοποίηση). Τα αθλήματα ως κοινωνικές δραστηριότητες βοη-
θούν το παιδί να γίνει μέλος μιας ομάδας, να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να 
συνεργάζεται και να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. 
Στην ομάδα μαθαίνει που αρχίζουν και σταματούν τα δικαιώματα και οι ευθύνες 
του. Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι μέσα από 
τον αθλητισμό το παιδί αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και 
καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.

Το Women’s Sports Foundation αναφέρει μια λίστα με τα οφέλη των σπορ στα 
κορίτσια, κυρίως σε θέματα αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, θετικής εικόνας του 
εαυτού τους, μείωση κινδύνων ασθενειών και περισσότερες πιθανότητες ακαδη-
μαϊκής επιτυχίας. Έχουν λιγότερες πιθανότητες εφηβικής εγκυμοσύνης, λιγότερο 
κίνδυνο να αρχίσουν το κάπνισμα, τη μείωση πιθανότητας ασθένειας, όπως καρ-
κίνο του μαστού και οστεοπόρωση, αλλά και ψυχολογικά οφέλη, όπως λιγότερα 
κρούσματα κατάθλιψης στην εφηβεία. Είναι αναγνωρισμένο από τους περισσότε-
ρους γιατρούς και καθηγητές ότι η άσκηση ενός αθλήματος βοηθά στον έλεγχο και 
στην αποβολή του άγχους.

Στην πιεστική κοινωνία που ζούμε, οι νεαροί αθλητές γνωρίζουν ότι πρέπει να 
κάνουν τα μαθήματά τους, να κοιμηθούν καλά και να διασκεδάσουν, οπότε δεν 

χάνουν άσκοπα τον καιρό τους. Προγραμματίζουν και διαχειρίζονται σωστά το 
χρόνο τους. Ο νεαρός αθλητής μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις κακοτυχίες και τις 
απογοητεύσεις, είτε αυτές έρχονται σε μορφή μικροτραυματισμού, ήττας ή άστο-
χης μπαλιάς. «Υπάρχει πάντα ο επόμενος αγώνας». Ο αθλητής μαθαίνει τη σημασία 
του «θυσιάζω τώρα, για να αποκομίσω αύριο». Είναι η βάση της προσωπικής επιτυ-
χίας και από τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό στην εφηβεία 
οι αθλητές να αποκτούν «ταυτότητα», δηλαδή το να είναι μέρος ενός συνόλου, να 
ανήκουν κάπου. Το «είμαι κολυμβητής» έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ταυτότη-
τα και την εικόνα του εαυτού τους από το να λένε απλά «κολυμπάω».

Φυσικά όλα τα παραπάνω οφέλη ανήκουν στον υγιή αθλητισμό και όχι στον 
αθέμιτο πρωταθλητισμό.

Ελένη Ζέτου, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ., Προπονήτρια Βόλεϊ

Γιατί οι γονείς πρέπει να ωθούν 
τα παιδιά τους στον αθλητισμό;

Γ. Παπανικολάου 150 
Εμπορικό Κέντρο Αγία Κυριακή
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Η τελευταία πυρκαγιά στο Σέιχ Σου
Σύμφωνα με στοιχεία της Πυρο-

σβεστικής, άλλες 8 συνεχόμενες 
φορές έγινα απόπειρες εμπρησμού, 
ευτυχώς χωρίς επιτυχία. Σάββατο ως 
συνήθως ξεσπούν οι μεγάλες πυρκα-
γιές. Σάββατο καλοκαίρι, γιατί τότε 
λείπουν οι περισσότεροι και οι αντι-
δράσεις είναι πιο αργές. 

Σάββατο μεσημέρι 14ης Ιουλίου είχαμε επείγον κάλεσμα από τη Δη-
μοτική Ενότητα Πεύκων (ως νεοσύστατη ομάδα πυροφύλαξης) για να 
συνδράμουμε. Είχε αρπάξει φωτιά κοντά στην τοποθεσία «Πηγή Μπαρ-
μπαγιώργη» και επεκτεινόταν προς τα Πεύκα και ήδη όταν φτάσαμε 
στο σημείο συγκέντρωσης, τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, 4 και ένα 
ελικόπτερο έκαναν ρίψεις νερού. Άμεση ήταν και η ανταπόκριση όλων 
των εθελοντικών ομάδων που προσέχουν το Σέιχ Σου, καθώς και πολι-
τών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα από το ραδιόφωνο και έφερναν 
νερά για τους ανθρώπους που πάλευαν με τις φλόγες.

Ευτυχώς δε φυσούσε δυνατά και έτσι μετά από δύο ώρες η φωτιά 
τέθηκε υπό έλεγχο, αφού έκαψε 60 στρέμματα δάσους. 

Την ίδια νύχτα, καθώς και τις επόμενες (κυρίως κάποιες μέρες που 
φυσούσε δυνατά) υπήρχε έντονη φύλαξη από όλες τις εθελοντικές 
ομάδες υπό την καθοδήγηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Η ομάδα πυροφύλαξης που δημιουργήθηκε στα Πεύκα, δυστυχώς 
δεν είναι ακόμη έτοιμη, για να μπορέσει να συνδράμει πιο αποτελεσμα-
τικά σε έργο κατάσβεσης. Η προσπάθεια εκπαίδευσης θα συνεχιστεί 
από το φθινόπωρο και αφού εξοπλιστεί και κατάλληλα με τη βοήθεια 
του δήμου μας ή και από αλλού πιστεύουμε θα είναι έτοιμη για πιο ου-
σιαστική βοήθεια από τη φετινή.

Καλούμε τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, να 
δείξουν ενδιαφέρον και να στελεχώσουν αυτή την ομάδα.

Φ.Ζ.

Ένας πολύ όμορφος χώρος 
παιδικής χαράς και κυκλοφορι-
ακής αγωγής κατασκευάστηκε 
στην οδό Κωνσταντινουπόλε-
ως-Ρόδων. Τον επισκεφτήκαμε 
ένα καλοκαιρινό απόγευμα και 
διαπιστώσαμε πως πρόκειται 
για ένα έργο που κοσμεί την 
περιοχή και ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των παιδιών.  

Από ότι ενημερωθήκαμε από 
παρευρισκόμενους γονείς δεν 
έχει γίνει παραλαβή του έργου 
από τη Δημοτική αρχή λόγω 
ορισμένων κατασκευαστικών 
προβλημάτων που υπάρχουν. 
Τα παιδιά διασκέδαζαν ευτυ-
χισμένα με τα ποδήλατα  και 
τις παρέες τους αγνοώντας τις 
όποιες κακοτεχνίες ή κινδύ-
νους που υπάρχουν μέσα στο χώρο. Οι γονείς μας περιέγραψαν ορισμένα 
προβλήματα, αστοχίες, κακοτεχνίες, και υποστήριξαν πως υπήρξαν ήδη 
διάφορα μικροατυχήματα. Παρόλο που οι γονείς ξέρουν τα προβλήματα 
και τους κινδύνους που υπάρχουν συνοδεύουν τα παιδιά τους και ανα-
γκάζονται να τα παρακολουθούν όση ώρα παραμένουν στο χώρο. Οι αιτί-
ες των ατυχημάτων που αναφέρθηκαν είναι τα υπερυψωμένα κράσπεδα 
γύρω από τους διαδρόμους, η κακή χάραξη των διαδρόμων, (απότομες 
στροφές), τα τοιχία που δεν έχουν το κατάλληλο ύψος, επίσης οι πινακίδες 
με τα κυκλοφοριακά σήματα είναι μεταλλικές ακατέργαστες στις γωνίες 
και επικίνδυνες. Υπάρχει από χρόνια η ενημέρωση από τον ΕΛΟΤ, πως 
στις παιδικές χαρές θα πρέπει να υπάρχουν μόνο πλαστικά όργανα για να 
αποφεύγονται τα ατυχήματα.  Δυστυχώς ο πρώην Δήμος Πεύκων αδιαφό-
ρησε και συνέχισε να βάζει μεταλλικά. Εντύπωση μας προκάλεσε επίσης 
ένα ανοιχτό φρεάτιο μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Πρώτον είναι επι-
κίνδυνο και δεύτερον εκπέμπει δυσοσμία. Επίσης λόγω της κακής κλίσης 
και απορρόφησης των νερών, κάθε φορά που βρέχει λιμνάζουν τα νερά 
μέσα στο χώρο, όπως μας ενημέρωσαν οι γονείς. 

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές την έλλειψη παιδότοπων και χώρων 
αθλητισμού και ψυχαγωγίας των παιδιών στα Πεύκα. Ενώ έχουμε διάφο-
ρα δημοτικά οικόπεδα αδιάθετα, δεν έχουν προβλεφτεί αντίστοιχοι χώ-
ροι που χρειαζόμαστε σε όλους τους οικισμούς, που είναι απαραίτητοι, 
καθότι οι νεοφερμένοι κάτοικοι των Πεύκων είναι οικογένειες με παιδιά. 
Είναι γεγονός πως το έργο αυτό κατασκευάζονταν αρκετά χρόνια. Με τη 
διαμόρφωση και κατασκευή των δρόμων που ολοκληρώθηκαν πρόσφα-
τα,  έδωσε μια άλλη εικόνα στην περιοχή και χαρά στα παιδιά της.. Ευχό-
μαστε και ελπίζουμε πως θα βελτιωθούν σύντομα οι κακοτεχνίες και θα 
παραδοθεί το έργο ολοκληρωμένο στους περιοίκους του οικισμού.

Ν. Βασσάρα

Την Τρίτη 5 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλ-
λον, μαθητές και μαθήτριες του 2ου και  4ου Δ. Σχολείου Πεύ-
κων συμμετείχαν εθελοντικά στον καθαρισμό των δρόμων και των 
πεζοδρομίων περιφερικά των σχολείων (Δημοτικών, Γυμνασίου, Νη-
πιαγωγείου). Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον σύλλογο «ΟΙΚΟ-
ΟΡΑΜΑ» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης Let’ s do it Greece 
που προσέφερε στους μαθητές σακούλες και γάντια μιας χρήσης για 
να είναι πιο αποτελεσματική η συγκομιδή των σκουπιδιών. Μετά από 
σχετική ενημέρωση των δασκάλων των ΣΤ’ τάξεων των δύο σχολεί-
ων από την κ. Φανή Ζέτου, πρόεδρο του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ, τα παιδιά 
ανταποκρίθηκαν άμεσα και με ενθουσιασμό. Συγκεντρώθηκαν 14 
σακούλες απορριμμάτων και στο τέλος ευχηθήκαμε η συγκεκριμένη 
δράση να μην παραμείνει συμβολική αλλά να επαναληφθεί σύντομα 
σε κάθε γειτονιά και ...όχι μόνο από παιδιά!  

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ είναι ανοικτό σε συνεργασίες για το καλό του τό-
που μας και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών προς την κατεύθυν-
ση του εθελοντισμού, για την προστασία του περιβάλλοντος και όχι 
μόνο.

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Αγαπητοί φίλοι, δυστυχώς στις μέρες μας 
όλο και περισσότεροι γινόμαστε μάρτυρες 
γεγονότων βίας. Το χειρότερο είναι ότι κα-

θώς η οικονομική και κατ’ επέκταση και η κοινω-
νική κρίση βαθαίνει και αυξάνεται τα περιστατικά 
θα πληθαίνουν. Με το κείμενο αυτό θα προσπα-
θήσουμε να δώσουμε ένα πλαίσιο συμπεριφοράς 
και ένα πλάνο κινήσεων σε περίπτωση που εμπλα-
κούμε σε κάποια ανεπιθύμητη βίαιη κατάσταση.

Λέγοντας βίαιη κατάσταση εννοούμε ότι αντι-
μετωπίζουμε από τρίτους κάποια μορφή βίαιης 
συμπεριφοράς, ψυχολογικής, λεκτικής ή σωματι-
κής. Σε κατάσταση αυτοάμυνας δε βρισκόμαστε 
μόνο όταν η βία είναι σωματική ή εξελίσσεται σε 
τέτοια.

