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Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά

Σ

τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της
Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να
προτείνει στο στρατηγό Ταξίν Πασά, γενικό στρατιωτικό
διευθυντή, να μην αντισταθεί και να παραδοθεί για το καλό
της πόλης. Καθώς ο ελληνικός στρατός πέρασε τον Αξιό με
κατεύθυνση την πόλη, ο στρατηγός κατάλαβε πως δεν υπήρχε καμιά ελπίδα. Το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912 η οθωμανική διοίκηση υπέγραψε πρωτόκολλο παράδοσης της
Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό και αργά το απόγευμα
της επόμενης ημέρας μπήκαν στην πόλη τα πρώτα ελληνικά
στρατεύματα. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε.
«Δεν είναι όνειρο! Η Σαλονίκη είναι στ΄ αλήθεια ελληνική», έγραψε ένας φιλέλληνας Γάλλος δημοσιογράφος, που
ακολουθούσε τον ελληνικό στρατό στην προέλασή του. Μια
νέα εποχή ξεκινούσε για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια
εποχή γεμάτη ελπίδες, προσδοκίες και οράματα.
Με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της πόλης, διαπιστώνει κανείς ότι υπήρξαν και υπάρχουν
ακόμα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης σε όλους
τους τομείς στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εκπληρωθούν τα οράματα των ανθρώπων που με τους αγώνες τους απελευθέρωσαν την πόλη.
Σήμερα, η Θεσσαλονίκη βιώνει την οικονομική κρίση με
μεγάλη ύφεση σε όλους τους οικονομικούς τομείς και με ένα
τεράστιο ποσοστό ανεργίας, κυρίως στους νέους. Η παραμέληση πολλών οικονομικών κλάδων της πόλης την τελευταία
εικοσαετία, είχε ως αποτέλεσμα το σταμάτημα των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων πολλών παραγωγικών μονάδων. Οι
συνέπειες εμφανίζονται σήμερα δραματικά με την έκρηξη
των ποσοστών ανεργίας και την ύφεση. Παράλληλα, η μη
αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλονίκης, όπως το λιμάνι, ο σιδηρόδρομος, ο αερολιμένας και
τα Πανεπιστήμιά της, στερούν από την πόλη τη θέση που της
αρμόζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια. Η πόλη θα
μπορούσε να αναπτυχθεί με όπλο ένα εκσυγχρονισμένο λιμάνι σε οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων.
Όμως και οι υποδομές που υπάρχουν δεν έχουν σωστό
σχεδιασμό. Δυστυχώς υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. σε δρόμους και στο σιδηρόδρομο.
Οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, αν δε λυθούν
τα προβλήματα των υποδομών και αν δεν υπάρξει ένα ενιαίο
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μοντέλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στους χώρους του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας της
πόλης. Οι χώροι αυτοί είναι δυστυχώς θύματα της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Μετά από τη μεγάλη
επιτυχία που βίωσε η πόλη μας το 1997 με την ανακήρυξή
της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και τα έργα
που έγιναν εξαιτίας των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια. Το αντίθετο μάλιστα. Οι πολιτιστικές
και αθλητικές εγκαταστάσεις, με κάποιες εξαιρέσεις, έμειναν
ανεκμετάλλευτες. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το κύρος
και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, θα έπρεπε να
αποτελεί πολιτιστικό και οικονομικό μοχλό ανάπτυξης. Ένα
κέντρο έρευνας και διαλογισμού της πόλης. Ωστόσο και εδώ
η εικόνα σήμερα είναι απογοητευτική. Το Πανεπιστήμιο βιώνει μια σταδιακή απαξίωση και συρρίκνωση του έργου του.
Κυριαρχούν θέματα όπως η έλλειψη πόρων για τις λειτουργικές και ακαδημαϊκές ανάγκες του Ιδρύματος, καταλήψεις
Σχολών και των κτηρίων διοίκησης, αλλά και η διαχρονική
αδιαφάνεια στη διοίκησή του.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης, ότι
κλειδί στην καθιέρωση της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν ως
οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο των Βαλκανίων και της Ευρώπης, ήταν η πολυεθνικότητα της πόλης. Είδη από τα ρωμαϊκά χρόνια αποτελούσε ένα κέντρο πολλών διαφορετικών
πολιτιστικών στοιχείων (πέρα από το ελληνικό, υπήρχε πολύ
έντονο εβραϊκό και μουσουλμανικό στοιχείο). Στο πέρασμα
των χρόνων δυστυχώς, χάθηκε αυτή η πολυεθνικότητα της
Θεσσαλονίκης και μαζί της τα πλεονεκτήματα που πρόσφερε
στην ευρύτερη περιοχή.
Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, τόσο οικονομικά, όσο και
πολιτιστικά, είναι μονόδρομος για ένα βιώσιμο κοινωνικό μοντέλο της πόλης. Ξεπερνώντας τα παλιά λάθη που κράτησαν
πίσω την απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη τα πρώτα 100 χρόνια πρέπει να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα
των αγωνιστών που την απελευθέρωσαν. Στα χέρια μας είναι
να φροντίσουμε τα επόμενα 100 χρόνια να είναι διαφορετικά!
Με ευημερία και ανάπτυξη, για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη
να πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει, όχι μόνο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Προτάσεις για
το τεχνικό
πρόγραμμα
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Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
εύχεται σε όλους

Καλά
Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος
ο Καινούργιος
Χρόνος με δύναμη
και υπομονή.
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Τα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
• 14-16 Σεπτεμβρίου. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετείχε στο 2ο Green Wave Festival
με περίπτερο στο δημοτικό πάρκο της ΧΑΝΘ. Μια οικολογική γιορτή με
συμμετοχή πάρα πολλών οργανώσεων, φορέων και συλλόγων της πόλης και
όχι μόνο, δίνοντας μηνύματα αντιμετώπισης της κρίσης, για μια αλληλέγγυα
κοινωνία.
• 25 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαμε στη 2η διαβούλευση για τη λαϊκή αγορά
στα Πεύκα.
• 27 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαμε σε σύσκεψη για κινητοποίηση και ενεργή
συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωνε ο Δήμος από 6 έως
12 Οκτωβρίου 2012.
• 30 Σεπτεμβρίου. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του σε
περίπατο γνωριμίας και καθαρισμό του Άλσους Δελασάλ. Η συμμετοχή ήταν
περιορισμένη. Το θετικό ήταν ότι ανταποκρίθηκαν άγνωστοι σε εμάς μέχρι
τώρα κάτοικοι.
• 6 Οκτωβρίου. Ο σύλλογος συμμετείχε με μέλη του στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών στα Πεύκα.
• 16 Οκτωβρίου. Συναντηθήκαμε (μαζί με τον αντιδήμαρχο κ. Σιμητόπουλο,
την πρόεδρο του Τ.Σ. κ. Αμοιρίδου, μέλη του συλλόγου μας και κατοίκους)
με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ κ. Στεφανίδη, για τη λειτουργία τοπικής αστικής
λεωφορειακής γραμμής στα Πεύκα. Μας υποσχέθηκε ότι άμεσα θα ξανακάνουν αυτοψία (άλλαξαν κάποια δεδομένα από τον Απρίλιο).
• 23 Οκτωβρίου. Ο σύλλογος ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα του Δήμου για
την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματός του για το 2013 με έγγραφες
προτάσεις του.
• 28 Οκτωβρίου. Πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου που διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών και καταθέσαμε
στεφάνι.
• 1 Νοεμβρίου. Είχαμε συνάντηση με το Δήμαρχο, όπου συζητήσαμε για
θέματα που αφορούν στα Πεύκα (αποχέτευση, δρόμοι, ρέματα, πάρκακοινόχρηστοι χώροι, πυλώνες, δενδροφύτευση, συγκοινωνία κλπ.) και
πήραμε ενημέρωση.
• 12 Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
• 26 Νοεμβρίου. Η πρόεδρος κ. Φανή Ζέτου πήρε μέρος στην Επιτροπή
Διαβούλευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το τεχνικό πρόγραμμα, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΑΣΑΛ

Τ

ην Κυριακή 30 Σεπτέμβρη το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ καθάρισε το πάρκο του Δελασάλ.
Παρόλη την κινητοποίηση (e-mails, μηνύματα και αφίσες στους δρόμους) η
συμμετοχή ήταν πολύ μικρή, αλλά η δουλειά αποτελεσματική. Ευχάριστη
έκπληξη η προσέλευση δυο καινούργιων φίλων που δεν γνωρίζαμε. Μητέρες με τα
παιδάκια τους, με οικολογικές ανησυχίες, βοήθησαν στην προσπάθειά μας αυτή. Ο
ενθουσιασμός τους την έκανε πιο ευχάριστη.
Το πάρκο του Δελασάλ είναι στολίδι για τον τόπο μας και κομμάτι τις ιστορίας
των Πεύκων.
Καταπράσινο, με φυτά και δέντρα ξένοφερτα, τα οποία δεν υπάρχουν στη χώρα
μας. Οι φθορές που υπήρχαν στα κτίσματα αποκαταστάθηκαν από το Δήμο (εκτός
του πύργου). Τα αγαλματάκια που υπήρχαν στο μονοπάτι του Γολγοθά μάλλον
βανδαλίστηκαν. Είδαμε ακόμη μια φορά πόσο λίγο εκτιμάμε αυτό που απλόχερα
μας χαρίζεται ως χώρος αναψυχής.
Σκουπίδια παντού (πλαστικά μπουκάλια νερού, αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών, γυάλινα μπουκάλια μπύρας, περιτυλίγματα κρουασάν και πατατάκια, σακούλες
όλων των σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστείων του Δήμου μας, οικοδομικά υλικά
έως και ρουχισμό), παρόλο που έξω ακριβώς από το πάρκο υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης. Πληροφορηθήκαμε δε ότι είχε καθαριστεί πρόσφατα από
το δήμο (κλαδιά).
Τόσο δύσκολο είναι αφού τελειώσουμε την εκδρομή μας να μαζέψουμε τα
σκουπίδια μας; Πού είναι ο πολιτισμός μας και η παιδεία μας, που ξεκινάει από το
σπίτι και ύστερα το σχολείο; Σε πολιτισμένα ευρωπαϊκά κράτη σε ένα
τέτοιο δάσος δεν θα έβρισκες ούτε
πετραδάκι.
Ας θυμηθούμε το ρητό που μάθαμε στο σχολείο: «καθαριότης μισή
αρχοντιά».
Ευχαριστούμε τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων για τις σακούλες που
μας διέθεσε για το σκοπό αυτό.
Κατσίκη Γεωργία

Της σύνταξης
Τις τελευταίες δεκαετίες οι ιδέες της συνύπαρξης, της συμπάθειας, της
συλλογικότητας, της κοινότητας, του ενεργού ενδιαφέροντος για τον άλλο,
της αλληλεγγύης, σταδιακά υποχώρησαν στο όνομα της ατομικής ευημερίας μέσα σε μια διαιρεμένη και άνιση κοινωνία. Χιλιάδες ατομικοί εγωισμοί
δουλεύοντας υπόγεια θρυμμάτισαν τον κοινωνικό ιστό και υπονόμευσαν τα
ιστορικά δίκτυα των πολιτικών, συνδικαλιστικών και των άλλων κοινωνικών
συλλογικοτήτων.
Ο απλός κόσμος έχοντας χάσει τη δύναμη του «εμείς», βρέθηκε αφοπλισμένος όταν ξέσπασε η κρίση. Χάνονται δουλειές και εισοδήματα. Ιστορικές
κοινωνικές κατακτήσεις αμφισβητούνται ή και καταλύονται.
Πέρα από τη γενική μείωση εισοδημάτων, αρχίζουν να έρχονται στο
προσκήνιο φαινόμενα ακραίας φτώχιας που εκδηλώνονται με πείνα, έλλειψη
στέγης, στέρηση ιατρικής κάλυψης. Τα προβλήματα αυτά είναι σύνθετα και
επείγοντα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια μελλοντική ανάκαμψη. Κάποιες
λύσεις πρέπει να δοθούν τώρα.
Δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν οι κοινωνικές λειτουργίες του
κράτους και της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει όμως ένα ευρύ πεδίο δράσης στα
θέματα αυτά.
Εμείς από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ αφουγκραζόμαστε όλα αυτά τα προβλήματα
και προσπαθούμε με κάθε δράση μας να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους.
Είναι όμως φαίνεται καιρός να αρχίσουμε να δουλεύουμε πιο συστηματικά
και με καλύτερο συντονισμό με τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής
μας. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες
μπορούμε να διδαχθούμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε
νέα πράγματα.
Μια τέτοια δράση μας είναι η συγκέντρωση σε μόνιμη βάση φαρμάκων
για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις.
Περιμένουμε από τους πολίτες και οποιονδήποτε άλλο φορέα τη γνώμη σας,
τις προτάσεις σας, τις πρωτοβουλίες σας.
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Περιοδική έκδοση του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
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Σύλλογος Κατοίκων Πεύκων Οικο-Οραμα
Ενισχύσεις - Εμβάσματα: Κωνσταντίνος Μαυρίδης, Τηλ. 6977 261109
Υπεύθυνη έκδοσης: Φ. Ζέτου, Τηλ. 6987 060201
Συντακτική επιτροπή: Α. Ακουαρόνε, Ν. Βασσάρα, Φ. Ζέτου, Γ. Κατσίκη, Κ. Μαυρίδης,
Σ. Μαστρογεωργόπουλος, Α. Παπαδημητρίου, Γ. Πασιαλής, Π. Τσορμπατζόγλου.
Επιμέλεια - Εκτύπωση:
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Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει κείμενα που έχουν προσβλητικούς
ή υβριστικούς χαρακτηρισμούς ή χαρακτήρα προσωπικής αντιπαράθεσης και δε
συνεισφέρουν στο διάλογο και στην ενημέρωση των πολιτών. Τα κείμενα προς
δημοσίευση να παραδίνονται έγκαιρα, σε ηλεκτρονική μορφή και δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις 500 λέξεις,αλλιώς θα περικόπτονται από τη σύνταξη ή θα επιστρέφονται. Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.
Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα κατοίκων του οικισμού Πηγών της Κοινότητας Πεύκων, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους και να συμβάλλουν με τη δράση τους στη μελέτη, προώθηση και επίλυση
των τοπικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση πάνω στα ευρύτερου ενδιαφέροντος
προβλήματα του συνοικισμού. Ο Σύλλογος είναι ανοικτός στη συμμετοχή κάθε
κατοίκου του Δ.Ε. Πεύκων που μοιράζεται ανάλογες σκέψεις και ανησυχίες και
πιστεύει ότι πρέπει να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
Φίλη συμπολίτισσα, φίλε συμπολίτη, εάν θέλεις να λάβεις γνώση του
καταστατικού, να συμμετέχεις στις δραστηριότητες και να γίνεις μέλος του
Συλλόγου, επικοινώνησε με το Γραμματέα του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ κ. Σπύρο
Μαστρογεωργόπουλο, τηλ. 2310 673 075. Η αποστασιοποίηση από τα κοινά
δεν ωφελεί. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα και το άλλοθι σε μειοψηφίες να
διαχειρίζονται ζωτικά θέματα της καθημερινής μας ζωής, όπως αυτές κρίνουν.
Θα το επιτρέψουμε;
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Παγκόσμια
Ημέρα

Έ

των Δικαιωμάτων
των Παιδιών

χουν περάσει αρκετά χρόνια από τη στιγμή που τα Ηνωμένα
Έθνη έδειξαν την ανησυχία τους για τα προβλήματα των παιδιών
και ψήφισαν τη Διακήρυξη για τα δικαιώματά τους.
Την ημέρα αυτή, 11 Δεκεμβρίου, γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα των Παιδιών. Η Διακήρυξη υπογράφηκε από πολλές χώρες των Ηνωμένων Εθνών και βελτίωσε τη θέση των παιδιών στις ανεπτυγμένες χώρες. Όμως εξακολουθούν να υποφέρουν από εξαθλίωση,
φτώχεια, έλλειψη στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης, περίθαλψης,
τροφής, υγείας, οικογένειας στις υποανάπτυκτες και εμπόλεμες χώρες.
Εμείς στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πιστεύουμε πως το δικαίωμα για μια ζωή με
αξιοπρέπεια, σεβασμό, φροντίδα και αγάπη είναι ένα δικαίωμα ζωής,
που τα παιδιά δικαιούνται και εμείς οι μεγάλοι τους το οφείλουμε.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οργανώνουμε γιορτή την ημέρα
αυτή για τα παιδιά, για να τιμήσουμε την ημέρα και να ξυπνήσουμε
συνειδήσεις, ώστε να ευαισθητοποιηθούμε μικροί και μεγάλοι για τα
προβλήματα των παιδιών του κόσμου. Φιλοξενούμενοι θα είναι τα παιδιά του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, με πλούσιο Παζάρι με
προϊόντα τους. Ελπίζουμε στην ευαισθησία των μελών και συμπολιτών
μας, ώστε αγοράζοντας προϊόντα που προσφέρουν, να μπορέσουμε
να συμβάλουμε στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συμπολίτες.
Ζούμε έκτακτες καταστάσεις. Το θέμα της υγείας είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα. Μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε στην κάλυψη με φάρμακα ανθρώπων χωρίς ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Τα φάρμακα έχουν ημερομηνία λήξης. Αν
ΠΡΟΣ
δεν τα χρειαζόμαστε και λήξουν, μας είναι άχρηστα.
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το Κοινωνικό Ιατρείο ΑλληΤο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
θα κάνει
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ...
λεγγύης στον τομέα αυτό. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτυχθούν διάφορες
δράσεις για συγκέντρωση
διάφορα σημεία. Ένα από τα σημεία
αυτά
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 φαρμάκων

θα είναι και τα γραφεία του συλλόγου μας στην Ειρήνης 2. Μπορείτε να τα φέρνετε
κάθε πρώτη και τρίτη Τρίτη κάθε μήνα 7-9 το βράδυ. Για το μήνα Δεκέμβριο 2012 οι
 Δεκεμβρίου 2012.
ημέρες αυτές είναι 4 και 18
Αγαπητοί γονείς και παιδιά, καλές γιορτές!
Για το μήνα Ιανουάριο 2013 οι ημέρες αυτές είναι 8 και 22 Ιανουαρίου 2013. Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τα φέρετε οι ίδιοι, ειδοποιήστε μας να περάΑπό την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, λειτουργεί στο
σουμε να τα πάρουμε εμείς.
Ρετζίκι ένας χώρος που διαθέτει μια διαφορετική εκπαιδευΤο τηλ. επικοινωνίας είναι: 6987 060 201.
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Ειδικά όταν επικρατεί άπνοια
#
κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή. Αυτά ισχυρίστηκε σε τελευταία ραδιοφωνική
MSc Διδακτικής
Φυσικών Επιστημών
συνέντευξη ο κ. Κώστας Νικολάου, διακεκριμένος επιστήμονας της πόλης μας.
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Επίσης, ανέφερε ότι 20% έχουν μειωθεί τα αστικά στερεά απορρίμματα στη ΘεσΑγ. Γεωργίου 17, Ρετζίκι
σαλονίκη. Κι αυτό λόγω της κρίσης (μείωσης της κατανάλωσης και όχι της ανα- #
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ΤΗΛ. 2310673436
κύκλωσης). Ειρωνεία!!!
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Δέντρα στα πεζοδρόμια

Ε

ίναι η πέμπτη χρονιά που δήμαρχος λέει ότι θα παρέμβει για να βάλει τάξη σ’ αυτό το αίσχος. Συνέβει στην τελευταία διαβούλευση με
τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν μάλιστα ο κ. Δανιηλίδης κατη-

γορηματικός στη διαβεβαίωσή του ότι επιτέλους η τάξη θα αποκατασταθεί! Εμείς ελπίζουμε του χρόνου στη διαβούλευση να μη μας απασχολήσει
ξανά το ίδιο θέμα. Κουραστήκαμε!
Επί του πιεστηρίου. Για να μην είμαστε άδικοι, κλαδεύτηκαν κάποια
δένδρα στην οδό Δημοκρατίας, λίγα σε σχέση με το σύνολο αυτών που
εμποδίζουν. Περιμένουμε.