Εφόσον μας το επιτρέπει η κατάσταση προσπα-
θούμε διπλωματικά να χειριστούμε την ένταση 
που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να αποφύγουμε 
οποιαδήποτε εμπλοκή.

Όταν διαπραγματευόμαστε μιλάμε ήρεμα, δε 
βρίζουμε, δε σφίγγουμε τις γροθιές μας. Προτι-
μούμε όμως να έχουμε μία απόσταση ασφαλείας 
από το συνομιλητή μας, τέτοια που να μη μας φτά-
νει ούτε το λάκτισμά του. Προσπαθήστε να έχετε 
το σώμα σας υπό γωνία απέναντι στο συνομιλητή 
σας, έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένη όλη η επι-
φάνεια του σώματός σας. 

Αν διαπιστώσετε ότι ο συνομιλητής σας δεν έχει 
διάθεση για πολιτισμένη λύση και σας επιτίθεται, 
μη συνεχίζετε τη διπλωματική οδό, αλλά προφυ-
λάξτε τον εαυτό σας και αντεπιτεθείτε εάν μπορεί-
τε.

Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το σοκ 
της πρώτης επίθεσης. Μετατρέψτε τον κόμπο που 
έχετε στο στομάχι από φόβο σε διάθεση επιβίω-
σης και σε αντεπίθεση.

Χρησιμοποιήστε για να αμυνθείτε και στη συνέ-
χεια για να αντεπιτεθείτε κάποιο αντικείμενο που 
βρίσκεται κοντά σας (ομπρέλα, χαρτοφύλακα, σα-
κίδιο, βιβλίο, κινητό τηλέφωνο ή και στυλό). 

Να θυμάστε ότι στόχος σας δεν είναι να νική-
σετε, αλλά να μη χάσετε... Εφόσον δε μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάποιο αντικείμενο για να αμυν-
θείτε, θα χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας και τα πό-
δια σας. Λακτίστε χαμηλά και σε ευαίσθητα μέρη 
του αντιπάλου κάτω από τη μέση (κνήμες, γεννη-
τικά). Με τις παλάμες και δάκτυλα (και λιγότερο με 
τις γροθιές) χτυπήστε σε ευαίσθητα μέρη πάνω 
από τη μέση (μάτια, λαιμό, στομάχι, γεννητικά). Σε 
κοντινή απόσταση χρησιμοποιήστε τους αγκώνες 
σας και τα γόνατά σας για καλύτερα αποτελέσμα-
τα. Σε περίπτωση που σας τραβάνε ή σας σπρώ-
χνουν μην βάζετε αντίσταση, αλλά κινηθείτε στη 
φορά που θέλει ο αντίπαλός σας βηματίζοντας 
δεξιά ή αριστερά έτσι ώστε να απεγκλωβιστείτε. 
Εάν αισθάνεστε ότι έχετε χάσει την ισορροπία σας 
και πέφτετε, προσπαθήστε να μη βάλετε τα χέρια 
σας αλλά χρησιμοποιήστε την πλάτη ή τις πλαϊνές 
πλευρές του σώματος σας.

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιος 
βρίσκεται αντιμέτωπος με ένοπλο επιτιθέμενο (με 
ρόπαλο ή μαχαίρι). Το καλύτερο που έχετε να κά-
νετε είναι να βρείτε διαφυγή. Σε περίπτωση που 
δε καταφέρετε να διαφύγετε προσπαθήστε να 

οπλιστείτε με ένα όπλο μακρύτερο από του επιτι-
θέμενου, να αλλάζετε διαρκώς θέσεις και να προ-
στατεύετε το πρόσωπο και το λαιμό σας.

Να προσπαθήστε να φέρετε κύρια πλήγματα 
στον αντίπαλό σας και να αποχωρείτε γρήγορα 
από το χώρο της συμπλοκής. 

Γυναικείες οργανώσεις προτείνουν στα μέλη 
τους όταν δέχονται σεξουαλική επίθεση αντί να 
καλούν σε βοήθεια, να φωνάζουν «φωτιά».   

Σε όσους από εσάς θα φανούν υπερβολικά 
κάποια από τα παραπάνω, να σκεφτείτε ότι αυτά 
αφορούν συνθήκες σε καταστάσεις υπεράσπισης 
της ζωής σας ή της ζωής κάποιου αγαπημένου 
σας προσώπου.

Πολλές από τις παραπάνω πρακτικές συμβου-
λές απαιτούν πολύ εξάσκηση και την καθοδήγηση 
κάποιου έμπειρου εκπαιδευτή.

Γενικά: 
• Αποφεύγουμε να κινούμαστε σε περιοχές που δε 
γνωρίζουμε ακατάλληλες ώρες
• Δε δίνουμε προσωπικές πληροφορίες σε αγνώ-
στους και με κανένα τρόπο
• Αποφεύγουμε κάθε είδους φιλονικία
• Κρατάμε κάθε μέτρο ασφαλείας στο σπίτι, στο 
χώρο εργασίας, στο αυτοκίνητο και όπου κινού-
μαστε
• Είμαστε υποψιασμένοι, όχι φοβισμένοι και τρο-
μοκρατημένοι

Τσιάγκας Γιάννης 
Εκπαιδευτής Hapkido 2 dan K.H.F.

Kali Arnis Eskrima 4 level IKAEF

Οδηγίες αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας
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Όταν είδα αυτή την εικόνα θυμήθηκα όλες τις καλές και κακές στιγμές που 
περάσαμε ως μαθητές στο Ενιαίο Λύκειο Πεύκων. Οι περισσότερες βέβαια 
ήταν καλές, αν εξαιρέσεις την περίοδο των πανελληνίων και κάποιες άτυχες 
στιγμές την περίοδο του χειμώνα… βλέπω το air-condition το οποίο θυμάμαι 
ότι με θερμοκρασία -5 και -6 χρειαζόταν ένα μισάωρο για να αρχίζει να ζεσταί-
νει την αίθουσα… μέχρι και πανελλήνιες δώσαμε σ αυτούς τους χώρους αφού 
ήταν το δεύτερο σπίτι μας εκείνη την περίοδο. Σήμερα βλέπω με χαρά ότι ο 
χώρος αυτός θα γίνει αυλή για το παράρτημα του Γυμνασίου που στεγάζεται 
στο κτίριο του παλιού μας λυκείου. 

Το νέο λύκειο ακόμα δεν πρόλαβε να εγκαινιαστεί και χρειάζεται εργασίες 
για την προσθήκη νέας πτέρυγας, αφού πρώτα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
κατεδάφισης δυο παλιών κτισμάτων εντός του οικοπέδου του σχολείου, προ-
κειμένου να προστεθούν τέσσερις νέες αίθουσες και άλλοι βοηθητικοί χώροι. 
Η κατεδάφιση και η πρώτη διαμόρφωση του χώρου ολοκληρώθηκε με ευθύ-
νη του δήμου, ενώ οι εργασίες για την τοποθέτηση των αιθουσών βαρέως τύ-
που συνολικού προϋπολογισμού 613.770 ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσουν το 
αμέσως προσεχές διάστημα με στόχο να παραδοθούν στη σχολική κοινότητα 

το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του δήμου. Επιπλέον 
τοποθετείται μια αίθουσα προκάτ βαρέως τύπου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο για 
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, όπου ο χώρος και η αίθουσα έχουν ήδη 
ετοιμαστεί. Τέλος εντάχθηκε εσπευσμένα στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου 
και η ανακαίνιση του κτιρίου των «Καλογριών» και η πλήρη αναμόρφωση του 
αύλειου χώρου, έργο συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ όπου θα 
αποτελεί παράρτημα (4 τμήματα) των 2ου-4ου συστεγαζόμενων Δημοτικών 
Σχολείων για την αποσυμφόρηση του συγκεκριμένου κτιρίου. 

Πασιαλής Γιάννης

Η κατάσταση της σχολικής στέγης στα Πεύκα…

Aλλαγές στην εκπαίδευση.  Άλλαξε ο Μανωλιός;
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
• Αύξηση ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
• Νομοσχέδιο για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο
• Νέο εξεταστικό σύστημα πρόσβασης
• Νόμος Πλαίσιο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αλλαγές
Τον Οκτώβρη θα είναι έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη σχολική 
χρονιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας δεν θα υπάρξουν απολύσεις των 
εκπαιδευτικών που δεν θα αξιολογηθούν ικανοποιητικά. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για να δίνεται bonus μισθολογικό ή και 
επαγγελματική εξέλιξη σε περιπτώσεις θετικής αξιολόγησης, ενώ δεν προβλέ-
πονται αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις δυσμενούς αξιολόγησης.

Σε ότι αφορά sτην αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών θα 
γίνει φέτος μια συνολική μελέτη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και θα 
εφαρμοστεί το σχολικό έτος 2013-14.

Αλλαγές επίσης προβλέπονται και στο νομοσχέδιο για το Γενικό και για το 
Τεχνολογικό Λύκειο που θα εφαρμοστούν άμεσα, ενώ το νέο εξεταστικό θα 
ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών στα σχολεία, αλλά και την 
εφαρμογή του αναθεωρημένου Νόμου Πλαίσιο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, κατά συνέπεια 
δεν αναμένεται να εφαρμοστεί πριν το 2016 (δηλ. στους μαθητές που τώρα 
φοιτούν στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου).

Ο Νόμος για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα εφαρμοστεί ήδη από αυτή τη χρονιά και σύμ-
φωνα με τον Υπουργό Παιδείας «όσοι δεν τον εφαρμόσουν θα υποστούν τις 
συνέπειες».

Σχολιασμός
Ο Γέρων Παΐσιος έλεγε ότι «αν μία μηχανή παράγει σφαίρες, τότε και χρυ-

σάφι να της βάλεις χρυσές σφαίρες θα βγάλει» ή όπως θα λέγαμε, το αυγό του 
φιδιού, φίδι θα γεννήσει! 

Εδώ και 30 χρόνια ακούμε για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ κάθε διοι-
κητική αρμοδιότητα στο χώρο της παιδείας ασκείται αποκλειστικά από στελέ-
χη του κομματικού κράτους. Χρόνια τώρα η κάθε κυβέρνηση διορίζει τους δι-
κούς της Γυμνασιάρχες, Λυκειάρχες, Διευθυντές Εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο. 
Με την αξιολόγηση θα επεκταθεί ο έλεγχος σε κάθε Εκπαιδευτικό, πράγμα το 
οποίο φοβούνται οι κομματάνθρωποι, γι’ αυτό και θα σαμποτάρουν την αξιο-
λόγηση και κάθε μεταρρύθμιση. Θα συμβεί αυτό που γίνεται με την αξιολόγηση 
που ξεκίνησε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπου ήδη παίρνουν όλοι άριστα 
10! Μας αρέσει η αυθαιρεσία, η ατιμωρησία, η αργομισθία, η μετριότητα. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από την άλλη το τεράστιο πρόβλημα του 
πανεπιστημιακού ασύλου δεν θα λυθεί, αν δεν αλλάξει ο τρόπος εκλογής των 
πρυτάνεων και δεν απεξαρτηθεί η εκλογή τους από την ψήφο των κομματικών 
νεολαιών, κάτι που προβλέπει ο νέος νόμος. Οι υπόλοιπες αλλαγές που προω-
θούνται είναι συνέχεια του σχεδιασμού της κας Διαμαντοπούλου.

Αν ο κος Αρβανιτόπουλος τολμήσει να συγκροτήσει θεσμικά όργανα αμε-
ρόληπτης, ακομμάτιστης και αξιοκρατικής στελέχωσης του διοικητικού μηχα-
νισμού, τότε θα τον εμπιστευθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος για τις αλλαγές που 
προωθεί και για την άκρως αναγκαία αξιολόγηση όλων των βαθμίδων του. Εί-
ναι έτοιμα τα στελέχη του υπουργείου να τα βάλουν με το κομματικό κράτος 
που τους έχει γεννήσει; 

Ατλάσης Χρήστος, χημικός, Ms 
atlasis@anatolia.edu.gr 

Συνολικά αυτή την περίοδο επενδύονται στις υποδομές της εκπαίδευσης περίπου 
15 εκατ. € με στόχο την εξασφάλιση των προϋποθέσεων και των όρων για διαρκώς 
αναβαθμιζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε ενδεχόμε-
νο δυσλειτουργίας των σχολικών μονάδων με την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημά-
των. Ταυτόχρονα, όμως, αυτό συνιστά και επιθετική πολιτική απέναντι στην οικονομι-
κή ύφεση, καθώς με την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος εκφράζεται μεγάλη 
στήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους προσφέροντάς τους την ευκαιρία ουσιαστι-
κής διεξόδου από τις συνθήκες οικονομικής κρίσης με την εξασφάλιση δραστηριότη-
τας και ρευστότητας.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μετατράπηκαν σε εργοτάξια 
Μετατράπηκαν σε εργοτάξια 
Ενόψει της νέας σχολικής περιόδου έγινε δημοπράτηση για δυο εργολαβίες συνο-

λικού προϋπολογισμού 1.060.000 ευρώ που αφορούν στις στεγανοποιήσεις και χρω-
ματισμούς των σχολικών κτιρίων όλων των βαθμίδων, όπως επίσης και οικοδομικές 
εργασίες για τη βελτίωσή τους, με το κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το τα-
μείο του δήμου. 

Το πρόγραμμα της «στεγανοποίησης και ελαιοχρωματισμών», προϋπολογισμού 
460.000 ευρώ, περιλαμβάνει εργασίες μόνωσης και νέες επικεραμώσεις, καθαιρέσεις 
επιχρισμάτων και κατασκευή νέων, αποκατάσταση τοιχίων περίφραξης, τοίχων αντι-
στήριξης και κιγκλιδωμάτων, αποκατάσταση υδρορροών και ελαιοχρωματισμούς, όλα 
με σύγχρονα ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 

Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, σκυ-
ροδετήσεις, ξυλουργικές και μεταλλουργικές εργασίες, κιγκλιδώματα, επιστρώσεις και 
επικεραμώσεις, καθώς και διάφορες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, ανάλο-
γα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου, όπως καταγράφηκαν κατά τη σχολική περίοδο 
που λειτουργούσαν.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Δελτίο τύπου ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

1 Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου ΓΕΛ-2ου Γυμνασίου Συκεών 1.107.000

2 Προσθήκη αιθουσών στο 1ο ΓΕΛ Πεύκων 613.770

3 Κατασκευή 8ου-15ου Ολοήμερων Νηπιαγωγείων (Σπάρτακου) 3.800.000

4 16ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (Κρυονέρι) 2.720.000

5 Ελαιοχρωματισμοί Σχολείων 460.000

6 Οικοδομικές εργασίες συντήρησης σχολείων 650.000

7 Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου ΓΕΛ Νεάπολης 744.000

8 Παράρτημα Γυμνασίου Πεύκων («Καλόγριες») 200.000

9 8ο Δημ. Σχολείο Συκεών (Καραϊσκάκη) 4.130.000

10 Προσθήκη αίθουσας στο 3ο Δημ. Σχολείο Πεύκων 80.000

ΣΥΝΟΛΟ 14.424.770

 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓ/ΣΕΙΣ - ΕΛΑΙΩΧ/ΣΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ             ΣΥΝΟΛΟ
 Αγ. Παύλου 4 3 7
 Νεάπολης 12 22 34
 Πεύκων 3 8 11
 Συκεών 7 12 19
 ΣΥΝΟΛΟ 26 45 71
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Ε ίναι γνωστά τα προβλήματα δημόσιων υποδομών στα Πεύκα. Μετά 
το 1992, όταν υπογράφτηκε η πράξη εφαρμογής του νέου σχεδίου 
των Πεύκων, ο ρυθμός γιγάντωσης των Πεύκων ήταν από τους πιο 
υψηλούς πανελλαδικά. Σήμερα ο πληθυσμός κυμαίνεται γύρω στις 

14000. Επειδή τα Πεύκα έγιναν ο τόπος διαμονής νέων κυρίως ανθρώ-
πων, είναι αυξημένο αναλογικά και το ποσοστό των παιδιών.

Το πρόβλημα με το Γυμνάσιο είχε εντοπισθεί εδώ και 5 τουλάχιστον 
χρόνια. Το 2007 η πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης ενέταξε το 2ο Γυμνά-
σιο Πεύκων στο πρόγραμμα σχολικής στέγης (2008-2012) ως δωδεκαθέ-
σιο με βαθμό προτεραιότητας Α. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια και τελικά 
δημοπρατήθηκε μετά από πολλές διαδικασίες στις 30 Νοεμβρίου 2010 
ως εξαθέσιο ΠΡΟΚΑΤ με σύμφωνη γνώμη του τότε Δημοτικού Συμβου-
λίου Πεύκων, καθώς θεωρήθηκε ότι ως μικρότερο θα μπορούσε να υλο-
ποιηθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Στις 13 Ιανουαρίου 2011 ανέλαβε ως 
μειοδότης η εταιρεία PRECONSTRUKTA-ΣΕΡΓΙΑΝΙΔΗΣ, ενώ δόθηκε και η 
έγκριση από το Ελεγκτικό συνέδριο. Το φθινόπωρο του 2010 είχαν διε-
ξαχθεί οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με βάση το νέο χάρτη της 
αυτοδιοίκησης που εισήγαγε το σχέδιο Καλλικράτης. Από 1 Ιανουαρίου 
2011 ανέλαβαν οι νέες διοικήσεις στους δήμους και στις περιφέρειες. Οι 
γονείς εκτιμώντας ότι την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 τα προβλήμα-
τα του Γυμνασίου θα είναι ακόμα πιο έντονα άρχισαν να πιέζουν τη νέα 
Δημοτική αρχή και την υπεύθυνη Περιφέρεια πλέον να προχωρήσει στην 
άμεση υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών απαντώντας 
σε ερώτημα των γονέων σημειώνει στις 7 Μαρτίου 2011 ότι «το έργο που 
αφορά το 2ο Γυμνάσιο ανήκει στην Αιρετή Περιφέρεια ως δημοπρατη-
μένο έργο. Όπως έχουμε ενημερωθεί έχει βγει ο ανάδοχος εργολάβος 
και περιμένει απάντηση από το ελεγκτικό για να εγκατασταθεί». Στο ίδιο 
διάστημα λόγω οικονομικής κρίσης έγινε φανερό ότι ήταν δύσκολο να 
υλοποιηθεί το παλιό χρηματοδοτικό σχήμα. Απαιτούνταν μια αλλαγή του 
χρηματοδοτικού σχήματος και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, γεγονός που 
απαιτούσε όμως πιο ολοκληρωμένο φάκελο και διαδικασίες. Οι γονείς 
ζητούσαν με έγγραφό τους της 4 Απριλίου 2011: 

1. Να παραχωρηθεί προσωρινά το πρώην Δημαρχείο Πεύκων για τις 
ανάγκες του 2ου Γυμνασίου

2. Να πιεστεί η διοίκηση της Περιφέρειας για την ανέγερση του κτηρί-
ου το συντομότερο

3. Εάν μέχρι τον Ιούνιο του 2011 δεν υπάρξει εξέλιξη, τότε ο Δήμος 
να αναλάβει τον φάκελο του 2ου Γυμνασίου από την Περιφέρεια και με 
τη μορφή του κατεπείγοντος να ζητήσει από τον Οργανισμό Σχολικών 
Κτηρίων και τις τεχνικές του υπηρεσίες να το εντάξει σε πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης και να προχωρήσει στην άμεση ανέγερσή του.

Η αιρετή Περιφέρεια κάτω από την έντονη πίεση των γονέων αποφα-
σίζει την προώθηση του έργου. Στις 9 Νοεμβρίου 2011 σε γενική συνέ-
λευση της ένωσης γονέων Πεύκων διατυπώνεται ξανά η αγωνία για την 
τύχη του έργου. Ζητούσε:

• ο Δήμος να συμβάλει με κάθε τρόπο, ώστε να ανεγερθεί το 2ο Γυμνά-
σιο το συντομότερο

• να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
• να υπογραφεί από το Δήμο το τεχνικό δελτίο που απαιτούνταν για 

τη συμπλήρωση του φακέλου από την Περιφέρεια για να είναι εφικτή η 
διεκδίκηση ένταξης στο ΕΣΠΑ.

Το Φεβρουάριο του 2012 έγινε διαβούλευση για τη σχολική στέγη, 
όπου συζητήθηκε και το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί οι γονείς επανέλαβαν 
τα αιτήματά τους και ο Δήμος διατύπωσε ολοκληρωμένα την αντίθεσή 
του στην προώθηση του συγκεκριμένου έργου. Οι κύριες αντιρρήσεις 
του Δήμου ήταν:

• Η δημοπράτηση του έργου ως εξαθέσιου ήταν λάθος, καθώς δεν θα 
κάλυπτε τις ανάγκες της περιοχής. Το έργο έπρεπε να δημοπρατηθεί ως 
δεκαπενταθέσιο.

• Το έργο δεν πληρούσε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές, αφού δεν είχε 
μεταξύ άλλων εργαστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολλα-
πλών χρήσεων.

• Το κόστος της ΠΡΟΚΑΤ κατασκευής ήταν ακριβό σε σύγκριση με αυτό 
μιας συμβατικής κατασκευής. Επίσης το ποσοστό έκπτωσης (4%) ήταν 
πολύ μικρό σε σύγκριση με ανάλογα ποσοστά σε άλλες κατασκευές .

Ο Δήμαρχος κατηγόρησε όσους επέμεναν στην άμεση υλοποίηση του 
έργου ότι μετέφεραν ανύπαρκτες ευθύνες προς τη διοίκηση του Δήμου 

και έδιναν «άφεση αμαρτιών» στους εμπνευστές μιας περίεργης δημο-
πρασίας που διεξήχθη μετά τις δημοτικές εκλογές του 2010 και λίγες μέ-
ρες πριν την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Ο Δήμος εκτιμούσε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, παραλείψεις, 
ατέλειες και σκοτεινά σημεία στις διαδικασίες μελέτης και δημοπράτη-
σης του έργου, γεγονός που επιβάλλει μια ενδελεχή έρευνα. Τον Απρίλιο 
του 2012 απευθύνθηκε στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, καθώς 
και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, την Οικονο-
μική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. 
Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αναμένονται.

Συνολικά ο Δήμος εκτιμούσε ότι το έργο δεν πληρούσε τις προϋποθέ-
σεις για να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Έστειλε έγγρα-
φο στις 23 Μαΐου του 2012 προς την περιφέρεια ζητώντας την επίσημη 
θέση της Περιφέρειας για τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ έργου 
σχολικής στέγης. Η Περιφέρεια απάντησε ότι προϋπόθεση είναι:

α) Να υπάρχει έγκριση κτηριολογικού από το Υπουργείο Παιδείας
β) Το οικόπεδο να ανήκει στο δικαιούχο και να έχει εκδοθεί οικοδομική 

άδεια.
Από το περιεχόμενο της απάντησης ο Δήμος εκτιμά ότι δικαιώνεται η 

στάση του καθώς δεν τηρούνται οι παραπάνω δύο απαιτήσεις.
 Πού βρισκόμαστε σήμερα; Ουσιαστικά έχει ναυαγήσει η κατασκευή 

του Γυμνασίου με τον τρόπο που είχε ξεκινήσει (ΠΡΟΚΑΤ). Αυτή τη στιγ-
μή εκπονούνται οι μελέτες για ένα δεκαπενταθέσιο Γυμνάσιο - κτήριο 
συμβατικού τύπου. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η πρόταση για 
ένταξη στο ΕΣΠΑ, που είναι η μόνη σήμερα εφικτή πηγή χρηματοδότη-
ση, μπορεί να επιχειρηθεί μετά την ολοκλήρωση των μελετών προς τα 
τέλη του 2012. Είναι αμφίβολο αν το διάστημα εκείνο θα έχει μείνει κάτι 
από το μικρό έτσι και αλλιώς ποσό που διατίθεται για τη σχολική στέγη 
από το ΕΣΠΑ. Έτσι μπορεί να υπάρξουν καλές μελέτες και σχέδια, με αμ-
φίβολη όμως χρηματοδότηση.