πριν

Κάποτε ήταν πεζοδρόμιο...

μετά

Εκτός από το δέντρο κάποιος
«φύτεψε» στο πεζοδρόμιο και
το αυτοκίνητό του.

Λαϊκή αγορά στα Πεύκα

Καλες γιορτές
Δεχόμαστε παραγγελίες για τις γιορτές
αγριογούρουνο
αγριογούρουνο •
• μοσχαράκι
μοσχαράκι γάλακτος
γάλακτος
γίδα
•
κατσίκι
•
ζυγούρι
γίδα • κατσίκι • ζυγούρι

ελάφι • ζαρκάδι • φασιανός • ορτύκι
ελάφι • ζαρκάδι • φασιανός • ορτύκι

(κατόπιν παραγγελίας)
(κατόπιν παραγγελίας)

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

Χρόνια τώρα ακούμε συζητήσεις δεξιά και αριστερά, επίσημες και ανεπίσημες για τη
δημιουργία λαϊκής αγοράς στον οικισμό μας. Η πλειοψηφία των πολιτών των Πεύκων
χρόνια τώρα τη ζητούν από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Τελικά τα Πεύκα θα αποκτήσουν λαϊκή αγορά. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, προέβλεπε διαβούλευση για το αν πρέπει να γίνει (βγήκε θετική η διαδικασία), αίτημα προς την αρμόδια
υπηρεσία, στη συνέχεια διαβούλευση για το πού θα γίνει (και πότε) και μετά μια σειρά
γραφειοκρατικών διαδικασιών, για να λειτουργήσει. Κοντά ένα χρόνο κρατούν αυτές
οι διαδικασίες. Μας είχε πει η δημοτική αρχή ότι θα λειτουργήσει περίπου στο τέλος
του χρόνου. Ας ελπίσουμε. Για το πού θα γίνεται η λαϊκή αγορά ακούγονταν διάφορες
προτάσεις. Μια από τη μια μεριά του οικισμού, μια από την άλλη και πάει λέγοντας.
Στη δεύτερη διαβούλευση η τοπική αρχή μας ανακοίνωσε ως πρώτη προτεραιότητα
(μεταξύ πέντε προτάσεων), λόγω των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρχουν στο
χώρο (κεντρικό σημείο, σχάρες, πρόσβαση με τοπικό λεωφορείο κλπ.) την οδό Μικράς
Ασίας από την οδό Σόλωνος έως την οδό Βότση (από την απέναντι όχθη του ρέματος
που βρίσκεται το δημαρχείο). Αντιδράσεις κατοίκων υπήρξαν (δύο πολίτες μόνον),
αλλά όταν φύγαμε από τη διαβούλευση θεωρήσαμε ότι είχε παρθεί απόφαση για το
συγκεκριμένο χώρο. Τελικά εντελώς τυχαία μαθαίνουμε από τη δημοτική αρχή ότι η
λαϊκή αγορά θα γίνεται σε άλλο σημείο της οδού Μικράς Ασίας (από την οδό Βότση
έως την οδό Ειρήνης). Είναι άραγε οριστικό ή θα περπατήσει κι’ άλλο η λαϊκή; Μήπως
στο νέο χώρο θα αντιδράσουν οι εκεί κάτοικοι; Όλοι τη θέλουν, αλλά όχι μπροστά στο
σπίτι τους. Ας ξεκινήσει επιτέλους και ας μη χρονοτριβούν άλλο.

9 χρόνια Λαϊκό Επιμορφωτικό
Πανεπιστήμιο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ξεκίνησε το Λαικό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών
από τη Δ.Ε. Πεύκων, τη Δευτέρα 3/12, με θέμα: «Δια βίου άσκηση, έμφαση στην
υγεία και την απόδοση», από τον καθηγητή ΤΕΦΑΑ Χρήστο Κοτζαμανίδη.
Η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-2013 θα γίνει τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 και η λήξη στις 24 Απριλίου 2013. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν,
διαρκούν μιάμιση ώρα και συγκεκριμένα στη Δ.Ε. Πεύκων κάθε Δευτέρα, στις
6:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ειρήνης
19, 2313 502.221 και 502225).
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Δ

Φαίνεται ότι το πράσινο δεν είναι
στις προτεραιότητες του δήμου μας

εν είναι μόνον τα παρτέρια των πεζοδρομίων, όπου
υπάρχουν, που βρίσκονται λίγο πριν τον οριστικό τους
θάνατο. Η οικονομική συγκυρία ίσως αποτελεί ένα
καλό άλλοθι γι αυτό.
Όμως ο αποχαρακτηρισμός και η εκχώρηση (;) χώρων
πρασίνου σε διάφορα συμφέροντα δεν έχουν καμία δικαιολογία. Αναφερόμαστε στην προσπάθεια καταπάτησης (κατά
τον ισχυρισμό της δημοτικής αρχής), του χώρου πρασίνου

δίπλα από το οικόπεδο του, κλειστού πλέον, Κου-Κου, που ο
εργολάβος στον οποίο ανατέθηκε η διαμόρφωσή του προσπάθησε να τον μετατρέψει σε πάρκινγκ. Οι απόψεις των
εμπλεκομένων στο παρ’ ολίγο «σκάνδαλο» διαφέρουν. Γεγονός όμως είναι ότι χωρίς την παρέμβαση της αντιπολίτευσης
στο δημοτικό συμβούλιο, σήμερα θα μιλούσαμε για τετελεσμένα γεγονότα.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΑΡΤΟΣ

Αγίας Σοφίας 8,
Τηλ.: 2310 673659

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Χειροποίητα
Χριστουγεννιάτικα
παρασκευάσματα
κρέατος
παραγωγής μας.

ΕΙΔΗ ΜΑΡΚΕΤ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΝΕΟ Υποκατάστημα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 81
με τσιγάρα, εφημερίδες
και πλούσια γκάμα
προϊόντων.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΙΜΕΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τ

ο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητο από διεθνείς οργανισμούς και φορείς, δεν
έχει ιδρυματικό χαρακτήρα και είναι το πρώτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ.
Δέχεται παιδιά προσχολικής ηλικίας, ελληνόπουλα από κάθε γωνιά της γης. Σκοπός του είναι να τους προσφέρει μακροχρόνια φροντίδα, στοργή, προστασία, μόρφωση και στέγη μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που τα παιδιά αυτά έχουν
ως τώρα στερηθεί, αλλά κυρίως αγωγή βασισμένη στην Ελληνική Ορθόδοξη παράδοσή μας.
Είναι μια όμορφη μικρή πολιτεία, που σήμερα αποτελείται από 8 σπίτια, κτήριο
πολλαπλών χρήσεων με αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, γραφεία κλπ. Υπάρχουν επίσης, αμφιθέατρο, γήπεδα αθλοπαιδιών, παιδική χαρά και διάφοροι βοηθητικοί χώροι, καθώς και εκκλησία.
Σε κάθε σπίτι ζει μια «οικογένεια», δηλαδή μια «μητέρα» με τα παιδιά της, που
μπορεί να είναι μέχρι επτά ή οκτώ. Η επιλογή της «μητέρας» γίνεται από επιστημονική επιτροπή, με κύριο γνώμονα την αγάπη για το παιδί και το πνεύμα αυτοθυσίας
και προσφοράς. Η «μητέρα» προσφέρει ως πραγματική μητέρα στοργή, ασφάλεια
και μια ζεστή αγκαλιά στα παιδιά. Φροντίζει να τα αναθρέψει σωστά και να τους
δώσει τα εφόδια, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο ως υπεύθυνοι
Έλληνες πολίτες.
Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου προέρχονται από συνδρομές των φίλων,
χορηγίες, δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις.
Μπορείτε να στηρίξετε το παιδικό χωριό.
1. Κάνετε το έργο του γνωστό σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
2. Γίνετε εθελοντής του Ελληνικού Παιδικού Χωριού.
3. Προσφέρετε την οικονομική σας βοήθεια με τη μορφή: α) Ετήσιας συνδρομής
που είναι 20 ευρώ. β) Γίνετε μόνιμος συμπραστάτης με συνδρομή που μπορεί να
είναι οποιοδήποτε ποσό.γ) Με εφάπαξ αποστολή χρηματικού ποσού. δ) Με τη συμμετοχή σας στα έξοδα για τις σπουδές ενός παιδιού.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στηρίζει κατά διαστήματα το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και είναι σε συνεργασία μαζί του. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 47 παιδιά ηλικίας 5
έως 20 ετών (11 δημοτικού, 10 γυμνασίου και τα υπόλοιπα μεγαλύτερα). Παρακάτω
παραθέτουμε κάποια είδη που χρειάζονται. Κάθε προσφορά δεκτή.
Κάλτσες Νο 35-45. Εσώρουχα (ανδρικά-γυναικεία). Τζην παντελόνια. Μπλούζες.
Αθλητικά παπούτσια. Παπλωματάκια μονά. Οικιακές συσκευές (σκούπες, σίδερα,
τοστιέρες, σεσουάρ). Κάθε είδους έπιπλο.
Τρόφιμα (λάδι, κρέας, ζάχαρη, Κορνφλέικς, τοματοχυμό, αλεύρι, μπισκότα, βούτυρο, τυρί, κασέρι, αβγά, ξύδι, μερέντα, μπαχαρικά).
Απορρυπαντικά (χλωρίνη, βιακάλ, σκούπες, κουβάδες, αποσμητικά, αλουμινόχαρτο, μεμβράνη, μαλακτικό ρούχων, σαμπουάν, αφρόλουτρο, σφουγγαρίστρες,
υγρό γενικού καθαρισμού, σακούλες απορριμμάτων, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, αφρός ξυρίσματος, απλώστρες, φαράσια).
Πληροφορίες: 2310 677556, 678460, φαξ: 678 213.
Email: info@paidikoxorio.gr, www.paidikoxorio.gr.

Για καλά και ασφαλή Χριστούγεννα
το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή
μας συμβουλεύει.
Πώς να αγοράζουμε ασφαλή
χριστουγεννιάτικα στολίδια, λαμπιόνια.
Ασφάλεια χριστουγεννιάτικου δένδρου
και κεριών: www.kepka.org
(το αντίστοιχο δελτίο τύπου είναι αναρτημένο
και στην ιστοσελίδα μας: www.oiko-orama.gr)

Τ

Αισώπου 24, 1ος ορ. - τηλ. 2310 520386
koinvniko.iatreio@gmail.com

ο ΚΙΑ παρέχει καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ πρωτοβάθμια ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες, μετανάστες και
Έλληνες. Εξυπηρετούνται παθολογικά, οδοντιατρικά, παιδιατρικά, νευρολογικά και ψυχιατρικά περιστατικά, καθώς επίσης καρδιολογικά, ωττορινολαρυγγολογικά και δερματολογικά περιστατικά. Το ΚΙΑ στηρίζεται από ένα εξωτερικό
δίκτυο αλληλέγγυων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ιατρικών εργαστηρίων.
Το ΚΙΑ είναι εγχείρημα αυτόνομο, στηρίζεται στην αλληλεγγύη των πολιτών
και δεν έχει καμιά οικονομική εξάρτηση από επιχειρήσεις και από οποιονδήποτε
μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση.
Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία και στους στόχους του παίρνονται στην ανοιχτή γενική συνέλευση, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν όλοι.
Όλοι που είναι ενάντια στις πολιτικές που εξαθλιώνουν τον άνθρωπο, ενάντια
στο ρατσισμό και ενάντια στον εξουσιαστικό λόγο.
Σκοπός μας δεν είναι μονάχα η παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας.
Σκοπός μας είναι να σταματήσει αυτή η πολιτική που αφήνει τους πολίτες χωρίς ιατρική φροντίδα.
Σκοπός μας είναι να διεκδικήσουμε με συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις
τη νοσηλεία ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δεν έχουν χρήματα.
Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της υγείας για όλους.
Σκοπός μας είναι να συναντηθούμε για να σκεφτούμε ΜΑΖΙ τους τρόπους.
Έχουμε ανάγκη από αλληλέγγυους γιατρούς και νοσηλευτές .
Έχουμε ανάγκη από ένα κουτί φάρμακα το οποίο δε χρησιμοποιείτε.
Έχουμε ανάγκη από αλληλέγγυους πολίτες.

Αρ. Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5272-059087-744
Σύλλογος Φίλων Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης
Ως εθελοντές υγειονομικοί και μη, που παρέχουν την υπηρεσία τους στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης ζούμε καθημερινά το δράμα των ανασφάλιστων συνανθρώπων μας, που πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Οι περισσότεροι-ες
από όλους αυτούς δεν πληρούν ούτε τις γραφειοκρατικές προϋποθέσεις για να
έχουν βιβλιάριο πρόνοιας (απορίας).
Το ποσοστό των ανθρώπων που δε διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκτιμάται ότι σε λίγο καιρό θα ξεπεράσει το 30% του
πληθυσμού, με αυξανόμενη τάση, παράλληλη με τη συνεχή αύξηση της ανεργίας. Το νομικό καθεστώς που έχει επιβληθεί στα νοσοκομεία εδώ και μια 2ετία
μνημονιακής πολιτικής, συνεχών περικοπών των δημόσιων δαπανών και στην
υγεία ορίζει ότι ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώνει το σύνολο του κόστους
νοσηλείας του στο ΕΣΥ, κόστος που έχει εκτιναχθεί στα ύψη μετά την εφαρμογή
των νέων τιμών στα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ). Αν χρειάζεται νοσηλεία
και δεν εισαχθεί ως επείγον περιστατικό, του ζητούν να προπληρώσει το 50% του
προβλεπόμενου κόστους, αλλιώς οι διοικήσεις των νοσοκομείων του αρνούνται
την εισαγωγή. Αλλά και σε περίπτωση επείγοντος στο τέλος καλείται σε κάθε περίπτωση να καταβάλλει το σύνολο των εξόδων που προβλέπονται από τα ΚΕΝ
και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις της τάξης των χιλιάδων ευρώ. Οι τιμές
αυτές είναι απαγορευτικές για ένα φτωχό και άνεργο άνθρωπο, όπως είναι κατά
τεκμήριο ο ανασφάλιστος και ισοδυναμούν ουσιαστικά με αποκλεισμό του από
την πρόσβαση στη νοσοκομειακή περίθαλψη ακόμα και στο ΕΣΥ.
Αυτή η συνθήκη είναι βάρβαρη, απάνθρωπη και προσβάλλει ευθέως τη συνταγματική επιταγή, ότι το κράτος πρέπει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών
του, αλλά βεβαίως προσβάλλει πάνω απ’ όλα την ανθρωπιά μας και τον πολιτισμό
μας. Σας καλούμε να πρωτοστατήσετε σε πρωτοβουλίες και δράσεις που θα
καταστήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας και πάλι προσβάσιμο στα πιο αδύνατα
στρώματα του πληθυσμού που το έχουν και περισσότερο ανάγκη, ιδιαίτερα αυτή
την περίοδο που η πρωτοφανής οικονομική κρίση τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα από υγειονομική σκοπιά, καθώς αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνησιμότητα.
Σας καλούμε να αγωνιστείτε μαζί μας για να μη μείνει ούτε ένας άνθρωπος χωρίς την απαραίτητη για αυτόν περίθαλψη, επειδή απλώς δεν έχει να πληρώσει.
Οι εθελοντές/τριες του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης
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Έτσι τα βλέπω...