 Γενικά μιλώντας, το κρίσιμο ζήτημα είναι η βελτίωση της εκπαίδευ-
σης των παιδιών στα Πεύκα. Η αγωνία των γονιών είναι δικαιολογημένη. 
Μέχρι να υπάρξει ένα νέο κτήριο, δεν αποκλείεται να δούμε τάξεις με 
πάνω από 30 μαθητές (αν υπάρξει νομοθετική κάλυψη) ή να υπάρχουν 
διπλοβάρδιες ή να φυτρώσουν νέες ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες σε διάφορα μέρη 
(για ΚΙΜΠΟ οι γονείς είναι κάθετα αντίθετοι). Στον αγιασμό θα φανεί πό-
σοι θα είναι φέτος οι μαθητές του Γυμνασίου καθώς είναι αδιευκρίνιστο, 
αν και πόσοι μαθητές θα μεταπηδήσουν από την ιδιωτική στη δημόσια 
εκπαίδευση στα Πεύκα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης στα Πεύκα - 2ο Γυμνάσιο Πεύκων

12 Δεκεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα των Παιδιών
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα πραγματοποιήσει, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των 
Παιδιών, εκδήλωση με πλούσιο πρόγραμμα, στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο το Δεκέμβριο. Μια γιορτή αφιερωμένη στα 
παιδιά.
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Οι νέοι και 
η απασχόληση στην Ε.Ε.Η Παγκόσμια Τράπεζα δια του προέδρου της Τζιμ Γιονγκ Κιμ δήλωσε πρόσφατα: «Δεν μπο-

ρούμε να επιτρέψουμε στις βραχυπρόθεσμες εκτινάξεις στις τιμές των τροφίμων να έχουν 
μακροπρόθεσμες επιβλαβείς συνέπειες για τους πιο φτωχούς και ευάλωτους του πλανήτη». Η 
χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών στις ΗΠΑ οδήγησε στην αύξηση της τιμής του καλα-
μποκιού και της σόγιας σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που ίσχυαν στην επισιτιστική κρίση του 
2008. Η τιμή του σιταριού αυξήθηκε 50% μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Οι περιβαλλοντολό-
γοι προειδοποιούν ότι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και το Μεξικό βρίσκονται αντιμέτωποι με μια προοπτι-
κή παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας δεκαετιών. Παράλληλα έχουμε φέτος δραστική μείωση 
της παραγωγής σιτηρών στη Ρωσία και την Ουκρανία λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι 
ειδικοί εκτιμούν ότι φέτος κινδυνεύουν να πληγούν από επισιτιστική κρίση περισσότεροι από 
ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, που είχαν πληγεί στην αντίστοιχη κρίση του 2008. Το πρόβλημα 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι έχει επιτραπεί οι τροφές να έχουν γίνει χρηματιστηριακά προ-
ϊόντα και υπόκεινται σε κερδοσκοπικά παιχνίδια. 

Είναι γνωστό ότι η λεγόμενη αραβική άνοιξη σε ένα βαθμό οφείλεται στην επισιτιστική κρί-
ση του 2008, καθώς οι χώρες της Βόρειας Αφρικής αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους 
εισαγωγείς σιτηρών παγκοσμίως. Για παράδειγμα το 40% του Αιγυπτιακού πληθυσμού επιβιώνει 
σήμερα με λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα και τα σιτηρά αποτελούν τη βάση της διατροφής 
του. 

Τι γίνεται όμως με την Ελλάδα; Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες καταφέραμε και στον το-
μέα των τροφίμων να υποχωρήσουμε σημαντικά. Σήμερα το ισοζύγιο τροφίμων είναι αρνητικό, 
όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα παρά τη σχετική βελτίωση τα τελευταία χρόνια που 
οφείλεται και στη μείωση εισαγωγών λόγω οικονομικής κρίσης.

Συμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, το 
ποσοστό ανεργίας το μήν Φεβρουάριο 2012 ανήλ-
θε στο 21,7% έναντι 15,2% του 2011. Οι άνεργοι 
ανήλθαν σε 1.070.724 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη 
ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.358.785 άτομα. Στο 
53,8% φθάνει η ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 
ετών, ενώ στα άτομα 25-34 ετών φθάνει στο 29,1%.

Επισιτιστική κρίση

Με βάση το γεγονός ότι είτε οργανωμένα είτε τυχαία δεν μπορεί να αποκλεισθεί το γεγονός 
μιας χρεοκοπίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης μιας επικείμενης επισιτιστικής 
κρίσης. Φαίνεται παράδοξο στην Ελλάδα του 2012 να μιλάμε για επισιτιστική κρίση, αλλά κατά 
τη γνώμη μου δεν βρισκόμαστε μακρυά από αυτήν. Αυτό είναι μια ακόμα καμπάνα για επιτακτι-
κή ουσιαστική στροφή επιτέλους στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάσταση της χώρας μας.

Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος

Η απασχόληση αποτελεί κρίσιμο θέμα συζητήσε-
ων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, ενώ 
τέλη Απριλίου παρουσιάστηκε το λεγόμενο πακέτο 
για την απασχόληση. Είναι ένα πακέτο που παρουσι-
άζει τις μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσε-
ων απασχόλησης στο μέλλον: “πράσινη” οικονομία, 
υπηρεσίες στον τομέα υγείας και τεχνολογίες της 
πληροφορικής και επικοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Οικο-
νομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και το Ευρω-
παϊκό Φόρουμ Νέων διοργάνωσε στις 20 Απριλίου 
2012 συνέδριο με τίτλο “Ποιοτικές θέσεις Νεολαίας, 
ζητάμε πάρα πολλά;”. Στο ερώτημα αυτό ο πρόεδρος 
του “Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας απαντά “Ασφα-
λώς όχι, είναι ώρα να δράσουμε για τη διασφάλιση 
θέσεως εργασίας στη νεολαία που σημαίνει καλύτε-
ρη κοινωνία για όλους. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος στην ομιλία του στο συ-
νέδριο -αντί να είναι τα θύματα της συνεχούς οικονο-
μικής ύφεσης, η νεολαία θα μπορούσε να αποτελέσει 
δύναμη για την ανάκαμψη. “Η νέα γενιά τείνει νάχει 
υψηλότερα προσόντα από τις προηγούμενες γενιές. 
Παρ’ όλα αυτά σε πολλές χώρες τα ποσοστά ανερ-
γίας των νέων είναι ανησυχητικά. Αναγνωρίζοντας 
τη σημερινή κρίσημη οικονομική κατάσταση στην 
Ευρώπη ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ δήλωσε: “Δεν μπο-
ρούμε συνεχώς απλά να αναφερόμαστε στην κρίση, 
περιμένοντας να δούμε τι θα συμβεί. Αυτή είναι η 
κατάλληλη στιγμή να δράσουμε. Δεν υπάρχει χρόνος 
για χάσιμο”.

Μετάφραση από τον ξένο τύπο: 
Αλφόνσο Ακουαρόνε

Ελλάδα: στοιχεία 
που τρομάζουν

 ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Στο πρώτο κουδούνισμα με χαμόγελο
Βρισκόμαστε ήδη στον αστερισμό της νέας σχολικής 

χρονιάς με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά 
και της ίδιας της κοινωνίας της Δ.Ε. Πεύκων, να προετοι-
μάζεται και να αγωνιά για την ετοιμότητα και την πληρό-
τητα των σχολικών υποδομών. 

Τα προβλήματα που συσσωρεύονταν στην περιοχή, 
λόγω και της πληθυσμιακής έκρηξης, ήταν γνωστά στη 
δημοτική μας αρχή, η οποία από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε τη διοίκηση του νέου διευρυμένου δήμου δεν 
σταμάτησε λεπτό να αγωνίζεται για την επίλυσή τους. Και 
τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε όλους.

Είναι βέβαιο ότι τα προβλήματα δεν θα πάψουν ποτέ 
να υφίστανται όσο οι ανάγκες θα πολλαπλασιάζονται. Εί-
ναι δεδομένη, όμως, και η αποφασιστικότητά μας όχι να 
παρεμβαίνουμε περιστασιακά και πυροσβεστικά, αλλά να 
σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε προγράμματα με ορίζο-
ντα βάθους χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα 
του έωλου 2ου Γυμνασίου που δημοπρατήθηκε ως 6τάξιο 
χωρίς μελέτες και τις απαραίτητες άδειες, ενώ τώρα σχεδι-
άστηκε ένα πολυθέσιο ολοκληρωμένο σχολικό συγκρότη-
μα, και το οποίο προωθείται με ταχύτατους ρυθμούς.

Με σταθερή την πίστη μας στην παιδεία, τη γνώση και 
την εκπαίδευση συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον 
χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς, μακριά από λαϊκι-
σμούς, μικροπολιτικές και μικροπαραταξιακές αντιλήψεις 
και νοοτροπίες. Το οφείλουμε απέναντι στα παιδιά μας, 
απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στην κοινωνία του πα-
ρόντος και του μέλλοντος.

Έτσι κι αυτή τη σχολική χρονιά, κατά την οποία οι μα-
θητές αυξάνονται κατά 55 φθάνοντας συνολικά τους 500, 
μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι ανταποκρινόμαστε 
με επιτυχία στις δεσμεύσεις μας για την κάλυψη των ανα-
γκών. Κι αυτό το πετυχαίνουμε με την αξιοποίηση όλων 
των δυνάμεων του δήμου μας και μάλιστα πολύ έγκαιρα, 
ώστε στο πρώτο κουδούνισμα να προσέλθουν άπαντες 
με χαμόγελο. Έτσι:

• Το 1ο Λύκειο ενισχύεται με νέα πτέρυγα τεσσάρων 
αιθουσών και άλλων χώρων βαρέως τύπου, που στην ου-
σία πρόκειται για νέα σχολική μονάδα (650.000€). Η προ-
ετοιμασία του χώρου ολοκληρώθηκε με την κατεδάφιση 
παλιών κτισμάτων, η εργολαβία εγκαθίσταται και το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Νοέμβρη.

• Στο παράρτημα του Γυμνασίου τα παιδιά θα γνωρί-
σουν ένα νέο αύλειο χώρο μετά την απομάκρυνση των 

kibo και τη διαμόρφωσή του, όπου επιπλέον θα τοποθε-
τηθούν και μπασκέτες.

• Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο τοποθετείται μια αίθουσα 
βαρέως τύπου (60.000€) δίπλα στις υπάρχουσες ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά της αίθουσας Η/Υ. 

• Τα 2ο-4ο Δημοτικά Σχολεία ενισχύονται με τη δημι-
ουργία παραρτήματος στο κτίριο των «Καλογριών», όπου 
ο δήμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση και συντή-
ρησή του (200.000€). 

• Οι θέσεις φιλοξενίας στους τρεις βρεφικούς και πέντε 
παιδικούς σταθμούς πολλαπλασιάζονται φθάνοντας συ-
νολικά στις 300, με τη δέσμευσή μας να παραμένει σε ισχύ 
για την κάλυψη των αναγκών των συνδημοτών μας. 