Σ

Καταδότες και «καρφιά»

τ’ αλήθεια δε χρειάζεται να έχεις σπουδές φιλολογίας για να κατανοήσεις ότι οι λέξεις δεν έχουν πάντα το ίδιο περιεχόμενο. Ότι εξαρτώνται από τη χρονική ή άλλη συγκυρία και, κυρίως, από τη διάθεση
και την πρόθεση αυτού που τις χρησιμοποιεί.
Ιδιαίτερα σήμερα, όπου αλήθειες και ζωές ανατρέπονται, η συμβατική
τους σημασία διευρύνεται τόσο, ώστε λέξεις, αντιφατικές μεταξύ τους,
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το ίδιο πράγμα χωρίς αυτό να
μας ξενίζει.
Και για να γίνω σαφής: τι είναι, στη συλλογική συνείδηση, «τα κόμματα»; Ομάδα πολιτών κοινών πολιτικών απόψεων που στοχεύει να τις
εφαρμόσει με την έγκριση της πλειοψηφίας; Άθροισμα ατόμων με κοινές
αρχές και πρόθεση να τις επιβάλλει, με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσον,
στους υπόλοιπους; Εσμός κλεφτών και απατεώνων που μοναδικό στόχο
έχει τη διαιώνιση της κυριαρχίας του σε βάρος όλων μας;
Ο συνδικαλισμός πάλι; Ομάδες εργαζομένων πολιτών με κοινά επαγγελματικά συμφέροντα, που σκοπό έχουν να τα υπερασπιστούν ενάντια
στους εργοδότες τους; Συνασπισμός στενών συμφερόντων που τα τοποθετεί πριν και πάνω από το κοινό συμφέρον της πολιτείας; Πολίτες
εκμεταλλευόμενοι, με τον πλέον αδίστακτο τρόπο, τη δύναμη της φύσης της εργασίας τους σε βάρος των υπολοίπων;
Ο κατάλογος θα μπορούσε να αποτελέσει τόμο, όμως δεν είναι αυτή
η πρόθεση του κειμένου.
Να αναδείξει θέλει την αλλοίωση του περιεχομένου των λέξεων, στα
όρια της διαστροφής, πρόβλημα ίσως όχι καινοφανές, αλλά στις μέρες
μας τόσο απαράδεκτο όσο και επικίνδυνο.
Το Ελληνικό κράτος, όντας απότοκο μιας μακράς περιόδου κατοχής
και ανελευθερίας δεν μπόρεσε ποτέ να κερδίσει το σεβασμό που δικαιούται. Οι πολίτες του, όλοι εμείς, το αντιμετωπίσαμε ως κάτι ξένο, έναν
εχθρό που συνήθως τον πολεμούσαμε με στόχο να διαγουμίσουμε τα
λάφυρα της, πιθανής, νίκης μας.
Έτσι συμπεριφορές που στρέφονταν εναντίον του, και εκ των πραγμάτων εναντίον μας, εντάσσονταν και εντάσσονται ακόμη, στη «φυσιολογική» λειτουργία μας ως πολίτες αυτού του Νεοελληνικού μορφώματος.
Μόνον όταν οι άνομες αυτές συμπεριφορές μας θίγουν άμεσα και μας
«πονάνε» προσωπικά αντιδρούμε επικαλούμενοι τα δικαιώματά μας. Για
τα δικαιώματα των υπολοίπων «σφυρίζαμε αδιάφορα», όταν δεν είμαστε εμείς οι καταπατητές τους. Και έτσι μετατρέψαμε, και συνεχίζουμε,
την κοινωνία μας σε ζούγκλα. Όπου η ανοχή στην ανομία, η καταστρατήγηση κανόνων και η συγκρουσιακή λογική, είναι η καθημερινή μας
πρακτική.
-- Ο γείτονας μας έχει «χτίσει» τη σοφίτα του περιφρονώντας την πολεοδομία, αλλά κάνουμε ότι δε βλέπουμε, στη σκέψη πως ίσως χρειαστεί να κάνουμε το ίδιο.
-- Η διπλανή μας ξοδεύει τόνους νερό πλένοντας το δρόμο χωρίς να
παρεμβαίνουμε για να της θυμίσουμε ότι το νερό είναι αγαθό που χρήζει σεβασμού.
-- Ο παραπάνω «παρκάρει» τη βάρκα(!) του στο πεζοδρόμιο περιφρονώντας το δημόσιο χώρο αλλά, δε βαριέσαι, θα περπατήσουμε στο δρόμο ξεχνώντας ότι υπάρχουν ανάπηροι και παιδιά που δεν μπορούν να
το κάνουν.
-- Η μπόχα που μας κατακλύζει οφείλεται στον Ασύδοτο που αφήνει
τα απόβλητά του στο ρέμα, αλλά δεν τον καταγγέλλουμε, γιατί έχουμε
κάνει «κολεγιά» μαζί του εναντίον του κράτους.
Γιατί δε μας επιτρέπεται να είμαστε οι «σπιούνοι», τα «καρφιά», οι «καταδότες» της γειτονιάς! Χαρακτηρισμοί που κακοποιούν την αλήθεια.
Λέξεις που έχουν χάσει το νόημά τους. Γιατί την ανομία τη βλέπουμε
πλέον στον καθρέφτη μας. Ανεξάρτητα από το όνομα που της δώσαμε.
Κι αυτό το ξέρουμε. Εκείνο που μας διαφεύγει είναι ότι η ταύτιση μας
αυτή σηματοδοτεί το τέλος. Το δικό μας και της κοινωνίας. Ένα τέλος
χωρίς την ελπίδα μιας νέας αρχής. Δυστυχώς.
Πάνος Τσορμπατζόγλου

Διαχείριση Απόβλητων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Σ

ύμφωνα με έγγραφο της Δ/
νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(338074/13794 από 17.9.2012),
ορίζεται η διαχείριση απόβλητων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (κοινώς μπάζα) με βάση μια σειρά νόμων και
υπουργικών αποφάσεων.
Σύμφωνα λοιπόν με το Νόμο
απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός
αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Επιπλέον, τα απόβλητα (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα “άλλα προϊόντα” και επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με
στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.
Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεώνονται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους σύμφωνα
με το Νόμο.
Έτσι, οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ (δηλ. οι ανάδοχοι των δημοσίων ή ιδιωτικών
έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς
εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης,
συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο), εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκεκριμένο σύστημα
ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, συνεργάζονται υποχρεωτικά με εγκεκριμένα
συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.
Στην Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και
λειτουργεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) “Ανακύκλωση Αδρανών
Βορείου Ελλάδας Α.Ε.” (ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.) και με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής
τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής.
Οι Δήμοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή των
ανεξέλεγκτων απορρίψεων στα διοικητικά τους όρια και να μεριμνούν, ώστε να
αποτραπεί στο μέλλον η επανάληψη του φαινομένου, με συστηματική αστυνόμευση της περιοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σε δημοτική έκταση εντοπίζονται συσσωρευμένα αδρανή απόβλητα, ο Δήμος οφείλει
να φροντίσει για την απομάκρυνσή τους, παραδίδοντάς τα σε αδειοδοτημένησυνεργαζόμενη με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ εταιρεία και διατηρώντας αντίγραφα παραστατικών διάθεσης.
Στην αντίθετη περίπτωση, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας επιφυλάσσεται για την επιβολή κυρώσεων βάση του Νόμου.
Σε περίπτωση που οι Δήμοι με πρωτοβουλία τους επιθυμούν να οργανώσουν
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, απαιτείται η αδειοδότηση του επιλεγμένου
χώρου, καθώς και η συνεργασία με το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.
Στα Πεύκα δυστυχώς που περιβάλλονται από δασικές εκτάσεις και ρεματιές,
το φαινόμενο της απόρριψης τέτοιων υλικών είναι ανεξέλεγκτο. Ας ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι του οικισμού μας και ας καταγγέλουν τέτοιες παράνομες πράξεις στη δημοτική αστυνομία (2313 313 313). Ο Δήμος από τη μεριά
του ας απομακρύνει παλαιότερα τέτοια υλικά που έχουν σχηματίσει βουνά και
όχι να τα σκορπίζει επιφανειακά, μολύνοντας το περιβάλλον από τη στράγγιση βλαβερών ουσιών που περιέχουν στον υδροφόρο ορίζοντα με τη βοήθεια
της βροχής.
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η σελίδα των παρατάξεων
Ένα μεγάλο εργοτάξιο
στα Πεύκα

Π

ρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν σε κάθε Δημοτική Ενότητα του δήμου μας, μεταξύ των οποίων
και στα Πεύκα, οι κορυφαίες διαδικασίες της
λαϊκής διαβούλευσης, στις οποίες κλήθηκαν και συμμετείχαν οι τοπικοί φορείς, σύλλογοι και επιτροπές,
όπως επίσης και πολλοί κάτοικοι, για τη διαμόρφωση
του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2013. Αυτές οι
κορυφαίες ανοιχτές διαδικασίες διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων,
ολοκληρώθηκαν με τη συνεδρίαση της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης, της οποίας το αποτέλεσμασχεδιασμός αποτελεί τη συνισταμένη των προτάσεων
που κατατέθηκαν και συζητήθηκαν σε κάθε Δ.Ε.
Σχεδόν η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης εκφράστηκε, όπως και στο παρελθόν, απαξιωτικά και υποτιμητικά
για τις διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι είναι άνευ ουσίας και περιεχομένου ότι πραγματοποιούνται για το
θεαθήναι και για επικοινωνιακές σκοπιμότητες της διοίκησης. Κι όλα αυτά, όπως διατείνονται, καθώς δε λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των τοπικών κοινωνιών και
των εκπροσώπων των φορέων τους κι ότι ο σχεδιασμός
γίνεται ερήμην τους. Σε πολλές περιπτώσεις, φθάνουν
στο σημείο να αμφισβητήσουν ακόμη και την εκτέλεση

έργου μηδενίζοντας ή αγνοώντας οτιδήποτε γίνεται.
Όλοι αυτοί, όμως, διαψεύδονται διαρκώς, όπως συμβαίνει και τώρα με την εκτέλεση πολλών και σημαντικών έργων στη Δ.Ε.Πεύκων, έργα και παρεμβάσεις που
προέρχονται μέσα από τις ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης και στις οποίες κατατέθηκαν οι προτάσεις των
κατοίκων, καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες
της περιοχής.
Την ώρα, λοιπόν, που παραδίδονταν τα σχολεία μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα οδοποιίας, όπου οι ρυθμοί των εργασιών επιταχύνονται, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα
στο 2012. Πρόκειται για ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε
δεκάδες οδούς (Αγ.Τριάδος, Γαλήνης, Εμμ.Παππά, Καρατάσου, Βότση, Ηρακλείτου, Ακαδημίας, Επίκουρου,
Ελευθερίας, κ.λπ.), οι οποίες αναμορφώνονται στο σύνολό τους με νέους ασφαλτοτάπητες, κρασπεδώσεις
και αποκαταστάσεις των υποδομών, με αποτέλεσμα να
εξελιχθούν σε σύγχρονους και ασφαλείς δρόμους για
τους κατοίκους της περιοχής.
Το έργο εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα οδοποιίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ.ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της
επένδυσης να διατίθεται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Δ.Ε.Πεύκων, που ξεπερνά το 1,5 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που στην
ολοκλήρωσή της θα συμβάλει αποτελεσματικά στην

Ο ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η

δημοτική αρχή, εν είδη θιάσου, περιόδευσε και φέτος «στο χωριό» μας στα πλαίσια
της υποχρέωσής της να διαβουλευτεί με
τους πολίτες ή καλύτερα να υποκριθεί ότι διαβουλεύεται. Πρωταγωνιστής και πάλι ο δήμαρχος, ο οποίος ξέρει πλέον να «ερμηνεύει» τον
ρόλο του.
Στην τρίωρη ομιλία του, όπως συνηθίζει, δεν
απολογήθηκε για τίποτε και δε δεσμεύτηκε για
τίποτα. Η όλη «παράσταση» ήταν ένα πρόσχημα
για:
• να κρυφτεί το πενιχρό έργο στα Πεύκα για
τη χρονιά που διανύουμε.
• να μην υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη χρονιά που έρχεται.
• να αποπροσανατολιστεί το ακροατήριο από
μια οργανωμένη συζήτηση, περιεχόμενο, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις.
Ένας ουσιαστικός διάλογος, το έχουμε
ισχυριστεί άπειρες φορές, πρέπει να στηρίζεται στα παρακάτω:
• Να υπάρχει γραπτή εισήγηση, για τα έργα
κάθε δημοτικής ενότητας χωριστά, που θα μοιράζεται στο κοινό πριν από τη συζήτηση του
τεχνικού και του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος.
• Στην εισήγηση να περιλαμβάνεται απολογισμός για τα έργα που έγιναν, γιαυτά που γίνονται
τη χρονιά που διανύουμε και ποια θα συνεχιστούν την επόμενη.
• Τα έργα που προτείνονται από τη δημοτική
αρχή για το 2013, πρέπει να κατανέμονται ανά
κατηγορίες, όπως οδοποιία, υποδομές, πράσινο,
αναψυχή, κτλ.
• Να αναγράφεται το συνολικό κονδύλι που
διαθέτει ο δήμος για κάθε Δημοτική Ενότητα.
• Να τίθενται προτεραιότητες κατά κατηγορία
με την αντίστοιχη αιτιολόγηση, τη μελέτη και τα
χρήματα που απαιτούνται για την καθεμία από
αυτές.
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται
το συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας να έχει
πραγματοποιήσει λαϊκές συνελεύσεις στην περιοχή ευθύνης του, μέσα από τις οποίες και θα
ελέγχεται για τη δράση του ανά τομέα και θα
ενημερώνεται για τις ανάγκες που υπάρχουν
έτσι, ώστε συγκροτημένα να σχεδιάζει τη δική
του εισήγηση.

Τις παραπάνω προτάσεις, η παράταξή μας, τις
έχει υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά
και στις συνελεύσεις των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων.
Αυτός ο τρόπος κατάρτισης του τεχνικού
προγράμματος είναι, κατά τη γνώμη μας, ο μόνος τρόπος ουσιαστικού διαλόγου και πραγματικής συμμετοχής των πολιτών. Τα προαναφερθέντα απαιτούν:
• Πολιτική βούληση και πίστη στην κοινωνία
των πολιτών.
• Ενδοδημοτική αποκέντρωση, δηλαδή ουσιαστικές αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει παραχωρηθεί
καμιά αρμοδιότητα σε καμία δημοτική ενότητα.
• Καθιέρωση του Συμπαραστάτη του Δημότη, ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής
Διαβούλευσης και λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν
τη διαφάνεια.
Τα έργα του Δήμου στα Πεύκα, με τη δική μας
οπτική:
1. «Οι αίθουσες του λυκείου θα είναι έτοιμες
το πολύ τον Οκτώβρη του 2012», δήλωνε ο δήμαρχος πριν από μήνες. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί
η πολεοδομική άδεια και τα παιδιά μας κάνουν
μάθημα στην εκκλησία και σε υπόγεια.
2. Η κατασκευή του 2ου γυμνασίου από τη
περιφερειακή αυτοδιοίκηση ακυρώθηκε από
ενέργειες της διοίκησης του δήμου. Σήμερα,
δεν είναι έτοιμη ούτε η μελέτη, πολύ δε περισσότερο η χρηματοδότηση. Τα Πεύκα έχουν ένα
γυμνάσιο μαμούθ, με πάνω από 500 παιδιά.
3. Οι δρόμοι και οι κρασπεδώσεις τους, που
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει ο
κεντρικός αγωγός της αποχέτευσης, δεν έχουν
γίνει.
4. Τέλος, σε όλους τους δρόμους του δήμου,
πλην αυτών που έχουν πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί, η λακούβες είναι το κύριο πλέον στοιχείο και όχι το οδόστρωμα.
«Λεφτά υπάρχουν» αλλά δε παράγουν δημόδημό
σιο έργο, παρά μόνο ντύνουν εύσχημα την επιεπι
κοινωνιακή πολιτική του δημάρχου.

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ειδικά
σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια γνώρισε θεαματική πληθυσμιακή ανάπτυξη και παρουσίαζε αυξημένες
ανάγκες. Κι αυτό που κάνουμε είναι να υλοποιούμε τις
δεσμεύσεις μας για την κάλυψή τους, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων σε όλα
τα επίπεδα.
Τα έργα αυτά θα είναι έτοιμα στην ώρα τους για να
ακολουθήσουν αμέσως οι νέες εργολαβίες διάνοιξης
και διαμόρφωσης οδών, μεταξύ των οποίων η οδός
Νερομύλων. Ο σχεδιασμός, όμως, για το 2013 προβλέπει και πολλά άλλα έργα και παρεμβάσεις, μεταξύ των
οποίων η συντήρηση και ανάδειξη κτισμάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, δημιουργία πολιτισμικού και
περιβαλλοντικού πάρκου, αναβάθμιση των δυο αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικό κέντρο με
υπόγειο πάρκινγκ, διαμόρφωση και ανάπλαση χώρων
πρασίνου και πάρκων, διανοίξεις οδών, πλακοστρώσεις
πεζοδρομίων, ανακατασκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών, κλπ.
Αυτό, λοιπόν, το μεγάλο εργοτάξιο που έχει στηθεί
στα Πεύκα -και θα παραμείνει επί μακρόν- αλλάζει την
εικόνα της περιοχής προς όφελος πάντων. Πλην (ίσως;)
κάποιων ...Κασσάνδρων που διαψεύδονται για μια ακόμη φορά επιμένοντας να προβλέπουν τη συνέχιση του
...απολύτου μηδενός!

ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΦΤΩΧΗ ΔΙΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΕΥΚΑ !!!! ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΚΑΤΑ
25%,ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σ

τη διαβούλευση, που έγινε στα Πεύκα για το τεχνικό πρόγραμμα 2013,
έγινε αντιληπτό το χαμηλό ποσοστό
εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος,
αλλά έγινε αντιληπτό από όλους ότι για
το 2012 τα ποσά που δαπανήθηκαν ήταν
ελάχιστα, περίπου στις 230 χιλ.ευρώ, εκτός
των ποσών που αφορούν συντηρήσεις
σχολικών συγκροτημάτων και δημοτικών
κτιρίων .
Μιλάμε στην ουσία ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΤΩΧΗ ΔΙΕΤΙΑ σε ρυθμούς χελώνας στην εκτέλεση
του προϋπολογισμού και του τεχνικού
προγράμματος και δεν είναι μικροπολιτική αφού δεν έγινε καμιά ουσιαστική
παρέμβαση επίλυσης των μεγάλων θεμάτων των ΠΕΥΚΩΝ, όπως οι ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ,
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ,
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ κ.ά..
Ποιο ήταν το έργο Δήμαρχε; Με τυμπανοκρουσίες και παχιά λόγια δεν γίνεται
δουλειά !!! Τα επικοινωνιακά τρικ τέλος.
Εμείς αποκαλύπτουμε τα παραμύθια σας!!!
Αυξήσατε τα δημοτικά τέλη στη δημοτική ενότητα των ΠΕΥΚΩΝ, όταν έχετε
πλεόνασμα από τα δημοτικά τέλη ενώ η
πρόταση μας ήταν να μη γίνει καμιά αύξηση στα ΠΕΥΚΑ και μάλιστα να μειωθούν τα
τέλη σε όλο το Δήμο σύμφωνα με τα τέλη

που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 στα ΠΕΥΚΑ.
Σήμερα οι συνδημότες μας πληρώνουν
ακριβότερα κατά 25% τα δημοτικά τέλη το
έτος 2012 στο Δήμο Νεάπολης- Συκεών,
αφού όπως κατήγγειλε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής ο επικεφαλής
της Δυναμικής Ενότητας Πολιτών και υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Ζιγκερίδης,
εισπράχθηκαν από 1/1/2012 μέχρι 30/9
συνολικά τέλη 4.487.978 ευρώ και πληρώθηκαν έξοδα 3.357.538 ευρώ, έχοντας
κέρδη 1.130.440 ευρώ, κατά παράβαση
των διατάξεων που προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των εσόδων σε υπηρεσίες και
δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού!!!
Η Διοίκηση χρεώνει παραπάνω στην
ουσία κατά 25% τα δημοτικά τέλη. ΓΙΑΤΙ
ΚΥΡΙΕ ΔΑΝΗΙΛΙΔΗ; Ως πότε θα συνεχίζεται
η αφαίμαξη των χρημάτων των συνδημοτών, για να γεμίζουν τα ταμεία του Δήμου;
Από τα αδιάθετα δημοτικά τέλη, όταν
γνωρίζετε ότι η διάθεση ανταποδοτικών
τελών για κάλυψη άλλων δαπανών αποτελεί σοβαρό παράπτωμα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 86 του Β.Δ 24/9-2010-58. Τι θα γίνει εάν οι πολίτες ζητήσουν
τα επιπλέον κατά 25% δημοτικά τέλη, αλλά
και των προηγουμένων ετών, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν; Μπαίνει θέμα
επιστροφής των δημοτικών τελών!!! Keep
Walking Δήμαρχε... ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΟΜΠΗΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!!!!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» Ευρώπης στα «λουκέτα» σχολείων
«Πρωταθλητές» στις περικοπές μισθών οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
Συντρίμμια στην εκπαίδευση αφήνει στο
πέρασμά του από την Ελλάδα το ΔΝΤ, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών.
Το Μάρτιο έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Μέχρι στιγμής η Ελλάδα κατατάσσεται 1η
στα λουκέτα σε σχολεία, όσο και στις περικοπές μισθών των εκπαιδευτικών, δεύτερη σε
περικοπές συντάξεων και 4η στη λίστα της συμπίεσης κρατικών κονδυλίων για την Παιδεία.
Στην έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα
από την ΟΛΜΕ, συμμετείχαν 55 συνδικάτα εκπαιδευτικών από 26 χώρες της ΕΕ και 14 εκτός
ΕΕ.
Το πανευρωπαϊκό ρεκόρ συγχωνεύσεων
για το 2011 κατέχει η κ. Α. Διαμαντοπούλου,
η οποία ως υπουργός Παιδείας προχώρησε σε
1.933 συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Ακολούθησαν η Ουγγαρία με 1.200 συγχωνεύσεις
και η Ιταλία με 750.
Στατιστικά από το 2008 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα κατάφερε να αναρριχηθεί στην 3η θέση
στις καταργήσεις σχολείων με 1.053 πίσω από
την 1η Τουρκία και τη 2η Ισπανία, δεδομένου
ότι τα σχολεία συνολικά στη χώρα μας είναι
πολύ λιγότερα!
Παράλληλα, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης και στις περικοπές μισθών

των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 30%. Ακολουθούν οι συνάδελφοί τους από τη Ρουμανία, οι
οποίοι έχασαν το ¼ των αποδοχών τους και οι
Ιρλανδοί σε ποσοστό 18%.
Άγριο μαχαίρι όμως έβαλε η Ελλάδα και
στις δαπάνες για την εκπαίδευση κόβοντας το
20% και καταλαμβάνοντας την 4η θέση στη
σχετική λίστα, με πρώτη τη Λετονία, την οποία
προσφάτως η επικεφαλής του ΔΝΤ έφερε ως
παράδειγμα προς μίμηση !
Μετά από αυτά και δεκάδες άλλα πρακτικά
προβλήματα μπες στην τάξη και κάνε μάθημα!
Και συν τοις άλλοις είναι στα σκαριά και η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα
με τον υπουργό παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο,
«έχουμε εκπαιδευτικούς που γηράσκουν αεί
διδασκόμενοι, έχουν μεράκι, επιμορφώνονται, κάνουν μεταπτυχιακά, παρακολουθούν
τις εξελίξεις. Είναι αυτοί οι φωτισμένοι δάσκαλοι που όλοι συναντήσαμε και σημάδεψαν
την πορεία μας. Υπάρχουν και οι άλλοι -λίγοι,
λιγότεροι- που μένουν στάσιμοι, ικανοποιημένοι από τις μηχανιστικές, αυτοματοποιημένες
διαδικασίες εξέλιξης. Θα τους βάλουμε όλους
στην ίδια μοίρα; Γιατί φοβόμαστε να επιβραβεύσουμε τους ικανούς ως κοινωνία; Είναι
αυτό δίκαιο ή άδικο;»
Δεν υποστηρίζω ότι το σύστημα της αξιο-

λόγησης που θέλει να προωθήσει η παρούσα
κυβέρνηση είναι το τέλειο. Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις και τις αμφιβολίες μου εάν και κατά
πόσο θα είναι αντικειμενικό στην εφαρμογή
του. Αν δεν μας αρέσει το σύστημα που θα
προταθεί ας αντιπροτείνουμε ένα καλύτερο,
ποιοτικότερο, αντικειμενικότερο, ένα άλλο,
εναλλακτικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση,
ωστόσο, πιστεύω ότι η στείρα άρνηση δεν
μπορεί να είναι πρόταση, πολλώ δε μάλλον
αντιπρόταση. Στη σημερινή συγκυρία η άρνηση στην αξιολόγηση αποτελεί, κατά τη γνώμη
μου, πρόταση παραμονής στην ακινησία του
πάτου, πρόταση να παραμείνουμε καθηλωμένοι στο «ασάλευτο παρόν»!
ΑΤΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, MSc
atlasis@anatolia.edu.gr

Συγχαρητήρια

στη μαθήτρια του Λυκείου Πεύκων Βασιλική Ζωγράφου για την
επιτυχία της στην Ιατρική Σχολή του Βερολίνου, ανταγωνιζόμενη
45.000 γερμανούς συνομήλικούς της.
Αυτά τα παιδιά τιμούν τον τόπο μας στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια
και στο διδακτικό προσωπικό του λυκείου μας.

Eυχές

Εύχομαι ολόψυχα στους συμπολίτες μου

Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά

και γρήγορα να ξεπεράσουμε την κρίση.
Γαβριηλίδης Γιάννης
Αντιπρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Πεύκων

• ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
• ΤΑΞΙΔΙA ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
• ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
• ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
• ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΚΑΠΗ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 23-26/12/12
από 185 € το άτομο ξεν FERONYA 4* Taxim
ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 50, - 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: +30 2310 555 803, 555 808 ΦΑΞ: 2310 527 002
e-mail:gdimakitravel@gmail.com
www.dimakitravel.gr
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.61.00.01321.01
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

«Εμείς τραγουδάμε για τα ΣΧΟΛΕΙΑ μας»
Το Σάββατο 10/11/2012 στις 6 το απόγευμα μπροστά από το 3ο Δημοτικό
σχολείο (Σιντριβάνι) στο Ρετζίκι, γονείς και μαθητές των Πεύκων οργάνωσαν
συναυλία, ως εναλλακτικό τρόπο διαμαρτυρίας για τις απαράδεκτες συνθήκες σχολικής στέγασης στα Πεύκα.
«Eμάς η δύναμη μας είναι η φωνή μας, και πρέπει να ακουστεί δυνατά
μέσα από τραγούδια και στίχους»
ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η κατάσταση που παρουσιάζει η σχολική κοινότητα στα Πεύκα σήμερα
είναι η ακόλουθη:
- Ανεπαρκής αριθμός νηπιαγωγείων και χρήση ΚIBO
- Δημοτικά Σχολεία που στεγάζονται σε παλιά και ακατάλληλα κτήρια,
χτίστηκαν ως εξαθέσια και λειτουργούν ως 13θέσια, 2 Δημοτικά συστεγάζονται σε χώρους 12θέσιου σχολείου και λειτουργούν με 24 τμήματα!
- Το Γυμνάσιο των Πεύκων αριθμεί 535 μαθητές, ενώ χτίστηκε για να στεγάσει 300, είναι το πολυπληθέστερο γυμνάσιο στην Ελλάδα.
- Το Νέο Λύκειο Πεύκων, όπου λειτούργησε την ακαδημαϊκή χρονιά 20112012 και ενώ εδώ και καιρό έχει αποφασιστεί η ανέγερση 4 νέων αιθουσών,
δεν έχει ξεκινήσει και 2 τμήματά του λειτουργούν στην Εκκλησία Ρετζικίου.
- H Δημοτική αρχή επανέφερε σε χρήση το κτήριο των Καλογραιών (ενός
παλιού κτηρίου) για σχολική στέγη και μάλιστα για στέγαση παιδιών Δημοτικού.
- Άρνηση της Δημοτικής Αρχής να εγκρίνει την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου που είχε δημοπρατήσει η Περιφέρεια με τη δικαιολογία του ανεπαρκούς και του ακριβού.
Η Ένωση Γονέων Πεύκων διεκδικούν εδώ και καιρό:
• Την ανέγερση του 6ου και 7ου Νηπιαγωγείου
• Την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου
• Την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πεύκων
• Την ανέγερση του 2ου Λυκείου Πεύκων
Και άμεσα
• Την παραχώρησης του πρώην Δημαρχείου Πεύκων για σχολική στέγη
• Την ανέγερση των 4 αιθουσών στο Λύκειο
• Να μη μεταφερθούν μαθητές στο κτήριο των Καλογραιών
To Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Πεύκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ
Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων έπεσε «θύμα
βανδαλισμού» από άγνωστους, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 11-112012.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν βανδαλισμοί στο σχολείο μας, όμως
αυτή τη φορά ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό, αφού όχι μόνο έσπασαν το τζάμι
της κεντρικής εισόδου του σχολείου αλλά έβαλαν φωτιά και στην κεραμοσκεπή.
Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε σε μια μικρή επιφάνεια, αφού περίοικος ενημέρωσε έγκαιρα την πυροσβεστική. Τα αποκαΐδια απομακρύνθηκαν έγκαιρα τη Δευτέρα το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Εδώ και χρόνια, οι συχνές αναφορές ολόκληρης της σχολικής κοινότητας του
3ου Δημοτικού αποδεικνύουν ότι είχαμε προβλέψει το τι θα συνέβαινε, παρόλα
αυτά δεν έγινε τίποτα.
Οι συνέπειες τέτοιων απαράδεκτων και καταδικαστέων πράξεων αφενός μεν,
επιβαρύνουν οικονομικά τον προϋπολογισμό του Δήμου και αφετέρου δε, διαταράσσουν το ήρεμο κλίμα στο σχολείο, για το οποίο καταβάλλονται καθημερινές
προσπάθειες, κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, ώστε αυτό να διαφυλαχτεί ως
κόρη οφθαλμού.
Όπως ήδη έχει αποφασιστεί από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (Σύλλογο
Διδασκόντων, Γενική Συνέλευση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Δημοτική
Αρχή) το σχολείο παραμένει ανοικτό το απόγευμα για τους νέους και κυρίως για
τα παιδιά, μιας και αποτελεί κοινή φιλοσοφία και κοινή κουλτούρα. Επιπλέον δε, η
έλλειψη χώρων όπου μπορούν τα παιδιά να παίζουν ενισχύει την απόφαση αυτή.
Ωστόσο τέτοια περιστατικά μπορεί να απομακρύνουν τους νέους και τα παιδιά
που χρησιμοποιούν το χώρο του σχολείου ως σημείο συνάντησης και παιχνιδιού
και να επιτρέψουν σε εκείνους που θα ήθελαν να είναι μόνοι τους, ανενόχλητοι να
καταστρέφουν και να βανδαλίζουν.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δεν το θέλει αυτό. Αντιθέτως μάλιστα επιζητά την παρουσία τους, η οποία μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά
για το Σχολείο.
Είμαστε σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή επιζητώντας τρόπους αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήματος.
Προτείναμε
• Φύλαξη του σχολείου για όλες τις ώρες που δεν λειτουργεί, με έμφαση τις νυχτερινές και το Σαββατοκύριακο και
• Ενίσχυση του υπάρχοντος φωτισμού και ιδιαίτερα στα σκοτεινά σημεία.
Ήδη τοποθετήθηκε φύλακας για κάποιες ώρες και η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε άτακτα χρονικά διαστήματα.
Απομένουν όμως και τα υπόλοιπα να γίνουν……….
Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συνδημότες μας αν παρατηρήσουν κάτι κακό
να συμβαίνει στο σχολείο μας, να ενημερώσουν αναλόγως.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους εξαίρετους γιατρούς όσο και τις νοσηλεύτριες της γαστρεντερολογικης κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, που παρά τις
αντίξοες συνθήκες στον τόπο εργασίας τους, σκύβουν με φροντίδα και συνέπεια στο
πρόβλημα του κάθε ασθενή πάντα με χαμόγελο.
Το παμπάλαιο κτίριο του νοσοκομείου στερείται της παραμικρής συντήρησης.
Όλα χαλασμένα και απαράδεκτα (το λιγότερο που μπορώ να αναφέρω).
Δεν αξίζει ούτε στο προσωπικό του νοσοκομείου ούτε και στους ασθενείς του
2012 ένα τέτοιο περιβάλλον.
Ευτυχώς από ότι με πληροφόρησαν σύντομα θα μεταφερθούν σε καινούργια πτέρυγα. Κάλιο αργά παρά ποτέ...
Γεωργία Κατσίκη
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Διάλογος με τους αναγνώστες

Α

νταποκρινόμενοι στο αίτημα των αναγνωστών μας για διάλογο, η
Συντακτική Επιτροπή αποφάσισε να διαθέτει χώρο στο περιοδικό,
για να φιλοξενήσει απόψεις που εκφράζουν οι συμπολίτες μας. Παρακαλούμε τα γράμματά σας να μην υπερβαίνουν τις 200 λέξεις και να μην
περιλαμβάνουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις. Η Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να περικόπτει μακροσκελείς επιστολές και να μη
δημοσιεύει όσες ξεφεύγουν από την οφειλόμενη κοσμιότητα. Οι επιστολές σας να αποστέλλονται στο info@oiko-orama.gr.
7 Σεπτεμβρίου 2012
Καλημέρα! Πάλι θα γρινιάξω!
Ως πότε θα είναι προσωρινή αυτή η στάση (στο φανάρι Πεύκων); Μήπως
θα πρέπει να αντικατασταθεί με μία απ’ αυτές που έχουν και ενδείξεις για
την ώρα άφιξης του λεωφορείου; Ο χειμώνας έρχεται και όσοι θα περιμένουν να πάνε προς Χορτιάτη θα βρέχονται και θα χιονίζονται! Ο Ο.Α.Σ.Θ.
είναι ακριβός, ας κάνει και παροχές ανάλογες!
Ευχαριστώ για την υπομονή σας!!!
Τσιάγκας Γιάννης
Σεπτέμβρης 2012
Μπορεί να μένω σχετικά μικρό διάστημα στην περιοχή των Πεύκων,
όμως έχω ήδη αντιληφθεί κάποια σημαντικά προβλήματα. Σίγουρα κάποια σοβαρά θέματα είναι αυτά που έχουν ήδη αναφέρει και άλλοι συμπολίτες, όπως τα μπάζα μέσα στο βουνό (πραγματικά εξοργιστικό!), ο ελλιπής
φωτισμός σε πολλές οδούς (και κυρίως στις απομακρυσμένες) κ.ά. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το θέμα των αδέσποτων και ειδικά στην περιοχή
πέριξ της εκκλησίας της Αγ.Τριάδος. Υπάρχουν φορές που δεν μπορούμε
να περάσουμε από κάποια σημεία. Ο Δήμος τι κάνει γιαυτό; Έχουμε επισημάνει αρκετές φορές στο Δήμο, ότι στην Αγ.Τριάδος, μετά την εκκλησία,
δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Θα
ήθελα επίσης να αναφέρω ότι βλέπουμε σε καθημερινή βάση, άτομα να
ανεβαίνουν κατά τις βραδινές ώρες, προς το γήπεδο πάνω από την εκκλησία της Αγ.Τριάδος με προφανή σκοπό τη χρήση ναρκωτικών. Αλήθεια, με
την αστυνόμευση τι γίνεται; Προσωπικά βλέπω καθημερινά, όργανα της
ομάδας ΔΙΑΣ και της δημοτικής αστυνομίας, να κάθονται με τις ώρες σε
καφετέριες...γιαυτό πληρώνονται;;
Γιώργος Μπουχώρης
17 Οκτωβρίου 2012
Αξιότιμοι Συμπολίτες μας
Γνωρίζω ότι αυτήν την εποχή είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν
όλα τα έργα που θα επιθυμούσαμε για τη διευκόλυνση της καθημερινότη-