Σ’ αυτά αν προστεθούν και οι έγκαιρες παρεμβάσεις 
μας στο σύνολο των σχολείων με συντηρήσεις υποδο-
μών, ελαιοχρωματισμούς και διαμορφώσεις των αύλειων 
χώρων, τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι όλα όσα η δη-
μοτική αρχή υποστηρίζει τα εννοεί και τα υλοποιεί. Η υπό 
τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη διοίκηση του δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών απαντά μόνο με έργο, και μάλιστα μακράς 
πνοής, αρνούμενη να παρακολουθήσει τις μηδενιστικές 
και καταγγελτικές φωνές που από μόνες τους οδηγούνται 
στην αυτοδιάψευσή τους… 

η σελίδα των παρατάξεων



Πευκο-απόψεις
► Στην πόλη μας υπάρχουν πoλλοί ακάλυπτοι 

χώροι δημόσιοι και ιδιωτικοί διάσπαρτοι σε όλους 
τους οικισμούς. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
εγκαταλειμμένοι σκουπιδότοποι ή πάρκινγκ για 
εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα ή διαμορφώθηκαν σε 
χώρους τοποθέτησης κάδων σκουπιδιών και ανα-
κύκλωσης (εφόσον οι συμπολίτες μας προτιμούν 
να τοποθετούν μακριά από τα σπίτια τους τα απορ-
ρίμματά τους). Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν 
και προσπάθειες οικειοποίησης μέρος αυτών των 
χώρων για δημιουργία πάρκινγκ κόβοντας δένδρα 
ή θάμνους διότι εμπόδιζαν.

► Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το καλοκαίρι 
τα συνεργεία του Δήμου δεν μπόρεσαν να αποψι-
λώσουν και να καθαρίσουν όλους τους υπάρχοντες 
ακάλυπτους χώρους λόγω έλλειψης προσωπικού 
όπως μας διαβεβαίωσαν. 

Πιστεύουμε πως πρέπει να επισημάνουμε στους 
υπευθύνους Αντιδημάρχους ότι στους χώρους αυ-
τούς αναπτύσσονται οργανισμοί, εντόμων, τρωκτι-
κών, ερπετών επικίνδυνοι για τους πολίτες, μικρούς 
και μεγάλους.

► Η ατμόσφαιρα δίπλα στους κάδους απορριμμά-
των και ανακύκλωσης είναι  αποπνικτική και απωθη-
τική ειδικά της ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών. 
Αναρωτιόμαστε, γιατί δεν τηρείται το πρόγραμμα 
πλύσης των κάδων, όπως είχε ανακοινώσει ο Αντι-
δήμαρχος καθαριότητας; Οι πολίτες σε πολλούς 
οικισμούς διαμαρτύρονται για το θέμα καθαρισμού 
και απολύμανσης των κάδων.

► Και πάλι τα ίδια. Τα τελευταία χρόνια οι κάτοι-
κοι των Πεύκων γίνονται μάρτυρες μιας τραγικής 
πλέον κοροϊδίας, που δυστυχώς επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο. Ασυνείδητοι πολίτες αδειάζουν τα 
μπάζα τους, αλλά και άλλα σκουπίδια στο όμορφο 
βουνό που περικλείει τον οικισμό Ακροπόλεως, με-
τατρέποντας το σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Η 
αδυναμία της δημοτικής αρχής να περιορίσει αυτό 
το φαινόμενο, προβληματίζει έντονα τους κατοίκους 
και φορείς, που προσπαθούν με τη σειρά τους να 
επέμβουν σωτήρια για την προστασία της περιοχής. 
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πέρυσι παραχώρησε στη δημοτική 
αρχή ένα καινούργιο πυροφυλάκειο στην κορυφή 
του οικισμού Ακροπόλεως, το οποίο δυστυχώς έχει 

περικυκλωθεί κα αυτό από σκουπίδια! Παρακαλούμε 
τη Δημοτική αρχή να παρέμβει δυναμικά και μαζί 
με τους φορείς των Πεύκων να δώσει μια λύση σε 
αυτό το πρόβλημα, πριν ξεφύγει η κατάσταση από 
κάθε έλεγχο!

► Στο χώρο δίπλα από τα νεκροταφεία το ΟΙΚΟ-
ΟΡΑΜΑ φύτεψε κάποια δένδρα και ζήτησε από το 
τότε κοινοτικό συμβούλιο να περιφράξει το χώρο με 
συρματόπλεγμα. Η περίφραξη έγινε, αλλά ο χώρος 
δεν προστατεύτηκε ποτέ διότι η υποτιθέμενη πόρτα 
δεν έκλεισε ποτέ διότι δεν υπήρξε Τα δένδρα  δεν 
υπάρχουν πλέον διότι έχουν στεγνώσει, το συρ-
ματόπλεγμα όμως παραμένει μισογκρεμισμένο, 
Εκτός της αντιαισθητικής εικόνας η σκουριά από το 
συρματόπλεγμα δημιουργεί περιβαλλοντικά περι-
βλήματα. Παρακαλούμε την αντίστοιχη υπηρεσία να 
το απομακρύνει το γρηγορότερο δυνατό.

► Ρόδων-Εσπερίδων-Πανδρόσου. Τι κι αν πέρα-
σε η αποχέτευση από τον οικισμό των Πηγών (όχι 
ακόμη ολόκληρο), τι κι αν έγιναν συνδέσεις με το 
δίκτυο αποχέτευσης; Η εικόνα μιλάει από μόνη της. 
Τα πράσινα νερά συνεχίζουν να αναβλύζουν στους 
δρόμους. Η δυσοσμία, η βρωμιά και τα κουνούπια 
αναπτύσσονται στην περιοχή μας. Ακόμα κι αν δεν 
πρόκειται για λύματα, αλλά για φυτοφάρμακα ή οτι-
δήποτε άλλο, η μόλυνση του εδάφους των Πεύκων 
συνεχίζεται. 

► Κάτοικοι του Οικισμού Ακροπόλεως παραπο-
νιούνται για ελλιπή φωτισμό στην οδό Ειρήνης και 
συγκεκριμένα μετά το ύψος της Μεγ. Αλεξάνδρου 
μέχρι τη στροφή της παιδικής χαράς. Τη νύχτα για 
πεζό είναι πολύ επικίνδυνα.

► Μπήκαμε για τα καλά στη νέα χιλιετία, αλλά 
αντί να πάμε μπροστά πάμε πίσω. Δε δικαιολογείται 
διαφορετικά η συμπεριφορά συμπολιτών μας που 
αφήνουν τα σκυλιά τους να κάνουν την ανάγκη τους 
μέσ’ τη μέση του πεζοδρομίου και να μην τα μαζεύ-
ουν κιόλας. Μια επίσκεψη γύρω από το σιντριβάνι 
θα σας πείσει.

► Κάθε νέο έργο που γίνεται στην πόλη μας χαι-
ρόμαστε ιδιαίτερα. Γίνεται για το καλό όλων των πο-
λιτών. Δυστυχώς όμως κάποιοι οικειοποιούνται αυτά 
τα έργα. Π.χ. το νέο πεζοδρόμιο της Παπανικολάου 
χρησιμοποιείται από επιχείρηση για να τοποθετεί τα 
τραπέζια του και μάλιστα καμιά φορά και πάνω στο 
διάδρομο των τυφλών. Αλήθεια τι έγινε η δημοτική 
μας αστυνομία; Τη χάσαμε τελευταία.

► Στην οδό Παπανικολάου απέναντι από τη 
Eurobank χτίστηκε μια νέα οικοδομή. Κατά τη διάρ-
κεια της ανέγερσής της ο εργολάβος κατέστρεψε το 
νεοκατασκευασμένο πεζοδρόμιο. Τώρα που τελείω-
σε ποιος θα αποκαταστήσει το πεζοδρόμιο.

► Στην οδό Ελπίδας (πίσω από το Σ-Μ Lidl) 
γνωστός εργολάβος είχε κάνει κατάληψη του πε-
ζοδρομίου με κατασκευές από λαμαρίνες και τα 
χώματα και τα χόρτα έχουν φυτρώσει μέσα στο 
δρόμο. Συμπολίτες μας παραπονιούνται ότι παρότι 
έχουν ενημερώσει τη δημοτική αρχή δεν υπήρξε 
ανταπόκριση.

► Αλήθεια τι σκοπός υπάρχει να συγκεντρώνο-
νται σε παράταξη τόσοι κάδοι σκουπιδιών στο ίδιο 
σημείο; Και αυτό συμβαίνει σε πολλά σημεία του 
οικισμού μας και ιδιαίτερα μπροστά από τα σχολεία 
μας.
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Η σήμανση είναι ανώδυνη και ασφαλής κτηνιατρική πράξη και γίνεται από 
κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στα ιατρεία τους. 
Όσοι κατέχουν ήδη σκύλο υποχρεώνονται εντός έξι μηνών να σημάνουν το 
ζώο τους. Όσοι αποκτούν νέο σκύλο πρέπει άμεσα να το σημάνουν και να το 
καταγράψουν. Αν μάλιστα το προμηθεύονται από καταστήματα pet shop η 
σήμανση και η καταγραφή γίνεται από κτηνίατρο επιλογής του νέου ιδιοκτήτη 
πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Ο τρόπος σήμανσης είναι η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
(microchip), που βασίζεται σε προδιαγραφές που καθορίστηκαν από κανονι-
σμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε microchip φέρει έναν μοναδικό αριθ-
μό που αντιστοιχεί στο ζώο που σημαίνεται. Κατά τη σήμανση ο κτηνίατρος 
χορηγεί Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης με τον αριθμό σήμανσης 
του σκύλου στον ιδιοκτήτη. Σ’ αυτό αναγράφονται στοιχεία που αφορούν το 
σκύλο και τον κάτοχό του. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού διατηρεί ο κτη-
νίατρος στα αρχεία του και ένα αποστέλλει για καταγραφή με ευθύνη του στον 
αρμόδιο φορέα για την τήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που όπως 
έχει οριστεί με Υπουργ.Απόφαση είναι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Ο ιδιοκτήτης κάθε σκύλου οφείλει να ενημερώνει υπεύθυνα τον κτηνίατρο 
που διενήργησε τη σήμανση και την καταγραφή, ή άλλον της προτίμησής του, 
εντός 10 ημερών, για κάθε μεταβολή που αφορά στο σκύλο του και έχει σχέση 
με την απώλεια ή κλοπή του, την αλλαγή κυριότητας, την αλλαγή τόπου διαβί-
ωσης του ζώου, ή ακόμη και το θάνατό του. Η σήμανση και η καταγραφή των 
σκύλων προστατεύει τα κατοικίδια σε περίπτωση που αυτά χαθούν, καθ’ ότι η 
βάση δεδομένων θα ενημερώνει όλους τους κτηνιάτρους για τις απώλειες που 
της αναφέρονται. Ανεύθυνοι ιδιοκτήτες που εγκαταλείπουν το ζώο τους, θα 
βρίσκονται και θα τους επιβάλλονται ποινές. Όσοι ιδιοκτήτες δεν σημάνουν και 
δεν καταγράψουν το σκύλο τους , τιμωρούνται με πρόστιμο 300-1500 ευρώ, 
σύμφωνα με το νόμο. Ζητήστε λοιπόν σήμερα από τον κτηνίατρό σας να σημά-
νει και να καταγράψει το ζώο σας.

Αγαπητοί φίλοι, ο νέος νόμος αναμφίβολα αποτελεί ένα πλήρες και σύγ-
χρονο θεσμικό πλαίσιο. Καθήκον όλων μας, πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, 
κτηνιάτρων, ζωοφιλικών σωματείων, αλλά και εσάς των ιδιοκτητών είναι να το 
εφαρμόσουμε για να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Το Φιλοζωικό Σωματείο 
«Φροντίζω» έκλεισε κιόλας 
έξι μήνες από την ημέρα της 
ίδρυσής του! Τα ζώα, δεσπο-
ζόμενα και κυρίως αδέσποτα 
έχουν ανάγκες και προβλή-
ματα που δεν αντιμετωπίζο-
νται από τη μια μέρα στην 
άλλη. Δεν το επέλεξαν να 
ζουν στο δρόμο, κάποιος 
άλλος φρόντισε γι’ αυτό. Το 
μόνο που ζητούν από εμάς, 
βέβαια, είναι λίγη τροφή, 
νερό και μια θέση στο σπίτι 
μας ή έστω στην καρδιά μας…

Ο σκοπός μας ως Σωματείο είναι να συμβάλουμε στην προστασία 
και τη φροντίδα τους. Περιθάλψαμε, σιτίσαμε, στειρώσαμε και προω-
θήσαμε για υιοθεσία μεγάλο αριθμό αδέσποτων ζώων της περιοχής 
μας. Ενημερώσαμε και ευαισθητοποιήσαμε μεγάλο μέρος ανθρώπων, 
εντός και εκτός Πεύκων. Έχουμε παρέμβει, έχουμε καταγγείλει, έχουμε 
προστατεύσει δικαιώματα πολλών περιστατικών που αφορούν αδέ-
σποτα, αλλά και δεσποζόμενα ζώα.

Υπάρχει Νόμος, υπάρχουν υπεύθυνοι φορείς και πρέπει να το γνωρί-
ζουμε ΟΛΟΙ! Τα περιστατικά πολλά και η ομάδα του «Φροντίζω» δυνα-
τή μεν, αλλά μικρή για να τα αντιμετωπίσει όλα.

Δεν πτοούμαστε όμως απ΄ αυτό. Δεν πτοούμαστε επίσης από την 
αδιαφορία και την άγνοια του κόσμου, από την έλλειψη κρατικής μέρι-
μνας και την αδύναμη λειτουργία των Δήμων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για τα ζώα της περιοχής τους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και περιμέ-
νουμε απ΄ όλους σας να σταθείτε δίπλα μας. Χρειαζόμαστε επομένως 
βοήθεια από φίλους, μέλη, δημότες και όλον τον φιλόζωο κόσμο για 
να δουλέψουμε όλοι μαζί κι ο καθένας με τον τρόπο που δύναται, για 
να συνεχίσουμε το δύσκολο αυτό έργο: να βοηθήσουμε τα αδέσποτα 
ζώα τα οποία «ζουν» υπό άθλιες συνθήκες και πεθαίνουν καθημερινά 
στους δρόμους μας, δίπλα μας, μπροστά μας… Όλοι μαζί μπορούμε 
να πετύχουμε!

Το Σωματείο ευχαριστεί λοιπόν, από καρδιάς όλα τα μέλη του και τον 
κόσμο που στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά του. 

Ευχαριστεί πολύ, επίσης, τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων και τη δημο-
τική αρχή, για τη στήριξη και τη βοήθεια που μας πρόσφερε και συνε-
χίζει να μας προσφέρει. 

το Δ.Σ. του ΦΡΟΝΤΙΖΩ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
των ζώων συντροφιάς
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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



ΑΒΔΕΛΑ ΑΝΝΑ, Θεολογίας Θεσ/νίκης
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, Ψυχολογίας Θεσ/νίκης
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, Φιλολογίας-Παιδ/κής Θεσ/νίκης
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών &και Δικτύων Θεσσαλίας, Βόλος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας Κοιν.Κριτ.
ΑΣΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΒΑΛΑΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Πληροφορικής Θεσ/νίκης Πολυτεκν.
ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ, Ιατρικής Θεσ/νίκης
ΒΕΤΑΝΟΓΛΟΥ ΝΕΟΚΛΗΣ, Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας , Κοζάνη, Τρίτεκνοι
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΕΡΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Δημοσίων Σχέσεων & Επικ/νιας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά
ΒΛΑΧΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, Εφ.Ξεν.Γλως. στη Διοικ. & στο Εμπόριο, ΤΕΙ Ηπείρου, Ηγουμενίτσα
ΒΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ, Αρχιτεκτονική μηχανικών Θεσσαλίας, Βόλος
ΒΛΕΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, Θεάτρου Θεσ/νίκης
ΒΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτας
ΒΛΕΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης, Πολυτεκν.
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ, Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αγρ. Αναπτ. & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας, Θεσ/νίκης
ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών
ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας, Κοζάνη
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη, Πολυτεκν.
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας
ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ, Πρόγραμμα Διαχειρ. Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
ΚΑΛΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΙ ΚΖΗαβάλας
ΚΑΛΒΟΥΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ, Κινηματογράφου Θεσ/νίκης
ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης Πολυτεκν.
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΚΑΡΑΚΩΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΚΑΡΑΦΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας
ΚΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΘΑΝΑΣ., Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας, Νάουσα
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΚΟΥΑΝΤΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσ/νίκης
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Οχημάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Πολυτεκν.
ΚΟΥΚΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, Πολιτικών Επιστημών Θεσ/νίκης Τρίτεκνοι
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κων Υπολογιστών Θράκης, Ξάνθη
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης
ΚΩΒΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Φυσικής Θεσ/νίκης
ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεωλογίας Θεσ/νίκης
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, Τυποποίησης &Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κατερίνη, Τρίτεκνοι
ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεωπονίας Θεσ/νίκης
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχ/κων Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου, Σύρος
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας, Έδεσσα
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης, Κομοτηνή
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΜΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ, Ιατρικής Θεσ/νίκης
ΜΑΤΖΙΡΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Νομικής Θράκης, Κομοτηνή
ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ψυχολογίας Θεσ/νίκης
ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης, Πολυτεκν.
ΜΟΥΤΑΦΗ ΛΕΩΝΙΔΙΑ, Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΜΠΑΝΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Χρηματοοικονομ. Εφαρμογή ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας, Κοζάνη, Κοιν. Κριτ.
ΜΠΛΙΓΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Φυσικής Ιωαννίνων
ΜΠΟΣΚΛΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιστ.Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κοινωνιολογίας Κρήτης, Ρέθυμνο
ΝΕΡΓΙΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη

ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ιστορίας Αρχαιολ. & Κοινων.Ανθρωπολ. Θεσσαλίας, Βόλος
ΝΟΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κατερίνη
ΝΤΕΦΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Νομικής Θράκης, Κομοτηνή
ΞΕΦΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ, Μαθηματικών Κρήτης, Ηράκλειο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ, Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, Γεωλογίας Θεσ/νίκης Πολυτεκν.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης, Αλεξ/πολη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, Οδοντιατρικής Θεσ/νίκης
ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΖΩΗ, Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Φιλολογίας Ιωαννίνων Κοιν. Κριτ.
ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκης
ΠΑΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας, Έδεσσα, Τρίτεκνοι
ΠΑΤΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Λαμίας, Άμφισσα
ΠΕΛΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
ΠΡΩΤΙΒΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΡΑΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης, Κομοτηνή
ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΣΛΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ, Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης Τρίτεκνοι
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΤΕΡΖΙΔΟΥ-ΚΙΡΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Θεσ/νίκη
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη
ΤΖΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου, Ρόδος
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσ/νίκης
ΤΟΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΤΟΥΛΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΤΟΥΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΤΟΥΣΑ ΡΟΕΛ, Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών
ΤΣΑΛΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΤΣΑΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκης
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ, Μαθηματικών Ιωαννίνων
ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Εφ.Ξεν.Γλωσ. στη Διοικ.& στο Εμπόριο ΤΕΙ Ηπείρου, Ηγουμενίτσα
ΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσ/νίκης, Βέροια
ΤΣΙΜΕΝΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας, Βόλος
ΤΣΙΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ,  Δασολογίας & Φυσικού Περιβ/ντος Θεσ/νίκης Τρίτεκνοι
ΦΕΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγρ. Αναπτ. & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρ. ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης, Κομοτηνή
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Σχεδ. & Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κιλκίς
ΧΑΣΑΠΙΔΗ-ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
ΧΑΤΖΗΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Θεολογίας Θεσ/νίκης, Πολυτεκν.
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας
ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Φυσικής Ιωαννίνων
ΨΑΡΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Νομικής Θεσ/νίκης

Επιτυχίες με το 10%
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Επιστ.Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Φυσικής Ιωαννίνων
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Οχημάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νίκης
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας, Κοζάνη
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας, Φλώρινα
ΡΟΥΝΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης, Κομοτηνή, Τρίτεκνοι
ΤΟΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας
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Επιτυχίες μαθητών του Γενικού Λυκείου Πεύκων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές. 
Πολύ μεγάλη επιτυχία της μαθήτριας Στυλιανής Παρταλίδου που πέρασε 3η στην Ιατρική της ΣΣΑΣ.
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Είναι Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας, εποπτευόμενο από το Υπ. Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παιδιά, εφήβους και νέους με νο-
ητική στέρηση και εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου 
Νεάπολης-Συκεών, δηλ. στα Πεύκα. Εξυπηρετεί 160 άτομα και φιλο-
ξενεί 40 από αυτά στις κατοικίες αυξημένης φροντίδας και σε διαμε-
ρίσματα αυτόνομης διαβίωσης. Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα 
Ειδικής Αγωγής, Μάθησης, Περίθαλψης, Επαγγελματικής κατάρτισης 
και Αποκατάστασης.

Κάθε χρόνο στις αρχές της σχολικής χρονιάς υλοποιείται πρό-
γραμμα εκπαίδευσης εθελοντών. Σκοπός του προγράμματος είναι η 
κατάρτιση των εθελοντών με τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που 
χρειάζονται, για την επιτυχή δράση τους στο χώρο.

Δρω εθελοντικά στο ΙΑΑ σημαίνει:
• Επιμορφώνομαι
• Επικοινωνώ και δικτυώνομαι
• Μαθαίνω να αποδέχομαι και να εκτιμώ τη διαφορετικότητα του άλλου
• Προσφέρω, γιατί πιστεύω ότι σε όλους μας αξίζει να έχουμε μια 
 ποιότητα ζωής
• Στηρίζω και υποστηρίζω κάθε προσπάθεια κοινωνικής ένταξης
• Συνεργάζομαι, αποκτώ και ανταλλάσσω εμπειρίες σ’ ένα οργανωμέ-
νο πρόγραμμα εθελοντισμού
• Εγγράφομαι στο μητρώο εθελοντών του Ινστιτούτου και μου παρέ-
χεται βεβαίωση εθελοντισμού.

Θέλω να προσφέρω Πώς μπορώ;
• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό/πολιστικό/ψυχαγωγικό πρόγραμμα
• Συνοδεία σε εκδρομές/εξόδους/απογευματινές δραστηριότητες 
 των παιδιών-εφήβων ΑμεΑ
• Ενισχυτική διδασκαλία
• Εκμάθηση υπολογιστή
• Στήριξη των εργαστηρίων (είδη εποχιακού εμπορίου, κηροπλαστική,
 γαζωτική, θερμοκήπιο)
• Οργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες των παιδιών-εφήβων ΑμεΑ
• Προώθηση προϊόντων/Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ
• Μουσική/Θεατρική αγωγή σε ομάδες παιδιών-εφήβων ΑμεΑ
• Οργάνωση εκδηλώσεων

Ποια υποστήριξη έχω, ως εθελοντής;
• Μπορείς να επιλέξεις τη δραστηριότητα που σου ταιριάζει και να 
 καθορίσεις το χρόνο που θα διαθέσεις
• Έχεις την πλήρη καθοδήγηση από τον επόπτη σου
• Αντιμετωπίζεσαι με σεβασμό από τη δομή και το εμπλεκόμενο προσωπικό
• Έχεις πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην 
 εθελοντική σου δράση

Πώς συμπεριφέρεται ένας εθελοντής;
• Είναι σταθερός και συνεπής σε ότι αναλαμβάνει
• Φέρεται με ευγένεια και σεβασμό προς τα ΑμεΑ
• Συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό και τους υπόλοιπους εθελοντές
• Ενεργεί με βάση τους στόχους, τους κανονισμούς και τον κώδικα 
  δεοντολογίας
• Έχει συνεχή επαφή με την επιτροπή εθελοντισμού.

Γίνε και εσύ μέλος του προγράμματος εθελοντισμού.
Γέλα, παίξε, μοιράσου μαζί μας τις γνώσεις του, λίγο από το χρόνο σου 
και την καλή σου διάθεση.