Η

Σκληρά παιχνίδια

Ελλάδα δεν πρόκειται να ορθοποδήσει και να πάει μπροστά αν
δεν γκρεμιστούν μερικοί πυλώνες της διαφθοράς. Αυτό τον καιρό
η κοινή γνώμη συγκλονίζεται από “λίστες’ και “αποκαλύψεις” που
αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Δεν έχει όμως στήριξη, γιατί ούτε η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ποιος ή όχι είναι ένοχος, ούτε οι δικαστικοί μηχανισμοί
έχουν στοιχειοθετημένες κατηγορίες. Έτσι, οι δύο αυτές λέξεις απλώς βάζουν δυναμίτη στην κοινωνική συνοχή του λαού, που αντιθέτως σπρώχνει
το αόρατο χέρι της διαφθοράς την Ελλάδα από το χάος και την επιστροφή
στη δραχμή.
Ο λαός επιμένει εδώ και χρόνια στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και
της διαπλοκής. Πιστεύει ακράδαντα ότι η ελληνική κοινωνία είναι ώριμη
για να μάθει τα πάντα, ακόμη και αν θέσει σε κίνδυνο το σημερινό πολιτικό σύστημα. Για να πάμε μπροστά πρέπει όλοι να μάθουμε την αλήθεια,
να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά να προστατευθούν οι αθώοι και η Ελληνική κοινωνία, έναντι όσων παίζουν βρώμικα και σκληρά παιχνίδια στο
όνομα τάχα της κάθαρσης. Είδομεν.
Ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε ότι το “πρωτάθλημα” διαφθοράς κερδίζει ο τομέας Υγεία, έπονται οι εφορίες, οι πολεοδομίες και
τα ασφαλιστικά ταμεία. Έγινε έρευνα σε 608 υποθέσεις στην εφορία, 162
υποθέσεις για κρούσματα στην υγεία, 122 υποθέσεις σε πολεοδομία και
83 σε ασφαλιστικά ταμεία. Συμπέρασμα: χρειάζεται η αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου, ώστε να μην ασκεί ενστάσεις πειθαρχικών συμβουλίων, με
συνέπεια να αυξάνεται η ατιμωρησία.
Αλφόνσο Ακουαρόνε

τάς μας, αλλά θα ήθελα να σας πληροφορήσω για ένα πρόβλημα για το
οποίο πολλές φορές μιλήσαμε με τον κ. Σιμητόπουλο και έχουμε απευθύνει και σχετικό έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία.
Το πρόβλημα είναι το εξής-όταν διαπλατύνθηκε και ασφαλτοστρώθηκε
η οδός Αρετής ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ μέριμνα για τη συλλογή των ομβρίων
υδάτων με αποτέλεσμα σε κάθε λίγο δυνατότερη βροχή να μετατρέπεται
σε ποτάμι η οδός Αρετής και να πλημμυρίζει η Παπανικολάου στο ύψος
αυτό και επίσης να κινδυνεύει κάθε φορά με πλημμύρα ο κ. Αγκούλ το σπίτι του οποίου είναι ακριβώς απέναντι από την Αρετής.
Εχουμε ζητήσει την κατασκευή φρεατίων στο επάνω μέρος της Αρετής,
ώστε να μαζεύει όλα τα όμβρια που κατηφορίζουν από την Ειρήνης διαμέσου της Αρετής προς την Παπανικολάου, πράγμα που, κατά την ταπεινή
μου γνώμη (χωρίς βέβαια να είμαι μηχανικός, αλλά απλώς ένας....λογικός
άνθρωπος) θα έπρεπε να γίνει ΠΡΙΝ διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί η
Αρετής. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και καλή ευκολία στο δύσκολο
έργο σας.
Αθηνά Δεμερτζή
17 Οκτωβρίου 2012
Αγαπητό ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Σας αποστέλλω με συντομία και αμεσότητα και τις δικές μου προτάσεις,
πέρα από αυτές που διάβασα στην πρόταση του Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
προς το Δήμο και με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα.
1. Θα πρέπει να γίνει σωστή σήμανση ( χρωματισμός - πινακίδες - φανάρια ) σε όλες τις διαβάσεις Παπανικολάου από τα βενζινάδικα και τη στροφή Φιλύρου έως το εμπορικό στην έξοδο του δήμου.
2. Καθαρισμός του ρέματος επί της Παπανικολάου (Εθνική Τράπεζα και
έως ύψος eurobank) και παράλληλα με το δρόμο. Ο καθαρισμός θα πρέπει
να περιλαμβάνει την κοπή θάμνων και παλαιών δένδρων, την κοπή ξερών
κλαδιών, καλλωπισμός δένδρων. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να αναδειχθεί
το ρέμα χωρίς επεμβάσεις, με σεβασμό στο μικρο-περιβάλλον του,στα
όμορα οικόπεδα και ιδιοκτήτες, και πάνω από όλα θα σταματήσει να αποτελεί σκουπιδότοπο.
3. Σχέδιο (σχεδιασμός - μελέτη - προγραμματισμός - υλοποίηση) αλλαγής οδών σε μονόδρομους κυρίως σε οδούς γύρω από τα σχολεία.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Πουγαρίδης
Νοέμβριος 2012
Είμαι κάτοικος Πεύκων. Έτυχε και παρακολούθησα τον απολογισμό του
έργου του Δήμου μας για το 2011, που έγινε στο δημαρχείο Νεάπολης.
Η συμμετοχή των πολιτών απογοητευτική. Η αντιπαράθεση διοίκησης με
την αντιπολίτευση, για τη διαδικασία αυτή καθ’ αυτή, άδειασε κι άλλο την
αίθουσα. Η διοίκηση παρουσίασε ένα πλούσιο έργο σε όλους τους τομείς.
Έχουμε και περίσσευμα για τον επόμενο χρόνο, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Ποιος στη χάρη μας. Χωρίς να θέλω να μειώσω το έργο της δημοτικής αρχής θα ήθελα να θέσω το ερώτημα: γιατί εγώ ως κάτοικος Πεύκων,
δεν έχω δει καμία βελτίωση συνθηκών της καθημερινότητάς μου μετά την
εφαρμογή του Καλλικράτη; Το αυτοκίνητό μου έχει γίνει κάρο από τις συνεχείς λακούβες σε όλο το οδικό δίκτυο των Πεύκων. Να περπατήσω σε
πεζοδρόμιο δεν μπορώ (όπου υπάρχει είναι κατειλημμένο από αυτοκίνητα). Τα παιδιά μου κάνουν μάθημα σε kibo. Μια πλατεία, ένα πάρκο για να
πάω τα παιδιά μου βόλτα δεν υπάρχει. Τα τέλη καθαριότητας αυξήθηκαν.
Γύρω από τους κάδους τα κλαδιά σωρός. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα
μικρά ή μεγάλα. Όπως τόνισε δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης,
γιατί να κάθονται τα χρήματα στο ταμείο του δήμου, όταν υπάρχουν τόσες
ελλείψεις σε έργα υποδομής;
Kάτοικος Πεύκων
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΙΚΟ-OΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 11/2011-11/2012

ατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, που έγινε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 στο
πρώην δημαρχείο Πεύκων, παρουσιάστηκαν τα
πεπραγμένα ενός έτους δράσεων, τα οποία παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω. Τον εκτενή
απολογισμό μπορείτε να τον διαβάσετε στην
ιστοσελίδα του συλλόγου www.oiko-orama.gr.

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε μετά τις εκλογές
της 23ης-11.2011 είναι: Φανή Ζέτου, πρόεδρος,
Σπύρος Μαστρογεωργόπουλος, γραμματέας,
Απόστολος Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος,
Κων/νος Μαυρίδης, ταμίας, Μαρία Δελλαπόρτα,
μέλος και Γεωργία Κατσίκη και Νίκος Αναστασιάδης, αναπληρωματικά μέλη.

Δράσεις

• Γιορτή για τα παιδιά με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των παιδιών.
• Ενίσχυση του Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο
με 500 ευρώ για πετρέλαιο και άπορων οικογενειών με 400 ευρώ σε κουπόνια, για αγορά αγαθών.
• Αποδοχή της δωρεάς από το Δήμο του πυροφυλακείου από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ.
• Συμμετοχή στην εσπερίδα “ο ρυπαίνων πληρώνει” που διοργάνωσε το ECOCITY.
• Κοπή της βασιλόπιτας στην ταβέρνα ΚΟΡΥΦΗ.
• Εκδήλωση με θέμα “Εξωτερική Περιφερειακή: οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ζωές
μας”.
• Συγκρότηση επιτροπών: συντακτικής, εκδηλώσεων, περιβάλλοντος, νεολαίας.
• Πραγματοποίηση μαθημάτων πυρασφάλειας σε μέλη μας και πολίτες των Πεύκων.
• Συμμετοχή στη διαδικασία “Χωρίς μεσάζοντες” του δήμου μας, για διανομή προϊόντων.
• Κατάθεση στεφάνου για την 25η Μαρτίου
και την 28η Οκτωβρίου.
• Αίτημα στον ΟΑΣΘ για ίδρυση τοπικής αστικής γραμμής στα Πεύκα, 1η αυτοψία, συνάντηση με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ, 2η αυτοψία σε
συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων.
• Περιποίηση δένδρων προηγούμενων δενδροφυτεύσεων.
• Let’s do it Greece. Επιχείρηση καθαρισμού
των Πεύκων στα πλαίσια της διεθνούς καμπάνιας.
• Συνάντηση με αντιδήμαρχο Πεύκων και πρόεδρο Τοπ. Συμβουλίου για θέματα των Πεύκων.

• 18α γενέθλια του συλλόγου στην Αγία Τριάδα.
• Παράσταση στα δικαστήρια για παλιά υπόθεση μπαζώματος ρέματος.
• Έγγραφη επισήμανση προβλημάτων υποδομής στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Κυριακή στο Δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη.
• Εξόρμηση καθαριότητας μαθητών 2ου & 4ου
Δημοτικού για την ημέρα του περιβάλλοντος σε
συνεργασία με το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ.
• Σεμινάριο αυτοάμυνας σε συνεργασία με
τον κ. Γιάννη Τσιάγκα, προπονητή μαχητικών
αθλημάτων.
• Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για ίδρυση
λαϊκής αγοράς στα Πεύκα.
• Κινητοποίηση μελών μας για την κατάσβεση
της πυρκαγιάς στο Σέιχ-Σου τον Ιούλιο.
• Συμμετοχή σε 3 συσκέψεις για την οργάνωση των Θεοτοκίων στα Πεύκα.
• Γιορτή με πανσέληνο στο πάρκο Πυλώνων
με ζωντανή μουσική. Εκδήλωση με μεγάλη επιτυχία.
• Καταγγελία προς το Δήμο μας για μπάζωμα
ρέματος από ιδιώτη.
• Παρατήρηση από μέλη για φωτιά από το νέο
πυροφυλάκειο τις μέρες μεγάλης επικινδυνότητας.
• Συμμετοχή στο 2o Green Wave Festival (οικολογική γιορτή για μια αλληλέγγυα κοινωνία)
με περίπτερο, 14, 15, 16 Σεπτεμβρίου στο πάρκο της ΧΑΝΘ.
• Καθαρισμός ΔΕΛΑΣΑΛ. Ταυτόχρονη γνωριμία με το άλσος και καθαριότητα.
• Κατάθεση προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2013.
• Συνάντηση με το δήμαρχο και συζήτηση για
θέματα που αφορούν στα Πεύκα (αποχέτευση,
δρόμοι, ρέματα, πάρκα-κοινόχρηστοι χώροι,
πυλώνες, δενδροφύτευση, συγκοινωνία κλπ.)
και ενημέρωση.
• Συμμετοχή στις τρεις αιμοδοσίες που οργάνωσε ο δήμος.
• Συνεχείς επαφές για εξεύρεση μόνιμης στέγης του συλλόγου. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα
μέχρι στιγμής.
• Παρουσία μελών του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια
του χρόνου που μας πέρασε σε ημερίδες και
εκδηλώσεις άλλων συλλόγων και φορέων μέσα
στα Πεύκα, αλλά και εκτός.
• Ενημέρωση ηλεκτρονικά, σε σταθερά και με
SMS για όλες τις εκδηλώσεις μας.
• Επίσης, ίδια ενημέρωση και για κάποιες εκ-

δηλώσεις ή θέματα του Δήμου.
• Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν ομόφωνες και υπάρχει συνεργασία με όλους τους συλλόγους των Πεύκων.

ΠΕΥΚΟ- ΟΡΑΜΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εργαστήκαμε με τη συντακτική επιτροπή (2-3 συνεδριάσεις
ανά τεύχος) για συγκέντρωση ύλης, συγγραφή
κειμένων, διορθώσεις, συλλογή χορηγιών, για
την έκδοση τεσσάρων τευχών του περιοδικού
ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους
επαγγελματίες των Πεύκων που μας στηρίζουν
όλα αυτά τα χρόνια. Κρατήσαμε το κόστος των
διαφημίσεων σταθερό τα τελευταία χρόνια. Τονίζουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία της έκδοσης
του περιοδικού γίνεται εθελοντικά σε βάρος του
προσωπικού χρόνου του καθένα από τα μέλη
μας. Η εφημερίδα μας, αυτή την εποχή της κρίσης, βγάζει τα έξοδά της. Ο Σύλλογος δεν έχει
άλλα έσοδα παρά μόνον τις συνδρομές των μελών του.
Ιδιαίτερες αλλαγές δεν έγιναν στο περιοδικό
μας, παρά μόνον φιλοξενούμε κείμενα των δημοτικών παρατάξεων του δήμου μας ή και δημοτικών συμβούλων, για θέματα που αφορούν
κυρίως τα Πεύκα.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής (Π. Τσορμπατζόγλου, Ν. Βασσάρα, Θ. Γεωργακό, Α. Ακουαρόνε, Ι. Πασιαλή +
Δ.Σ.) και της επιτροπής εκδηλώσεων (Ν. Βασσάρα, Α. Δημοπούλου, Ε. Θεοδώρου, Σ. Καϊσίδου,
A. Παππά, Ε. Ασλανίδου) για τη βοήθειά τους.
Επίσης, τον κ. Παππά που μας ψήνει τόσο νόστιμα σουβλάκια στις εκδηλώσεις μας.

Προγραμματισμός δράσεων για τον
επόμενο χρόνο:
- Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των
Παιδιών 16 Δεκεμβρίου 2012
- Έκδοση ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ τεύχος 65
- Δράσεις για προσφορά αλληλεγγύης στους
συνανθρώπους μας
- Χορός ή συνεστίαση ή κοπή βασιλόπιτας
- Αναδάσωση
- Let’s do it Greece (Καθαρισμός οικισμού - πανελλαδική καμπάνια)
- Εξεύρεση στέγης
- Γενέθλια συλλόγου
- Ενημερωτική ομιλία για επίκαιρο θέμα
- Γιορτή κάτω από τα άστρα
- Εκδρομή
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Συνάντηση του Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ με το Δήμαρχο κ. Σ. Δανιηλίδη

Ε

δώ και πολλά χρόνια το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
επιδιώκει στα πλαίσια της συνεργασίας του με τις εκάστοτε δημοτικές
αρχές να έχει τακτικές συναντήσεις και
συζητήσεις. Στις 21 Ιουνίου του 2012
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
Αντιδήμαρχο Πεύκων κ. Α.Σιμητόπουλο
και την Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
κ. Κ. Αμοιρίδου. Μετά από αίτημά μας καθορίστηκε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. με το Δήμαρχο ΝεάποληςΣυκεών κ. Σ. Δανιηλίδη την 1η Νοεμβρίου
2012. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο Συκεών. Λόγω κακής συνεννόησης δεν παρευρίσκονταν άλλοι
αντιδήμαρχοι και τα χρονικά όρια της συνάντησης ήταν περιορισμένα. Από αυτήν
την άποψη η συνάντηση αυτή μπορεί να
θεωρηθεί ως προκαταρκτική μιας επόμενης συνάντησης περισσότερο ολοκληρωμένης. Από το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
παραβρέθηκαν η Πρόεδρος κ. Φ. Ζέτου, ο
Γραμματέας κ. Σ. Μαστρογεωργόπουλος,
ο ταμίας κ. Κ. Μαυρίδης και το μέλος κ. Γ.
Κατσίκη.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν τα εξής:
1. Η στέγαση του συλλόγου. Τέθηκε
το πρόβλημα της πιο μόνιμης επίλυσης
του θέματος στέγασης του συλλόγου το
οποίο χρονίζει. Αποφασίστηκε να διατυπωθεί γραπτά το αίτημα και να αναζητηθεί η καλύτερη δυνατή λύση.
2. Δενδροφύτευση στα Πεύκα. Από
το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ προτάθηκε η καθιέρωση τακτικών αναδασώσεων δύο φορές το
χρόνο. Ο Δήμαρχος ζήτησε να υπάρξει μια
συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου,
να βρεθούν και εξετασθούν οι αναδασωτέες εκτάσεις με βάση τους χάρτες και να
διατυπωθούν γραπτά οι προτάσεις του
συλλόγου σχετικά με την οργάνωση των

αναδασώσεων.
3. Διανοίξεις δρόμων και υλοποίηση των προβλέψεων του σχεδίουπροστασία δημοσίων χώρων. Το θέμα
τέθηκε από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ. Ο Δήμαρχος
ζήτησε κατάλογο συγκεκριμένων σχετικών προβλημάτων.
4. Αποχέτευση. Έγινε μια σύντομη επισκόπηση του θέματος της αποχέτευσης.
Γίνεται προσπάθεια για πέρασμα στην
επόμενη φάση υλοποίησης του έργου. Ο
Δήμαρχος ζήτησε μεγαλύτερη βοήθεια με
καταγγελίες από το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, ώστε
να αστυνομευτούν πιο καλά οι παράνομες
αποχετεύσεις σε ρέματα.
5. Προβλήματα πρόσβασης στο ΣέιχΣου από την υπάρχουσα πεζογέφυρα.
Υπενθυμίστηκε το πρόβλημα της κακής
πρόσβασης στην υπάρχουσα πεζογέφυρα για να μπορούν να κάτοικοι να έχουν
πρόσβαση στο Σέιχ-Σου. Το Δ.Σ. πρότεινε
στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος
του 2013 την κατασκευή και δεύτερης πεζογέφυρας σε κατάλληλο σημείο.
6. Υπογειοποίηση δικτύου υψηλής
τάσης της ΔΕΗ στα όρια τοι οικισμού.
Ο Δήμαρχος σημείωσε τις δυσκολίες του
εγχειρήματος λόγω μεγάλων οικονομικών
προβλημάτων της ΔΕΗ. Θα υπάρχει επιμονή στην υλοποίηση του έργου.
7. Καθαρισμός ρεμάτων. Ο σύλλογος
έθεσε το θέμα του προγραμματισμένου
καθαρισμού και παρεμβάσεων σε όλα τα
ρέματα του οικισμού. Η αρχή να γίνει με
καθαρισμό του ρέματος από το τέως Δημαρχείο Πεύκων έως τη στροφή Φιλύρου
με ταυτόχρονη δημιουργία μονοπατιών
πεζοπορίας. Ο Δήμαρχος θεώρησε το
έργο αυτή σημαντικό από πολλές απόψεις
και ζήτησε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο περιβάλλοντος Θεόδωρο Κυζιρίδη.
8. Εξοπλισμός εθελοντών ομάδας
πυρασφάλειας Πεύκων. Υποβλήθηκε

προφορικά το αίτημα χορήγησης από το
Δήμο εξοπλισμού για τις ανάγκες των εθελοντών της ομάδας πυρασφάλειας των
Πεύκων. Ο Δήμαρχος συμφώνησε ζητώντας να υποβληθεί και γραπτά το αίτημα.
9. Κατασκευή ή επισκευή οδοστρωμάτων βασικών αξόνων. Ο Δήμαρχος
μας ανέφερε τον κατάλογο των 44 εργολαβιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικών
με έργα οδοποιίας. Δυστυχώς 17 δρόμοι
από αυτούς δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί υπάρχει πρόβλημα με ιδιοκτήτες (καταπάτηση, περίφραξη κλπ.). Για την
ολοκλήρωση της Β΄ φάσης των έργων της
Παπανικολάου ο εργολάβος κηρύχθηκε
έκπτωτος και υπάρχουν δικαστικές διαμάχες. Η Γ΄ φάση των έργων της Παπανικολάου θα ακολουθήσει αργότερα, καθώς
και η βελτίωση του οδοστρώματος της
Παπανικολάου.
10. Κατασκευή και σήμανση διαβάσεων πεζών σε όλο το μήκος της Παπανικολάου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το
έργο μπορεί να προχωρήσει στα πλαίσια
συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης
που διαθέτει εξειδικευμένα τέτοια συνεργεία.
11. Διενέργεια κυκλοφοριακής μελέτης στα Πεύκα. Ο Δήμαρχος ανέφερε
ότι μια τέτοια μελέτη μπορεί να ξεκινήσει
μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης.
Οποιαδήποτε προσπάθεια για μονοδρομήσεις και άλλες τέτοιου είδους ρυθμίσεις
αναβάλλονται για αργότερα.
12. Συντήρηση πυροφυλακείου. Ο
Δήμαρχος ζήτησε να απευθυνθούμε γραπτά και να συνεργαστούμε με τον Αντιδήμαρχο κ.Α.Σιμητόπουλο. Να βελτιωθεί και
συντηρηθεί και ο δρόμος που οδηγεί στο
πυροφυλάκειο.
13. Αποκατάσταση ελεύθερης κυκλοφορίας στα πεζοδρόμια. Συμφωνήθηκε
να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφο-

ρία στα πεζοδρόμια παρεμβαίνοντας αν
χρειαστεί και σε λανθασμένη χρήση του
αστικού πρασίνου (κλαδέματα και ακόμα
και απομάκρυνση ακατάλληλων φυτεύσεων) και απομάκρυνση τεχνιτών εμποδίων
(ιδιωτικοποίηση κοινόχρηστων χώρων).
14. Τοπική αστική συγκοινωνία στα
Πεύκα. Ο Δήμαρχος δεν έχει αντίρρηση
για υλοποίηση τοπικής αστικής συγκοινωνίας στα Πεύκα. Στα πλαίσια αυτά θα
συνεργαστεί και με το σύλλογο και με
τον ΟΑΣΘ για προώθηση του έργου (για
παράδειγμα υπήρξε συνεργασία για την
επόμενη συνάντηση με τον ΟΑΣΘ στις
5/11/2012).
15. Δημοτική βιβλιοθήκη στο τέως
Δημαρχείο Πεύκων. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στο τέως Δημαρχείο Πεύκων πρόκειται να στεγασθούν το ΚΕΠ, η κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου και τα καλλιτεχνικά
εργαστήρια. Θα φανεί τι χώροι είναι δυνατόν να περισσέψουν και πώς μπορούν να
αξιοποιηθούν.
16. Αθλητικά κέντρα στα Πεύκα. Ο
Δήμαρχος πρότεινε να αξιοποιήσουμε
τον χάρτη χρήσεων γης για τα Πεύκα, για
να προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερείς
προτάσεις. Η ιδέα για δημιουργία νέου
κολυμβητηρίου στα Πεύκα με αξιοποίηση
του υπό κατασκευή κολυμβητηρίου του
ΔΕΛΑΣΑΛ πρέπει να αναβληθεί λόγω της
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
17. Υιοθέτηση πάρκου από το ΟΙΚΟΟΡΑΜΑ. Το Δ.Σ. πρότεινε να δεχθεί ο Δήμος την υιοθέτηση ενός πάρκου εκ μέρους
του. Ο Δήμαρχος δέχθηκε παραπέμποντας το θέμα για πιο λεπτομερή εξέταση
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Προτάσεις του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2013
Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

1 Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.
2 Φροντίδα για τη σχολική στέγη και τις
εκκρεμότητες που την αφορούν.
3. Διαπλάτυνση της Παπανικολάου από
τα βενζινάδικα μέχρι τη στροφή Φιλύρου.
4. Ολοκλήρωση της Παπανικολάου με
τα πεζοδρόμιά της (Β΄ φάση).
5. Ολοκλήρωση της Παπανικολάου με
τα πεζοδρόμιά της (Γ΄ φάση).
6. Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση βασικών οδών του οικισμού (Ειρήνης από Σουλίου έως Ακροπόλεως, Ζωοδόχου Πηγής
από Μεγαλόχαρης έως Μ.Αλεξάνδρου,
Αγ.Τριάδας από Πεντηκοστής έως Ακροπόλεως, Μ.Ασίας αρχή, Κωνσταντινουπόλεως αρχή).
7. Ολοκληρωμένη Κυκλοφοριακή μελέτη (μονοδρομήσεις δρόμων κυρίως γύρω
από τα σχολεία).
8. Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου
στα Πεύκα που θα περιλαμβάνει και Δημοτική Βιβλιοθήκη.
9. Άλσος Δελασάλ: αναστύλωση του
πύργου, για χρήση του ως μουσείου.
10. Επίλυση του θέματος του κολυμβητηρίου του ΔΕΛΑΣΑΛ. Να το πάρει ο δήμος και να το ολοκληρώσει.

Β. ΕΡΓΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καταγράφουμε παρακάτω παρεμβάσεις που κρίνουμε επείγουσες για τα
Πεύκα. Κάποιες από αυτές είναι μεγάλης
ωφέλειας για τους πολίτες, αλλά μικρού
κόστους.
1. ΄Αμεση επίλυση της αστικής συγκοινωνίας σε όλο τον οικισμό των Πεύκων
(τοπική γραμμή από τον ΟΑΣΘ).
2. Συγκρότηση μόνιμης ομάδας πυροπροστασίας με περιοδική εκπαίδευση.
3. Αποκατάσταση πρόσβασης στην ήδη
υπάρχουσα πεζογέφυρα στον Ξηροπόταμο και κατασκευή 2ης σε άλλο σημείο του
οικισμού.
4. Καθαρισμός των ρεμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε να μην αποτελούν σκουπιδότοπο, και διαμόρφωση
μονοπατιών για περίπατο.
5. Απόδοση στο κοινό των χώρων πρασίνου, αθλητισμού και δημόσιας ωφέλειας από την πολεοδομική εφαρμογή. Να
διανοιχτούν όλοι οι χώροι στάθμευσης
(Ρόδων-Ανθέων, Μ.Ασίας 57-65, Κωνσταντινουπόλεως-αρχή, Αγ.Τριάδας).
6. Σήμανση (διαγράμμιση-πινακίδες)
διαβάσεων σε όλο το μήκος της Παπανικολάου.

7. Πλακόστρωση πεζοδρομίων στα
σημεία που υπάρχει κρασπέδωση (π.χ.
Ειρήνης, Αγ.Τριάδας, Μικράς Ασίας, Ακαδημίας, Δημοκρατίας, Ρόδων, Κωνσταντινουπόλεως κλπ).
8. Μελέτη και κατασκευή δικτύου ομβρίων σε επικίνδυνα σημεία (π.χ. Αρετής
με Παπανικολάου, στροφή Φιλύρου κλπ.)
9. Αδιάθετα οικόπεδα παλαιών πολεμιστών. Τα αδιάθετα οικόπεδα στον οικισμό
των Παλαιών Πολεμιστών πρέπει να περιέλθουν στο Δήμο για να τα χρησιμοποιήσει για κοινωνικούς σκοπούς.
10. Βελτίωση και επισκευή κατεστραμμένων οδοστρωμάτων, ιδιαίτερα αυτών
που κατασκευάστηκε το δίκτυο αποχέτευσης.
11. Παιδικές χαρές. Βελτίωση των υποδομών τους, δενδροφυτεύσεις με κατάλληλα τοπικά είδη και τα όργανα να είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
12. Ανάπλαση και φωτισμός πάρκου Ειρήνης (απέναντι από το π. Δημαρχείο).
13. Απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσης της ΔΕΗ μέσα από τον οικισμό.
14. Διάδρομος πεζοπορίας και χώρος
στάθμευσης αυτοκινήτων στην Αγία Τριάδα. Να διαπλατυνθεί η οδός Ακροπόλεως
στην περιοχή της Αγ. Τριάδας και να διαμορφωθεί χώρος πεζοπορίας, ο οποίος

θα χρησιμοποιείται και για την προσωρινή στάθμευση των αυτοκινήτων τις Κυριακές.
15. Κατεδάφιση και απομάκρυνση όλων
των πρόχειρων κτισμάτων, καθώς και του
κυρίου κτηρίου (παλιό μαντρί) στον οικισμό Ακροπόλεως απέναντι ακριβώς από
το Πάρκο Πυλώνες.
16. Τακτική συντήρηση πυροφυλακείου
που δώρισε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στο Δήμο.
17. Φροντίδα Δάσους. Με την καθοδήγηση έμπειρων δασολόγων να αναλάβουν
σύλλογοι πολιτών το κλάδεμα και τη συλλογή των νεκρών κλαδιών, για μείωση κινδύνου φωτιάς στη δασική έκταση πάνω
από τις οδούς Ακροπόλεως και Γαλήνης.
18. Προγραμματισμός νέων αναδασώσεων.
19. Διορθώσεις ακατάλληλων αστικών
φυτεύσεων. Να προχωρήσει ένα συστηματικό πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων σε
όλο τον οικισμό. Απελευθέρωση των πεζοδρομίων από παρκαρισμένα οχήματα,
ακατάλληλα δένδρα και οτιδήποτε εμποδίζει την προσπέλαση σε ΑΜΕΑ, γέροντες,
παιδικά καροτσάκια κλπ.
20. Φροντίδα για τη λύση του προβλήματος των Ασβεστοχωρίτικων.
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ

Μ

ε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών τον Ιούλιο του 2011
αποφασίσθηκαν επεμβάσεις σε 44 δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, στο
πλαίσιο του έργου δημοτικής οδοποιίας. Έγινε η δημοπράτηση του έργου και η
ανάδοχος κοινοπραξία ανέλαβε στις αρχές του 2012. Τα έργα ξεκίνησαν μέσα Μαρτίου
2012 λόγω καιρικών συνθηκών και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω
δρόμοι: Νερομύλων, Ερμού, Βάκχου, Βότση, Δροσίνη, Γ. Σουρή, Ελευθερίας με Σεφέρη,
Αγίας Τριάδος, Καρατάσου, Ακαδημίας, Επικούρου, Ηράκλειτου, Ηλίου, Εμμ. Παπά,
Γαλήνης 1, Τριών Ιεραρχών, Θάλειας, ενώ σε εξέλιξη είναι: Εφέσου, Γαλήνης 2, Σουλίου,
Πτολεμαίων, Προπυλαίων, ενώ σύντομα ακολουθούν Παναγίας Φανερωμένης, Αγ. Φιλήμωνος, Αλεξανδρείας, Βαφόπουλου, Κρίνων, Κυκλάμινων, Μαβίλη, Νίκης, Περγάμου,
Σίνα, Σίνα Πάροδος, Χαρίτων, Χρυσοστόμου, Πεζόδρομος Ο.Τ. Γ146-147, Πεζόδρομος
Ο.Τ. Γ49-52, Πεζόδρομος Ο.Τ. Γ75-77.
Κάποιοι όμως από τους 44 δρόμους δεν θα υλοποιηθούν, καθώς υπάρχουν περιφράξεις σπιτιών ή αυλές. Αυτοί οι ιδιοκτήτες μπορούν να μεταφερθούν εκούσια στα πραγματικά τους όρια, ή να περιμένουν τη διαδικασία της διοικητικής αποβολής. Ο δήμος
έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία των διοικητικών αποβολών στους παρακάτω δρόμους:
Αγίων Πάντων, Άγρα, Αρχιμήδη, Ελευθερίας 1, Βαλαωρίτη, Ελευθερίας 2 , Ιπποκράτους,
Ισοκράτους, Κοιμήσεως της Θεοτόκου 1 , Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2, Κοιμήσεως της
Θεοτόκου –Πάροδος, Μαρμαρά, Νίκαιας.

ΑΓΑΘΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΣΧΕΣΕΙΣ

Ε

ίμαστε μια ομάδα γυναικών που βλέποντας με αγωνία την εξέλιξη της κρίσης
αναρωτιόμαστε αν αυτή είναι γεμάτη από ευκαιρίες, όπως έλεγαν οι παλιοί. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια ομάδα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για να λειτουργεί ως
πλατφόρμα αλληλεπίδρασης σε ιδέες, εργασίες, ενέργειες ατόμων και συλλογικοτήτων
της ευρύτερης περιοχής. Οργανώνουμε ένα χώρο έκφρασης και επικοινωνίας, που θα
μας βοηθήσει να έρθουμε πιο κοντά, να μάθουμε να μαθαίνουμε, να δώσουμε νέα σημασία σε παλιά πράγματα. Να δώσουμε ξανά νόημα σε συνήθειες και παραδόσεις που
ξεχάστηκαν. Να θυμηθούμε την ιστορία των κοινοτήτων μας και να προστατέψουμε
ότι μας περιβάλλει.
Οι πρώτες ενέργειες:
• Λειτουργία ενός λιτού χώρου συνάντησης • Συναντήσεις με συνεταιρισμούς και
μικρούς παραγωγούς για γνωριμία με ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα διατροφής •
Οργάνωση και λειτουργία Δημιουργικών Εργαστηρίων (Χειροτεχνία, Κατασκευές) (Group
therapy, Αυτογνωσία) • Διοργάνωση εκδηλώσεων που μας φέρνουν κοντά σε νέες ιδέες
και πρακτικές (χαριστικά παζάρια) • Διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών και ενημερωτικών
δράσεων με στόχο την προσωπική και επαγγελματική βελτίωση • Καταγραφή όλων των
ενδιαφερομένων για ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών και ηλεκτρονική υποστήριξη
μιας τέτοιας διαδικασίας (τράπεζα χρόνου).
Με την ευκαιρία λοιπόν των πρώτων εκδηλώσεων που διοργανώνουμε στα πλαίσια
των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων, σας καλούμε σε συνάντηση γνωριμίας
και συζήτησης των σκέψεων και επιδιώξεών μας. Η παρουσία σας, η ανταλλαγή απόψεων
και η συμμετοχή σας θα είναι πολύ εποικοδομητική για όλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΣΙΓΚΕΛΑΚΙ-ΠΛΕΞΙΜΟ (Πέμπτη 5:00μμ-7:00μμ)
Κοσμίδης Γιώργος: Ζωγράφος
ΜΑΚΡΑΜΕ (Πέμπτη 7:00μμ-9:00μμ)
(Δευτέρα 5:30μμ-7:00μμ)
Σούλα Γαϊτανίδου & Μένη Ποτζίδου
ΣΧΕΔΙΟ-ΨΗΦΙΔΩΤΟ (Τετάρτη 7:00μμ-9:00μμ)
ΡΑΨΙΜΟ-ΠΛΕΞΙΜΟ
Δέσποινα Μόραλη:
(Σάββατο 11:00πμ-1:00μμ)
Καθηγήτρια σχεδίου-ψηφιδωτού
Αξιοποίηση παλιών εργόχειρων-υφασμάτων.
ΚΟΣΜΗΜΑ (Τετάρτη 5:00μμ-6:30μμ)
Μεταποίηση
Ολοκληρωμένες δημιουργίες κοσμημάτων
Γεωργία Καλτσά: Σχέδιο ραπτικής-Πατρόν
Ελένη Παπαϊωάννου: Απόφοιτος σχολής
Mokume
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6974890445, 6977812665, 6937207880
e-mail: agorapefka@gmail.com

Ω

ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ!