O Σύλλογος Για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια «ΣΥΓΑΠΑ», ο Σύλλο-
γος φίλων της αναπηρίας «αλλάΖω» και το Κέντρο Στήριξης κακοποιημένων 
γυναικών «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», συνδιοργάνωσαν την Κυριακή 10 Ιουνίου 
την κεντρική πανελλαδικά εκδήλωση για τη γιορτή του πατέρα, στη Θεσσαλο-
νίκη. Η εκδήλωση έγινε στο χώρο της 31ης Πανελλήνιας Έκθεσης Βιβλίου, στη 
Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εκδοτών 
Βορείου Ελλάδος.

Η ιδέα της ‘Ημέρας του Πατέρα’ γεννήθηκε στις ΗΠΑ χάρη στους πεσόντες 
στον εμφύλιο πόλεμο. Στις ΗΠΑ καθιερώθηκε την τρίτη Κυριακή του Ιούνη, 
στην Αυστραλία στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ σε άλλες χώρες είχε θρησκευτικό 
χαρακτήρα και γιορταζόταν την ημέρα της Αναλήψεως, Πεντηκοστής και τη 
δεύτερη Κυριακή του Ιούνη.

Η Φιλιππία Κατσαούνη από το «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», ο Λευτέρης Αϋφα-
ντής από το «αλλάΖω» και ο Γιώργος Κυριμκίρογλου από το «ΣΥΓΑΠΑ» προ-
λόγισαν την εκδήλωση, η οποία στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, αφού παρέ-
στησαν πολλοί φίλοι των ως άνω «αδελφών Συλλόγων», του «Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Κινήματος» και της «Πυξίδας» (Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής 
της Υγείας). 

Η παρουσία πλέον των 1500 ατόμων στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης δί-
νει το μεγάλο μήνυμα ότι κάτι έχει αρχίζει να αλλάζει στην κοινωνία, η οποία, 
μέσα από τις συλλογικές δράσεις, δειλά δειλά ξεκινά να επαναπροσδιορίζει τις 
γονεϊκές αξίες και τις καθιερωμένες κοινωνικές αντιλήψεις του τόπου μας σε 
σχέση με τη γονεϊκή ισότητα και την Παιδική Αξιοπρέπεια.

«ΑλλάΖω κι εγώ»……
Γιατί αξίζει να βλέπουμε όλοι τη ζωή με χαμόγελο και αξιοπρέπεια.

Λευτέρης Αϋφαντής - eaifandis@yahoo.gr

«ΜΠΑΜΠΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ»
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 2012

Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης
(πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Β.Ελλάδας)
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Την άμεση επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρ-
τωσης Απορριμμάτων στη Ν. Ευκαρπία, η οποία έχει «παγώσει» εξαιτίας 
της κατάληψης του χώρου από κατοίκους της περιοχής που αντιδρούν 

στο έργο, «απαιτεί» ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, καλώντας ταυτόχρονα όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν το έργο που αποτελεί μια δημόσια 
επένδυση με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και τις τοπικές οικονομίες.

Τα παραπάνω καταγράφηκαν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που ελήφθη κατά πλειοψηφία στη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή του, η οποία 
συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου Σ. Δανιηλίδη, και είναι η πρώτη 
που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο δήμων στο πλαίσιο του νέου κύκλου δι-
αβούλευσης. Παρόντες ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν.Θεσσαλονίκης και 
δήμαρχος Βόλβης Δ. Γαλαμάτης, ο αντιπρόεδρος και δημ. σύμβουλος Θεσσα-
λονίκης Γ. Γεράκης, ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρ. 
Μακεδονίας και δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, το μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Σ.ΟΤΑ και δημ. σύμβουλος Θέρμης Σ. Φάμελλος, ο πρόε-
δρος του Σωματείου Εργαζομένων του Σ.ΟΤΑ Κ. Ζέρβας και ο εκπρόσωπος 
επιτροπής κατοίκων Π. Αβραμίδης.

«Απαιτούμε από τους εμπλεκόμενους φορείς, την Πολιτεία και όλους τους 
αρμόδιους οργανισμούς να στηρίξουν αυτή τη σημαντική δημόσια επένδυση 
ώστε να προχωρήσει άμεσα η εξέλιξη των εργασιών και το σπουδαίο αυτό πε-
ριβαλλοντικό έργο να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν», τονίζεται μεταξύ 
άλλων στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μειοψήφισε η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση). Προηγουμένως, οι κ. Δ. Γαλαμάτης, Θ. Παπαδόπουλος και Σ. Φάμελλος 
παρουσίασαν αναλυτικά και με τον πλέον πειστικό τρόπο το σχέδιο της επέν-
δυσης, καταρρίπτοντας τα επιχειρήματα που επικαλούνται οι τοπικοί φορείς 
αντιδρώντας στην κατασκευή του έργου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Σ.ΟΤΑ Δ. Γαλαμάτης αναφέρθηκε στη 
χρησιμότητα του έργου, το οποίο βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται «ακόμη και σε τριτοκοσμικές χώρες», ενώ ο Θ. Παπαδόπου-
λος ανέδειξε ιδιαίτερα το θέμα του αποκλεισμού της «καύσης των απορριμμά-
των», όπως επίσης και της «αξιοποίησής» τους από παρακείμενη βιομηχανία. 
Αποκαλυπτικά, όμως, ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σ. Φάμελλος, σύμφω-
να με τα οποία -εκτός των άλλων- με τη λειτουργία του ΣΜΑ επέρχεται μείωση 
των εκπομπών ρύπων (διοξειδίου του άνθρακα, κ.ά.) κατά 4 εκατ. κιλά, ενώ το 
συνολικό όφελος για τους δήμους αγγίζει κατ’ έτος τα 4 εκατ. ευρώ. 

Μόνο για το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσία-
σε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Θ. Κυζιρίδης, τα οφέλη που προκύπτουν από 
τον ανασχεδιασμό της αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ξεπερνούν 

τις 500.000 ευρώ, ποσό που είτε μπορεί να διατεθεί σε άλλες δράσεις είτε να 
συμβάλλει στη μείωση των δημοτικών ανταποδοτικών τελών.

Υπέρ του έργου, που διατηρεί το δημόσιο χαρακτήρα του και δημιουργεί 
επιπλέον θέσεις εργασίας, τάχθηκε ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Κ.  
Ζέρβας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο ιδιωτικοποιήσεων στην πε-
ρίπτωση που αυτό ακυρωθεί λόγω των καταλήψεων. Αντίθετα, ο εκπρόσωπος 
επιτροπής κατοίκων Π. Αβραμίδης επέμενε στους κινδύνους από τη λειτουργία 
του ΣΜΑ για το περιβάλλον και την περιοχή, θέση με την οποία συντάχθηκε 
ο επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Χ. Βέλλης, προτείνοντας αλλαγή χωροθέτησης, γεγο-
νός, όμως, που θα επέφερε κατάργηση και απένταξη του συγκεκριμένου έργου 
από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, με αποτέλεσμα την καταβολή μεγάλων 
κεφαλαίων λόγω της υποχρέωσης αποζημίωσης της αναδόχου εταιρίας, όπως 
τόνισε και ο Δ. Γαλαμάτης, ποσό που θα μετακυλήσει στους δήμους, κατ’ επέ-
κταση και στους δημότες.

Στο /άμεσο μέλλον το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα τοποθετηθεί πάνω στο θέμα του 
ΣΜΑ και θα ανακοινώσει τις απόψεις του.

Η καλλιτεχνική ομάδα Πεύκων Θεάτρου Δρώμενα ξεκινά, όπως 
κάθε χρόνο, τις τακτικές συναντήσεις το Σεπτέμβριο και περιμένει με 
χαρά όσους και όσες θέλουν να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τις 
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ώρες και το χώρο των συναντή-
σεων στα τηλέφωνα: 

  6947086153, 2310673930 
και στην ιστοσελίδα της ομάδας 
  http://www.theatroudromena.gr/ 
και στα email  noylezas@otenet.gr 
  tdromena@gmail.com 
Πληροφορίες:  Διονύσης Κοκκινοπλίτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 2η Οικογιορτή Γαλ-
λικού Ποταμού στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Γαλλικού Ποταμού. Μετά την 
περσινή επιτυχημένη γιορτή φέτος θα συναντηθούμε ξανά στις εκβολές 
του Γαλλικού Ποταμού για να δοκιμάσουμε βιολογικά προϊόντα, να ξεναγη-
θούμε στο πάρκο, να συμμετέχουμε σε εργαστήρια και να κάνουμε βόλτες 
με άλογα και ποδήλατα. Η Οικογιορτή διοργανώνεται από το Φορέα Διαχεί-
ρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, με τη συνεργασία και την υποστήρι-
ξη του Δήμου Δέλτα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιείται από τις 10 το πρωί 
ως τις 6 το απόγευμα.

Οι επισκέπτες της Οικογιορτής θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν 
και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για την πολύτιμη αυτή φυσική περιοχή 
που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις ορνιθοπαρατήρη-
σης στις μικρές λίμνες του Πάρκου, ξεναγήσεις με ποδήλατα και βόλτες με 
άλογα, παιχνίδια για τα παιδιά με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ΜΚΟ της 
Θεσσαλονίκης.

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων που ενδιαφέρονται να συμμετέ-
χουν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο τηλέφωνο του Φο-
ρέα Διαχείρισης 2310 794811.

Η στήριξη της λειτουργίας 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).

2η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού στο Καλοχώρι

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    

«Απαίτηση» να συνεχιστούν οι εργασίες για το ΣΜΑ

Άρχισαν και φέτος οι εγγραφές στη ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΙΡΙΟΣ 
και στη ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ με μειωμένες τιμές διδάκτρων, εξαιρετικές  
προσφορές και δωρεάν τμήματα. Δεκαεπτά χρόνια πρωτοπορία 
στη μουσική εκπαίδευση σε πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών με 
58 πτυχία και διπλώματα οργάνων και ανώτερων θεωρητικών. 
Μουσική και Χορός από 3 και 4 ετών  για όλες τις ηλικίες. 
Πληροφορίες: 2310 674334
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

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

Ευτυχίας 2 - απέναντι από LIDL

Τ.Κ. 57010 Πεύκα - Ρετζίκι

τηλ. ιατρείου: 2310 675 900

οικίας: 2310 678 357

κινητό: 6977 577 000

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)

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



Η καθυστέρηση ομιλίας ή γλωσσική καθυστέρηση (ΕΓΚ) είναι ένα φαινόμενο που 
εμφανίζεται με συχνότητα 4-5% στην προσχολική ηλικία, ειδικότερα στην ηλικία των 
3 ετών περίπου.

Ο όρος ΕΓΔ αποδίδει διαταραχές λόγου εμφανιζόμενες ως γενικά ελλειμματική 
ή προβληματική κατανόηση-έκφραση λόγου, που συχνά συνοδεύονται από άλλες 
ηπιότερες η βαρύτερες νευροψυχολογικές διαταραχές. Είναι απαραίτητη μια πρώ-
ιμη αξιολόγηση-παρέμβαση, προκειμένου να αποκλειστούν ενδεχόμενα διάχυτων 
αναπτυξιακών διαταραχών επικοινωνίας που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ή 
άλλα προβλήματα υγείας (π.χ. βαρηκοΐα) και να εφαρμοστεί ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα θεραπευτικής προσέγγισης, ώστε το παιδί να εισέλθει στο σχολικό περι-
βάλλον με τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα.