ς μητέρα θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολή να αναζητώ ό,τι καλύτερο και πιο
φυσικό για τα παιδιά μου και να αποφεύγω, στο βαθμό του εφικτού, τις εμπορικές «παγίδες» που έχουν στηθεί γύρω από τη γέννηση και την ανάπτυξη
των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθα σε επαφή με την κεραλοιφή, με την οποία
αντικατέστησα τις μάλλον ακριβές ενυδατικές κρέμες που χρησιμοποιούσα στην
αλλαγή πάνας της κόρης μου. Γοητευμένη από την απλότητα και την αποτελεσματικότητά της διαπίστωσα ότι εκτός από τα blogs και τα βιβλία για νέους γονείς, οι
ευεργετικές ιδιότητες των συστατικών της κεραλοιφής ήταν γνωστές στην αρχαιότητα, τα βυζαντινά μοναστήρια και τις γιαγιάδες της ελληνικής υπαίθρου. Τι είναι
λοιπόν η κεραλοιφή;
Πρόκειται για μια λιπαρή κρέμα που αποτελείται βασικά από αγνό μελισσοκέρι
και παρθένο ελαιόλαδο με πολλές εφαρμογές.
Το κερί παράγεται από τους αδένες της μέλισσας, για την κατασκευή των εξαγωνικών κελιών της κηρήθρας, όπου τοποθετείται το μέλι, η γύρη και ο βασιλικός πολτός. Επίσης, χρησιμεύει μαζί με την πρόπολη για την επιδιόρθωση των ρωγμών και
ανοιγμάτων της κηρήθρας. Η πλήρης χημική σύσταση δεν είναι ολότελα γνωστή,
ωστόσο έχουν βρεθεί πολλά γνωστά συστατικά, όπως διαφόρων ειδών εστέρες,
υδρογονάνθρακες, λιπαρά οξέα, αλκοόλες κ.ά. Έχει αντισηπτικές, επουλωτικές και
αντιφλογιστικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία φαρμάκων
και καλλυντικών.
Το αγνό παρθένο ελαιόλαδο προέρχεται από τον ευλογημένο καρπό της ελληνικής γης, την ελιά, και περιέχει επουλωτικές και μαλακτικές ιδιότητες.
Η κατάλληλη ανάμειξη αυτών των δύο συστατικών μας δίνει την κεραλοιφή, ένα
ελαιώδες μίγμα πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά
που τονώνει και τρέφει το δέρμα, βοηθώντας παράλληλα την ελαστικότητά του.
Από εκεί και πέρα μπορούν να προστεθούν ποικίλα συστατικά (αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα, βοτανικά λάδια, πρόπολη, αλόη κτλ.) που ενισχύουν κάποιες ιδιότητές
και εμπλουτίζουν την οσμή της.
Η χρήση της στους ζωντανούς ιστούς συνιστάται πέρα από την απλή ενυδάτωση και στην αλλαγή της πάνας των βρεφών, σε μαστίτιδες, συγκάματα, εκζέματα,
εγκαύματα και διάφορους δερματικούς ερεθισμούς και τραυματισμούς.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του ενημερωμένου καταναλωτικού κοινού προς τα φυσικά-βιολογικά παρασκευάσματα, καθώς η ασύστολη χρήση
φαρμάκων, συντηρητικών και βελτιωτικών από τις βιομηχανίες έχει ενοχοποιηθεί
για διάφορα προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. Βέβαια, η νοοτροπία και οι
συνήθειές μας δύσκολα αλλάζουν. Δυσκολευόμαστε να αφήσουμε το τυποποιημένο «κονσερβοποιημένο» προϊόν που έχουμε συνηθίσει, για κάτι πιο φρέσκο και
λιγότερο βιομηχανοποιημένο. Αξίζει να δοκιμάσουμε, ωστόσο. Η φύση μας έχει
δώσει όλα τα καλά. Ας την αφουγκραστούμε...
Ευτυχία Αθανασιάδου
Χημικός Μηχανικός,eathanasiadou@gmail.com

Σύλλογος Επαγγελματιών Πεύκων
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Πεύκων (Σ.ΕΠ.Π.) εξέλεξε το νέο Δ.Σ. στις
εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2012. Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Χαραλαμπίδης Κων/νος
Αντιπρόεδρος: Ίννος Μάριος
Γραμματέας: Τεξακαλίδης Μιχάλης
Ταμίας: Σίσκου Αλέκα
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κουτρούτσιος Γεώργιος
Μέλη: Μπαντής Δημήτριος, Πανζαρτζή Άννα.
Το νέο Δ.Σ. εύχεται στους συμπολίτες μας

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!
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Πευκο-απόψεις

► Στις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάσυνά
ντηση μελών του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ και του Δήμου
με τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Θ. κ. Χρήστο Στεφανίδη,
με σκοπό τη δημιουργία νέας γραμμής στα Πεύκα,
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και το
αποτέλεσμα ήταν άκρως ικανοποιητικό. Έτσι στις 5
Νοεμβρίου έγινε δεύτερη αυτοψία από κλιμάκιο του
Ο.Α.Σ.Θ., το οποίο μελέτησε τις προτεινόμενες διαδρομές και ζήτησε από το δήμο να στείλει εγγράφως την
ολοκληρωμένη μελέτη στο Σ.Α.Σ.Θ. για να εγκριθεί η
νέα γραμμή. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε
στους αρμόδιους (Σ.Α.Σ.Θ.) είναι ότι τα Πεύκα έχουν
20.000 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή 2011
περισσότερους από 13000), έχουν πολύ μεγάλη
έκταση και είναι η μόνη περιοχή που δεν έχει καλή
συγκοινωνία σε σχέση με άλλες μικρότερου μεγέθους,
γιαυτό και θεωρούμε επιβεβλημένη την καλύτερη
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση από τον Ο.Α.Σ.Θ. Νεότερα βέβαια δεν έχουμε ακόμη. Εμείς προσπαθούμε
συνεχώς να πιέζουμε.

► Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο τεύχος
συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα του ηλεκτροφωτισμού της Λεωφόρου Ειρήνης από Φιλίππου μέχρι
Προπυλαίων πριν από το Πάρκο με τους Πυλώνες και
Γαλήνης. Επιπλέον, αίτημα των κατοίκων της περιοχής,
αλλά και του Συλλόγου μας, η τοποθέτηση μιας βρύσης στην παιδική χαρά που θα διευκολύνει όλους.
► Δημοτικούς λαχανόκηπους σχεδιάζει να δημιουργήσει η δημοτική αρχή στα Πεύκα, σε δημοτική
έκταση 5 στρεμμάτων πάνω από τη νέα εκκλησία.
Θα δημιουργηθούν 100 μικροί λαχανόκηποι των 50
τ.μ. ο καθένας, οι οποίοι θα δοθούν σε δημότες του
δήμου μας με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια,
χωρίς ενοίκιο. Το πότε θα λειτουργήσουν και ποιες
οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το δήμο δεν έχει
ακόμη αποφασιστεί.
► Εξαγωγή σκουπιδιών στη Σουηδία σκέφτεται
μελλοντικά ο δήμος μας. Η Σουηδία εισάγει 1,5 εκ.τον.
σκουπίδια από τη γειτονική Νορβηγία για ενεργειακή
αξιοποίηση σε εργοστάσιό της μέσα στη Στοκχόλμη
και θέλει άλλη τόση ποσότητα, όπως μας είπε ο δήμαρχός μας. Πριν από όλα υποχρέωση των πολιτών
και του δήμου είναι να εξασφαλίσει τη δυνατότητα
της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης στην πηγή
και μετά διάθεσης στα σκουπίδια.
► Μελέτη για την Γ΄ φάση της αποχέτευσης ξεκίνησε η ΕΥΑΘ για τα Πεύκα. Η φάση αυτή είναι οι γειτονιές
που έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά και θα χρειαστεί η κατασκευή αντλιοστασίων για τη μεταφορά των
λυμάτων στο δίκτυο. Για τη Β΄ φάση βρισκόμαστε σε
αλλαγή εργολάβου, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
► Ιδρύθηκε το 2ο Λύκειο Πεύκων. Τώρα πρέπει
να χωροθετηθεί (μελέτη) και όταν βρεθεί χρηματοδότηση να κατασκευαστεί. Υπομονή παιδιά, έχουμε
κρίση.
► Όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος, όποιος δε
συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο όταν περνάει
από το οικόπεδό του, αυτό αποτελεί αξιόποινη
πράξη και μπορεί να παρέμβει και ο εισαγγελέας.
Συμπολίτες σπεύσατε να συνδεθείτε. Όπως επίσης και
όποιος ρίχνει τα λύματά του σε ρέμα, προσοχή, γιατί
ο δήμαρχός μας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φοράει τις
μπότες και ψάχνει.
► Αίτημα κατοίκων με συλλογή υπογραφών κατατέθηκε στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη επί της Παπανικολάου
στο ύψος της οδού Σολωμού από τις 31 Αυγούστου
2011. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι, δεν μπορεί σε καμιά

περίπτωση να διασχίσει πεζός τη λεωφόρο. Δυστυχώς
η παιδεία μας είναι τέτοια, που παρόλο που υπάρχει
διάβαση πεζών δε σταματούν τα αυτοκίνητα, όπως θα
έπρεπε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία απάντηση στο
αίτημά τους, θετική ή αρνητική. Αλήθεια, γιατί τόση
αργοπορία; Και σε άλλες περιπτώσεις που ξέρουμε,
δυστυχώς ισχύει το ίδιο. Ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων ότι εγκρίθηκε, αλλά η αρμόδια δημοτική αρχή δε
φρόντισε να ενημερώσει τους πολίτες.

στα 90 ευρώ) στα μέλη του ΚΑΠΗ η λογική που επικράτησε είναι ότι στις ηλικίες αυτές η γυμναστική δεν
είναι απαραίτητη αν δεν είναι και επικίνδυνη, και β) οι
συντάξεις τα τελευταία χρόνια δε μειώθηκαν αρκετά
και άρα η αύξηση δεν αποτελεί πρόβλημα.
Όσο για την κατάσταση των οργάνων τίποτε δε
διορθώθηκε, αντίθετα μάλιστα και άλλα όργανα τέθηκαν εκτός λειτουργίας χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί.
Παράπλευρες απώλειες της κρίσης; Ίσως.

► Μια πολύ πρωτοποριακή διαδικασία πραγματοποίησε ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. “Συζητώ με
το δήμαρχό μου” την ονόμασαν. Στο βήμα μόνον ο
δήμαρχος (οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι στο κοινό) να
απαντάει στα ερωτήματα των πολιτών (χωρίς προλόγους και εισαγωγές), για οποιοδήποτε θέμα τους
αφορούσε. Η συζήτηση τελείωνε όταν δεν υπήρχαν
άλλες ερωτήσεις. Διαδικασία που επαναλήφθηκε σε
όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου. Εμάς μας
άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Δεν είναι κακό
να αντιγράφουμε τα καλά. Η ανάγκη για απευθείας συζήτηση με το δήμαρχο φάνηκε και στη διαβούλευση
για το τεχνικό πρόγραμμα που έγινε στη Δ.Ε.Πεύκων.
Παρόλο που η συμμετοχή των κατοίκων ήταν μικρή,
τα αιτήματα ήταν ποικίλα και ξέφευγαν πολλές φορές
από το συγκεκριμένο θέμα της διαβούλευσης.

► Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τί θέλουμε.
Ζητάμε λαϊκή αγορά, αλλά κανείς δε θέλει να γίνει
μπροστά στο σπίτι του. Θέλουμε αστική συγκοινωνία
να εξυπηρετεί και τα Πεύκα, αλλά να μην περνάει
από το δρόμο μας, γιατί θα έχει φασαρία. Θέλουμε
περισσότερους κάδους για σκουπίδια, αλλά όχι κοντά
στο σπίτι μας. Προτιμούμε να τους συγκεντρώνουμε
γύρω από τα σχολεία, λες και τα παιδιά μας έχουν
ανοσία στη βρωμιά.

► 26 Νοεμβρίου. Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό, τεχνικό
πρόγραμμα και επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
μας για το 2013. Διαδικασία που προβλέπεται από τον
Καλλικράτη. Η συμμετοχή απογοητευτική από τα μέλη
της επιτροπής. Στο ένα τρίτο της περσινής. Απαξίωση;
Απογοήτευση, γενική για την υπάρχουσα κατάσταση;
Δεν ξέρουμε. Τα μέλη του Τοπικού μας Συμβουλίου
απόντα. Μήπως δεν ενημερώθηκαν;
► Τα μάθατε; Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανταμείβει χρηματικά, όποιον καταγγείλει παράνομη
ρίψη μπάζων. Αυτό που σε άλλες χώρες θεωρείται
αδιανόητο (η ρίψη μπάζων) και αυτονόητο να το
καταγγείλεις, στη χώρα μας μπήκε και δέλεαρ για να
το πράξουμε.
► Πριν μερικούς μήνες είχαμε καταθέσει έγγραφο
στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη με αφορμή το θάνατο
συμπολίτη μας από τροχαίο δυστύχημα μπροστά στο
εμπορικό κέντρο της Αγίας Κυριακής. Στο έγγραφο
αυτό κάναμε κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις
για βελτίωση συγκεκριμένων θεμάτων (φωτισμό,
διαβάσεις, πεζοδρόμια κλπ.). Δυστυχώς μέχρι σήμερα
δεν είχαμε καμία απάντηση. Το επόμενο ατύχημα ή
δυστύχημα μπορεί να μη το φέρει μόνο η «κακιά η
ώρα».
► Γιατί κάθε Σάββατο και Κυριακή εφημερεύει
μόνο ένα φαρμακείο στα Πεύκα, το οποίο τυχαίνει
να είναι το ίδιο και τις δυο μέρες, με αποτέλεσμα να
εξαντλούνται τα φάρμακα λόγω μεγάλης ζήτησης;
Μήπως θα μπορούσε να λειτουργεί διαφορετικό
φαρμακείο το Σάββατο και τη Κυριακή εφόσον έχουμε
5 φαρμακεία;
► Στη διαβούλευση στο παλιό δημαρχείο των
Πεύκων για το πρόγραμμα των τεχνικών έργων τον
προηγούμενο μήνα, τέθηκαν από πολίτες, η αλήθεια
είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, δύο θέματα που
αφορούσαν στο γυμναστήριο με όργανα. Πιο συγκεκριμένα: πρώτον, γιατί οι υπεύθυνοι του δήμου
αύξησαν τη συνδρομή για τα μέλη του ΚΑΠΗ κατά
33% και δεύτερο, γιατί πολλά από τα όργανα του
γυμναστηρίου είναι μονίμως χαλασμένα.
Απαντήσεις δε δόθηκαν. Δικαιούμαστε λοιπόν να
υποθέσουμε: α) ότι για την αύξηση (από 60 ευρώ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΑΠΟ € 29,00
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
2-5 ΕΤΗ
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Φιλοζωικό Σωματείο Πεύκων ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Σ

την μνήμη των αδέσποτων φίλων μου, Λομπιτο
και Ξένου και όλων των
άλλων ζώων που έχασαν τη
ζωή τους, από κάποιους που
θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Ας θυμόμαστε ό,τι “ΟΛΑ
ΤΑ ΖΩΑ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΣΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗ
ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΖΩΟΥ!”
Δυστυχώς στα Πεύκα που
ζούμε όλοι μας, δεν ισχύουν
όλα αυτά. Με κάθε ευκαιρία
μερικοί απάνθρωποι, παραμονεύουν αθώα πλάσματα, για να τα κακοποιήσουν ή να τα δηλητηριάσουν. Δε φταίνε αυτά που ζουν στο δρόμο.
Δε φταίνε αυτά που ζητούν ένα πιάτο φαϊ-λίγο νερο. Φταίνε αυτοί που τα
έχουν εγκαταλείψει μόνα τους και αβοήθητα, γιατί απλά τα βαρέθηκαν!
Και μετά; ΦΟΛΕΣ !!!!!!!!!!!!!! Γιατί; Φαντάζομαι εγώ γιατί. Γιατί ενοχλήθηκαν
από το γάβγισμά τους,το βλέμμα τους, το τρέξιμό τους, ακόμα και από
το κούνημα της ουράς τους. Γιατί δεν αντέχουν να τα βλέπουν μπροστά
τους, όταν κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές. Γιατί γενικά, δεν αντέχουν καν να τα βλέπουν. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΦΟΛΑ!!! Γνωρίζετε με πόσο φρικτούς
πόνους και αγωνία πεθαίνει ένα ζώο από ΦΟΛΑ; Είμαι σίγουρη ότι αυτοί που το κάνουν, το γνωρίζουν και χαίρονται κιόλας. Γιαυτό η φύση θα
τους κατατάξει εκεί που τους αξίζει! Ας προσέξουν, γιατί υπάρχει ΘΕΙΑ
ΔΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, που ποτέ δεν αργεί νάρθει. ΝΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ! Δεν γνωρίζετε ότι κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό χώρο και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους;
Παρ’ όλα αυτά, εμείς ως φιλοζωικό σωματείο και με τη συνεργασία της
δημοτικής αρχής, προσπαθούμε να προλάβουμε τις νέες γεννήσεις, με τη
στείρωση όλων των θηλυκών ζώων και ενίοτε και αρσενικών. Δεν γνωρίζετε ότι κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή
απάνθρωπη συμπεριφορά; Ακόμα και εάν ένα ζώο είναι επιθετικό, δεν
έχει το δικαίωμα ΚΑΝΕΝΑΣ, να χρησιμοποιήσει βία εναντίον του, αλλά
έχει το δικαίωμα να το αναφέρει στις επίσημες αρχές της περιοχής.Οι ειδικοί (και μόνον οι ειδικοί) θα αποφασίσουν για το πώς θα επέμβουν σε
κάθε περίπτωση. Η οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα,
είναι ΠΟΙΝΙΚΟ αδίκημα και έχει αυστηρές ποινές σύμφωνα με το νόμο.
Ως φιλοζωικό σωματείο έχουμε κινηθεί νομικά εναντίον όσων γίνονται
βίαιοι με τα ζώα. Ήδη άρχισαν να μας έρχονται και κάποιες πληροφορίες. Δεν γνωρίζετε ότι κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο ζώου, είναι
βιοκτονία, είναι έγκλημα στην ίδια τη ζωή; Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα
μεγαλώσουν τα παιδιά τους; Με τί ήθος; Με τί αξίες; Με ποια οράματα;
Με ποια όρια; ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!! Καλούμε όλους εσάς, που γνωρίζετε
οτιδήποτε, να μας το αναφέρετε, γιατί και Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ! Ο
σεβασμός των ανθρώπων προς τα ζώα,συνεπάγεται και σεβασμό προς
το ίδιο το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ! Και πάνω από όλα σε κάνει να ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ, σε κάνει να είσαι και να λέγεσαι πραγματικά ¨ΑΝΘΡΩΠΟΣ¨.