Τα παιδιά με καθυστέρηση λόγου αργούν να πουν τις λέξεις «μαμά»-«μπαμπά», ή 
να μάθουν άλλες λέξεις και δυσκολεύονται να σχηματίσουν προτάσεις. Οι ήπιες μορ-
φές διαπιστώνονται εύκολα με μια έγκαιρη αξιολόγηση λόγου-ομιλίας, αλλά γίνονται 
δύσκολα αντιληπτές μετά την είσοδο στο σχολείο. Στην προσχολική ηλικία, ένα παιδί 
με γλωσσική καθυστέρηση μπορεί να τραβά τους γονείς του από τα ρούχα, προκει-
μένου να τους τραβήξει την προσοχή και να τους δείξει ή να αποσπάσει αυτό που 
επιθυμεί, π.χ. νερό, ένα παιχνίδι κλπ. Αν η διαταραχή του λόγου δυσκολεύει πολύ το 
παιδί στην έκφρασή του, είναι δυνατό να δημιουργήσει εκνευρισμό και να οδηγήσει 
σε επιθετική συμπεριφορά.

Αν δεν συνυπάρχει νοητική υστέρηση, το παιδί μπορεί να κατανοεί, αλλά επειδή 
δεν μπορεί να μιλήσει επαρκώς, να χρήζει ανάγκης ενδυνάμωσης των στοματοπρο-
σωπικών μυών και ενίσχυση του νοητικού του λεξικού. Η διαπίστωση συμπτωμάτων 
καθυστέρησης λόγου (φτωχό λεξιλόγιο-μικρές προτάσεις) επιβάλλει την έγκαιρη 
αξιολόγηση του παιδιού, για τη διάγνωση της διαταραχής και την κατάλληλη θε-
ραπευτική αγωγή. Αυτή περιλαμβάνει παρακολούθηση από Λογοθεραπευτή, που 
με τη βοήθεια της οικογένειας, επιδιώκει την ενδυνάμωση των αρθρωτών μυών 
του παιδιού, την αυτοματοποίηση των κινήσεών τους, με σκοπό την άρθρωση, τον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την εκμάθηση πραγματολογικών εννοιών ή την εκφορά 
φθόγγων ομιλίας που κατακτώνται αρχικά, κατά τη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυ-
ξη. Συχνά απαιτείται μάλιστα και συνεργασία με μέλη διεπιστημονικής ομάδας (π.χ. 
εργοθεραπευτής-παιδοψυχολόγος-ειδικός παιδαγωγός), και με τη σχολική μονάδα 
του παιδιού (παιδικός σταθμός-σχολείο).

ΣΦΕΤΚΑ Κ. ΣΟΦΙΑ, Λογοθεραπεύτρια
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Λογοθεραπευτής

Επιστημονικός υπεύθυνος του «Έλλογος Παρέμβασις»

Το παιδί μου άργησε να μιλήσει. 
Μήπως πρέπει να ανησυχώ;
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) - 

Γλωσσική καθυστέρηση
Η χειραγώγηση του πελάτη κατά την αγορά τροφίμων ένα άρθρο που έπεσε 

τυχαία στα χέρια μου πριν λίγες ώρες. Βρήκα αρκετά πράγματα πραγματικά. Συ-
μπεριφορές και χειρισμοί που δεν τους εντοπίζεις εύκολα. Για να δούμε υπάρχει 
αλήθεια σε όλα αυτά...

Η βόλτα στο σούπερ...
Πρώτη εικόνα φρέσκα λαχανικά και φρούτα ...όμορφα τοποθετημένα στρατι-

ωτάκια παραταγμένα έτοιμα να ξεγελάσουν το Δούρειο ίππο (τους καταναλω-
τές)! Τυχαία η τοποθέτηση τους στην πρώτη γραμμή μάχης; Όχι φυσικά... Δύο 
λόγοι υπάρχουν αναφέρει το άρθρο. 

1. Συνήθως μπαίνει κάποιος στο σούπερ με ταχύτητα μεγάλη. Στόχος λοιπόν 
είναι να χρειάζεται να μπει ένα προϊόν που μπορεί να προσελκύσει με το χρώμα 
και το άρωμα του τον καταναλωτή. Η πρώτη στάση έγινε. Οι κινήσεις αρχίζουν 
να εναρμονίζονται με το χώρο η αναπνοή βρίσκει το ρυθμό της και φυσικά το 
άρωμα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών ξεκινούν το δικό τους παιχνίδι.

2. Η εικόνα αυτή των φρέσκων και ζωντανών ποιοτικών τροφών δίνει την 
αίσθηση της σιγουριάς, της ασφάλειας και διασφαλίζει πως το κατάστημα έχει 
προϊόντα που δεν αμφισβητούνται για την ποιότητά τους.

Σκεφτείτε το έχετε βιώσει ποτέ αυτό; 
Επόμενο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι ο φωτισμός, η μουσική και η 

διάταξη των προϊόντων. Τα φρέσκα προϊόντα είναι σωστά τοποθετημένα, με 
καταπληκτικούς συνδυασμούς των χρωμάτων, ένα ουράνιο τόξο στη γη. Δί-
νει την αίσθηση πως έχει δημιουργηθεί μόνο για εμάς. Το φως είναι έντονο, ο 
υπάλληλος δεν πιέζει κανέναν, απλά περιμένει υπομονετικά να εξυπηρετήσει. 
Συνήθως ο υπάλληλος φοράει ποδιά, καπέλο και ένα χαμόγελο. Η εικόνα ολο-
κληρώνεται, ο καταναλωτής ικανοποιείται, επόμενο στάδιο η μουσική. 

Ανάλογα με την ώρα, η ένταση αυξάνεται ή μειώνεται. Παρατηρήστε νωρίς 
το πρωί κλασική ή χαλαρή μουσική, κοντά στις 10.00 πμ ως τις 14.00 μμ αυξά-
νεται και είναι ζωηρή, όπως και το απόγευμα μετά τις 17.00 μμ  και το Σάββατο 
δυνατή όλη μέρα. Ο πελάτης κινείται στους δικούς του ρυθμούς και δε βγαίνει 
από τις σκέψεις του, έτσι γεμίζει το καλάθι με άχρηστα προϊόντα. 

Έρευνες έχουν δείξει πως το 35% των προϊόντων που αγοράζει κάποιος οδη-
γείται στο σκουπιδοντενεκέ (είναι το ποσοστό του κάθε προϊόντος που πετιέ-
ται).

Η πρώτη βόλτα σταματά κάπου εδώ, αναλογιστείτε και παρατηρείστε πως 
λειτουργείτε εσείς στο σούπερ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
1. Αγοράστε ότι πραγματικά χρειάζεστε. Υπάρχουν πολλά προϊόντα, αλλά 

χρειάζεστε κάποια από αυτά.
2. Λίστα, η μαγική λίστα που θα μας οδηγήσει σε προσεγμένες αγορές προϊ-

όντων.
3. Αγοράστε μικρές ποσότητες φρέσκων τροφών, όπως επίσης και τροφές 

που αλλοιώνονται γρήγορα. Έτσι θα υπάρχουν πάντα φρέσκα και πλούσια σε 
θρεπτικές ουσίες τρόφιμα στο σπίτι και θα αποφευχθεί το πέταμα τροφών.

4. Νηστικό αρκούδι δε χορεύει. Επίσης η επίσκεψη στο σούπερ να γίνεται με 
γεμάτο στομάχι. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα απολαύσετε τη βόλτα σας στο σού-
περ και θα ψωνίσετε αυτά που πραγματικά χρειάζεστε.  

  
           Γούτα Κική

 Διαιτολόγος – Διατροφολόγος ΑΤΕΙ 
(BSc), M.P. in Eating Disorders 
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ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
Σας έχει τύχει;

Γούτα Κυριακή
∆ιαιτολόγος
∆ιατροφολόγος Α ΤΕΙ

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

δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές, 
φοιτητές και απόφοιτους για ECDL και 
μαθήματα προγραμματισμού. Τιμές 
προσιτές. Τηλ. 6971782949.

♦ Μαθήματα γερμανικών παραδίδονται 
σωστά και υπεύθυνα από έμπειρη κα-
θηγήτρια γερμανικών (native speaker). 
Τηλ. 6970 555025, Χριστίνα Θεοδώρου.

♦ Φοιτήτρια φιλολογίας ΑΠΘ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημο-
τικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσι-
τές. Τηλ. 6978454270.

♦ Κατ’ οίκον Αισθητικός: Ποδολόγος και 
Καλλωπισμού Νυχιών. Τηλ. 2310 210 
432, 6976 682954. 

♦ Παραδίδονται Μαθήματα από Καθη-
γήτρια Γερμανικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. 
Αμοιρίδου Κυριακή, Τηλ. 6939651659.

Το 16ο Σύστημα Προσκόπων Πεύκων με την άτυπη ομάδα νέων 
«Όλοι εμείς από το 16» διοργάνωσε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων 
στις 17-28/7/2012. Η ανταλλαγή έλαβε μέρος στο βουνό των Κε-
νταύρων, το Πήλιο, αλλά και τη Σκιάθο. Η συνεργασία πραγματο-
ποιήθηκε με το Σώμα Προσκόπων της Βουλγαρίας και η κάθε χώρα 
συμμετείχε με 25 νέους, ηλικίας 13-25 ετών. 

Οι 50 νέοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για 12 ημέρες σε σκηνές 
μέσα στη φύση, να μαγειρέψουν, να ανακαλύψουν μονοπάτια, να 
γίνουν καλλιτέχνες, να ανακαλύψουν διαφορετικές κουλτούρες, να 
γνωρίσουν νέους φίλους, να βελτιώσουν τον ίδιο τους τον εαυτό.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν ο σεβασμός απέναντι στη δια-
φορετικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση υγιει-
νών τρόπων ζωής μέσω υπαίθριων και αθλητικών δραστηριοτήτων 

και η γνωριμία με δια-
φορετικές τέχνες και 
πολιτισμούς.

Για να επιτευχθούν 
όλα τα παραπάνω δεν 
χρειάστηκαν διαλέ-
ξεις, θεωρίες και σε-
μινάρια, παρά μόνο 
παιχνίδι! 

Παιχνίδια περιπέ-
τειας και μυστηρίου, 
γλωσσικά εργαστή-
ρια, πολιτιστικά παι-
χνίδια, έρευνα για τα 

ήθη και τα έθιμα της περιοχής, φωτογραφικό σαφάρι, ταινίες μικρού 
μήκους, Βουλγάρικη και Ελληνική βραδιά, καλλιτεχνικά εργαστήρια 
ανακύκλωσης, Ολυμπιακοί Αγώνες, παραδοσιακοί χοροί... Η βιωμα-
τική εκπαίδευση ήταν η βάση κάθε δραστηριότητας και αυτό έφερε 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι επόμενες ανταλλαγές ήδη προγραμματίζονται για τη χρονιά 
2012-2013 και οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες (13-25 ετών) μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στο omadara16@yahoo.gr

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο 
το συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12»

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στην πρώην πρόεδρο του συλλόγου κ. Μ. Πυροβέτση, 
για το θάνατο της μητέρας της.



Η RAPALO διαθέτει στην ελληνική αγορά: 
  Θερμάστρες pellet (αερόθερμες)

  Εστίες pellet (αερόθερμες)

  Λέβητες pellet (εσωτερικού χώρου) 
  Λέβητες pellet (εξωτερικού χώρου) 
  Θερμάστρες ξύλου (αερόθερμες)

  Θερμάστρες (λέβητες) ξύλου
  Λέβητες ξύλουΑ. ΒΛΑΧOΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η RAPALO εισάγει στην Ελλάδα τα 
πρωτοποριακά συστήματα της Ιταλικής 
εταιρείας THERMOROSSI, η οποία είναι 

βραβευμένη από το VHE Ελβετίας με το 

1ο βραβείο για την ποιότητα των υλικών, 

τις χαμηλές εκπομπές ρύπων και τις 

υψηλές αποδόσεις των προϊόντων της. 

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
Α ’  Π Ο Ι Ο Τ H Τ Α Σ 

P E L L E T

Λ. Παπανικολάου 1 
57010 Πεύκα, Θεσ/νίκη

Tηλ.: 2310 619702
Fax: 2310 673907

Εmail: info@rapalo.gr
www.rapalo.gr