10 χρόνια «Θεάτρου Δρώμενα»

Αντιστεκόμενοι στην αποξένωση και την αδιαφορία, αποφασίσαμε το
φθινόπωρο του 2002 μια ομάδα εκπαιδευτικών και γονιών να ξαναβρούμε ότι μας γοήτεψε σαν παιδιά για να το δώσουμε στα δικά μας παιδιά,
ώστε να μην καταντήσουν ανδρείκελα και παπαγάλοι.
Αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας κόντρα στον εφησυχασμό και να πορευτούμε μαζί στο δρόμο για την Ιθάκη μέσα από το δρόμο τον μακρύ και ωραίο, το δρόμο της τέχνης και του πολιτισμού.
Μια απόφαση–συνθήκη φιλίας και συνεργασίας, ώστε να δημιουργήσουμε ουσιαστικούς τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες της περιοχής
μας, κόντρα στη μονοτονία του άσπρου-μαύρου της εποχής μας.
Μια απόφαση εναντία στην ασθένεια της μεταπρατικής λογικής, μια
απόφαση για διαφύλαξη της ιστορίας, της γνώσης, της αλήθειας, της
μνήμης…
Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 στο κατάμεστο αμφιθέατρο του
1ου Δημ. Σχολείου Πεύκων η καλλιτεχνική ομάδα Πεύκων “Θεάτρου
Δρώμενα” γιόρτασε τα 10 χρόνια από την ίδρυσή της με μια θεατρική αναπαράσταση όλης της της διαδρομής.
Tίποτα όμως δεν θα είχαμε καταφέρει αν δεν γινόσασταν όλοι εσείς
συνοδοιπόροι στο όραμα μας. Βρίσκεστε κοντά μας στηρίζοντας και
υποστηρίζοντας την προσπάθεια μας. Μας δίνετε το δικαίωμα να ελπίζουμε στο όνειρο για μια άλλη κοινωνία με πιο ενεργούς πολίτες. Όλα
αυτά τα χρόνια καταφέραμε να χτίσουμε μια σχέση τέτοια που εμείς
πάνω από τη σκηνή να μη φοβόμαστε ότι δε θα βρούμε ανταπόκριση
και εσείς ως θεατές δε φοβηθήκατε ότι θα απογοητευτείτε. Δέκα χρόνια
αυτοεξεταστήκαμε μέσα από κάθε δείγμα της δουλειάς μας και εσείς ως
κοινό, μας επιβραβεύσατε.
Αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζουμε να αναζητούμε το μεγαλείο
της ζωής μέσα από την απλότητα της, παραμερίζοντας ότι μικραίνει το
οπτικό μας πεδίο, ότι περιγελά και συντρίβει το αυθεντικό…
Σας ευχαριστούμε.
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Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Ορισμός

Το « Σύνδρομο του Καρπιαίου Σωλήνα» είναι η
παθολογία εκείνη κατά την οποία πιέζεται το μέσο
νεύρο στη περιοχή του καρπιαίου σωλήνα.

Επιδημιολογία

Είναι η πιο συχνή πιεστική νευροπάθεια και ένα
από τα συχνότερα προβλήματα των χεριών.
Προσβάλλει συχνότερα γυναίκες μέσης ηλικίας,
καθώς και άτομα που εκτελούν εργασίες με επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψεως του καρπού και
δονήσεις (εργάτες, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Στοιχεία Ανατομίας

Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένας οστεο-ινώδης
σωλήνας με κορυφή τον εγκάρσιο σύνδεσμο του
καρπού και έδαφος τα οστάρια του καρπού.
Το περιεχόμενο του είναι το μέσο νεύρο και
οι καμπτήρες τένοντες που εκτελούν τις κινήσεις
των δακτύλων και του αντίχειρα. Ο σωλήνας είναι
ανένδοτος και οποιαδήποτε αύξηση του όγκου των
περιεχομένων ιστών οδηγεί σε πίεση του μέσου
νεύρου.

Κλινική εικόνα

Το Σύνδρομο του
Καρπιαίου Σωλήνα,
εκδηλώνεται
συνήθως με πόνο και
αιμωδίες (μουδιάσματα) στην περιοχή
αισθητικής κατανομής του μέσου νεύρου (παλαμιαία επιφάνεια 3 ½ πρώτων
δακτύλων). Τα δάκτυλα που εμπλέκο-

Ιωάννης Σπανός, ορθοπαιδικός χειρουργός

νται περισσότερο είναι ο δείκτης και ο μέσος. Στην
αρχή το μούδιασμα έρχεται και παρέρχεται, ενώ αργότερα γίνεται μόνιμο, εμφανίζεται κυρίως τις πρωινές ώρες και πολλές φορές ξυπνά τον πάσχοντα .Τα
συμπτώματα αυτά για άγνωστο λόγο, υποχωρούν ή
βελτιώνονται με την ανύψωση του μέλους και την
άσκηση και επιδεινώνονται σε καταστάσεις όπου ο
καρπός βρίσκεται σε κάμψη όπως στην οδήγηση ή
ακόμα και στο διάβασμα της εφημερίδας.
Υπαισθησίες ή παραισθήσεις μπορεί να υπάρχουν σ’ ολόκληρο το
χέρι και η απώλεια
της αισθήσεως οδηγεί
στο να πέφτουν αντικείμενα από το χέρι
(αδυναμία σταθερής
σύλληψης).
Σε παραμελημένες
καταστάσεις εμφανίζεται μυϊκή αδυναμία,
η οποία εκδηλώνεται
με ατροφία των μυών
του θέναρος και αδυΕΙΚΟΝΑ 1 - Περιοχή
ναμία χρησιμοποίηαισθητικής κατανομής
σης του αντίχειρα.
μέσου νεύρου

Διάγνωση

Η διάγνωση επιτυγχάνεται με τη σωστή κλινική
εξέταση και μπορεί να επιβεβαιωθεί με τον ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο, όπου διαπιστώνεται επιβράδυνση της αγωγιμότητας του μέσου νεύρου.
Διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από πίεση του μέσου νεύρου κεντρικότερα του καρπιαίου
σωλήνα, άλλες περιφερικές νευροπάθειες, σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου, πίεση αυχενικών ριζών
από δισκοκήλη.

Θεραπεία

Η θεραπεία του συνδρόμου μπορεί να είναι συντηρητική στα αρχικά στάδια της νόσου ή χειρουργική αργότερα.
Ελαφρές μορφές αντιμετωπίζονται με νυχτερινούς νάρθηκες, αποφυγή κινήσεως κάμψεως του
καρπού και χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
Η έγχυση κορτιζόνης στον καρπιαίο σωλήνα
μπορεί να οδηγήσει σε παροδική ύφεση των συμπτωμάτων σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
Στους ασθενείς που
δεν
ανταποκρίνονται
στην συντηρητική αγωγή, καθώς και στους
ασθενείς με έντονα σημεία πιέσεως, είναι απαραίτητη η χειρουργική
διάνοιξη.
ΕΙΚΟΝΑ 2 Η εγχείρηση γίνεται με
Η τομή του δέρματος
τοπική αναισθησία στην
περιοχή του καρπού. Η
τομή είναι επιμήκης 3cm περίπου και η αποσυμπίεση του μέσου νεύρου επιτυγχάνεται κατόπιν διατομής του εγκαρσίου συνδέσμου.
Τα τελευταία χρόνια η ενδοσκοπική διάνοιξη (με
μικρή τομή δέρματος) εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς, με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Η επέμβαση γίνεται με τοπική ή περιοχική αναισθησία.
Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται επίδεση για (2) δύο
εβδομάδες και επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του
χεριού. Η πλήρης δραστηριότητα του χεριού επανέρχεται σε χρονικό διάστημα περίπου 4-6 εβδομάδων. Βαριές χειρωνακτικές εργασίες και η ελεύθερη
χρήση του χεριού επιτρέπεται μετά τον 3ο μήνα.

Ακοή: Η αίσθηση της επικοινωνίας με τον κόσμο και τους ανθρώπους

Τ

ο αυτί είναι ένα αισθητικό όργανο με καταπληκτικές
ιδιότητες και λειτουργίες. Το αυτί αποτελεί «προϋπόθεση» για τη σωστή βιολογική, νοητική και ψυχολογική ανάπτυξή μας, καθώς συντονίζει τις κινήσεις
του σώματός μας, ελέγχει την ισορροπία, το μυϊκό τόνο,
είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσουμε το λόγο και
επηρεάζει τη φώνηση, άρα και την επικοινωνία με τους
γύρω μας.
Το αυτί λειτουργεί για τον εγκέφαλο όπως ακριβώς το
δυναμό στην μπαταρία του αυτοκινήτου. Η βασική ιδιότητα του δεν είναι η παθητική ακοή αλλά η επεξεργασία
των ήχων και η ηλεκτροχημική ενεργοποίηση του εγκεφάλου μια και το αυτί ενεργοποιεί τον εγκέφαλο κατά τα
2/3 σε σχέση με όλες τις άλλες αισθήσεις.

Ακούμε από τη μήτρα

Η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσει ο άνθρωπος είναι
η ακοή. Ξεκινάμε να ακούμε λίγο πριν τον πέμπτο μήνα
της κύησης, οστέινα μέσα από τη σπονδυλική στήλη της
μητέρας μας. Έτσι, η πρώτη φωνή που αναγνωρίζουμε
είναι η δική της και ενστικτωδώς νοιώθουμε καλοδεχούμενοι ή ανεπιθύμητοι αφού ηχητικά βιώνουμε μαζί
της την καλή ή κακή ψυχολογία της. Ιδανική, ακουστικά
και κατ΄ επέκταση νευρολογικά, θεωρείται η κύηση κατά
την οποία το έμβρυο ακούει κυρίως υψηλές συχνότητες,
πάνω από 3000 Hertz, αυτές της χαράς και της ενέργειας.
Σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση, αρχίζει να αναπτύσσεται η αέρινη ακοή και ολοκληρώνεται μέχρι τον 5ο
μήνα.
Ο Δαρβίνος έγραψε το 1871 πως το πτερύγιο του αυ-

τιού με τα διάφορα βαθουλώματα και υψώματα είναι
χωρίς νόημα. Σήμερα, όμως, γνωρίζουμε, πως το πτερύγιο του αυτιού είναι απαραίτητο για την κατεύθυνση της
ακοής. Το ηχητικό ερέθισμα μεταφέρεται μέσω του έξω
ακουστικού πόρου πάνω στην τυμπανική μεμβράνη η
οποία καθώς δονείται θέτει σε κίνηση την αλυσίδα των
τριών ακουστικών οσταρίων. Η τυμπανική μεμβράνη και
τα ακουσικά οστάρια μεταφέρουν το ερέθισμα από τον
αέρα σε υγρό με αποτέλεσμα τη μετατροπή της ηχητικής
ενέργειας σε μηχανική. Ο κυματισμός της περιλέμφου
προκαλεί ανάλογο κυματισμό της βασικής μεμβράνης
οπότε γίνεται κατανομή του ηχητικού ερεθίσματος ανάλογα με τη συχνότητα του ερεθίσματος στα αισθητικά
κύτταρα του οργάνου του Corti. (2ος μετασχηματισμός
της μηχανικής σε βιοηλεκτρική ενέργεια). Τελικά το ηχητικό ερέθισμα μεταφέρεται με το ακουστικό νεύρο στον
ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου.
Το αυτί μας ως όργανο ακοής λειτουργεί σωστά, δεν
σημαίνει ούτε ότι είμαστε καλοί ακροατές ούτε ότι αντιλαμβανόμαστε σωστά τα «μηνύματα» που δεχόμαστε
από το περιβάλλον μας. Η βασική λειτουργία του αυτιού
δεν είναι η παθητική ακοή, αλλά η ενεργητική ακρόαση.
Με άλλα λόγια, το αυτί μας πρέπει να μπορεί να επιλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει ιεραρχικά τους
ήχους (ηχητικά κύματα) που φτάνουν σε αυτό. Το αυτί
είναι μία από τις πέντε μικρές θυρίδες που ο άνθρωπος
ωφείλει να αξιοποιεί και να περιφρουρεί με το πνευματικό αισθητήριο που διαθέτει για να είναι κατοικητήριο
του Αγίου Πνεύματος.
Ρίζος Δημήτριος, ΩΡΛ Ιατρός
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Το καλοκαίρι που χάθηκε στο …χειμώνα

Τ

έλη Ιουλίου και η ...επιμήκυνση των καλοκαιρινών διακοπών αποτελεί
όνειρο θερινής νυκτός. Οι κόκκινες γραμμές των ...ευρωπαϊκών οριζόντων ξεθωριάζουν την ώρα του δειλινού, καθώς ο ήλιος της ελπίδας
πάει να κρυφτεί πίσω από τα ανταριασμένα σύννεφα του πανικού και της
χρεοκοπίας εγκαταλείποντας κι αυτός την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Η κυβερνητική τρόικα σε πλήρη συνεργασία με την ευρωπαϊκή καλείται
να πάρει κι άλλα επώδυνα μέτρα για τη …σωτηρία του έθνους.
Με τις σκέψεις αυτές να με ταλαιπωρούν εν μέσω θέρους και κουρασμένος από τη …ραστώνη του, ξάπλωσα ως άλλος Οδυσσέας στη φιλόξενη
αγκαλιά της πυρωμένης από τον καυτό ήλιο αμμουδερής παραλίας. Η υγρασία της θάλασσας έχει ξεπλύνει τις παλιές αμαρτίες του έθνους και καθαρό
από τη σκόνη του παρελθόντος το παραδίδει στις ελπιδοφόρες προοπτικές
μιας επαναδιαπραγμάτευσης που αργεί να έρθει. Με φόντο το γαλάζιο της
θάλασσας και το πράσινο των Πεύκων, οι ομορφιές της ελληνικής φύσης θα
σώσουν πάλι την …παρτίδα ή την πατρίδα αν προτιμάτε, ότι σώζεται τέλος
πάντων από τις πυρκαγιές που έκαναν πάλι την εγκληματική τους εμφάνιση
κι αυτό το καλοκαίρι.
Στην Ελλάδα των αντιθέσεων, της οικονομικής κρίσης που ολοένα βαθαίνει, της κατάθλιψης, των δύο (μόνο) μεταλλίων στους ολυμπιακούς αγώνες
χάλκινων κι αυτών, το κουπί της επιβίωσης το τραβάμε Εμείς. Οι απλοί άνθρωποι της βιοπάλης, οι …τεμπέληδες της Ευρώπης, οι …βολεμένοι μισθοσυντήρητοι του Δημοσίου, οι χαμηλοσυνταξιούχοι στα πρόθυρα του απονενοημένου. Μόνο που Εμείς, που καλούμαστε να βάλουμε πλάτη για μια
φορά ακόμη να ορθοποδήσει το έθνος, ζούμε τις μέρες αυτές την πλήρη
απαξίωση του κοινωνικού κράτους, τη μερική ή πλήρη κατάργηση των προνοιακών επιδομάτων, καθώς οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεκαετιών, όπως
η δωρεάν Παιδεία και Υγεία καταρρέουν. Η φτώχεια και η ανεργία παίρνουν
διαστάσεις εκρηκτικές και οι νέοι μεταξύ 20 και 30 θα επιβαρυνθούν, όπως
φαίνεται, το οικονομικό και όχι μόνο κόστος παλαιότερων επιλογών.
Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τις πληγές μας, να βρούμε το κατάλληλο φάρμακο για τις χρόνιες αρρώστιες του κοινωνικού μας συστήματος, να βελτιωθούμε ως άνθρωποι και συμμετέχοντας εθελοντικά σε συλλογικές δράσεις
να κερδίσουμε την αυτογνωσία και την αλληλεγγύη που λείπει στις μέρες
μας.
Σ’ αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι. Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη
του συλλογικού μας ασυνείδητου και ας αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε το περιβάλλον φυσικό και κοινωνικό. Ας βρούμε τρόπους κοινωνικής υποστήριξης ατόμων με τη μεγαλύτερη ανάγκη, ατόμων με αναπηρία,
κάνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ποιότητα της ζωής τους, που υποβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο. Ας βρούμε τρόπους επικοινωνίας πιο
ουσιαστικούς πέρα από τα τηλεοπτικά πρότυπα που μας έχουν οδηγήσει
στη σημερινή κοινωνική αποξένωση. Μακριά από τον άκρατο καταναλωτισμό, την κοινωνική αναλγησία των πολιτικών, τα φλύαρα ιδεολογήματα και
τις αποτυχημένες οικονομικές θεωρίες που μας έφεραν μέχρι εδώ.
Ας αλλάξουμε τη ζωή που κάνουμε και ας ξαναβρούμε το καλοκαίρι μας
που χάθηκε στο χειμώνα τους!
Νίκος Αναστασιάδης- nikanas3@gmail.com

Διεθνής Ημέρα κατά των Φυσικών Καταστροφών

Τ

ο 1983 το Συμβούλιο του ΟΗΕ και το 1989 η Γενική Συνέλευση του ανακήρυξαν την 13 Οκτωβρίου ως παγκόσμια ημέρα για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών. Η διακήρυξη της Διεθνούς Ημέρας κατά των Φυσικών Καταστροφών εντάσσεται ειδικότερα στη Διεθνή Επιτροπή Στρατηγικής
Μείωσης Καταστροφών (ISDR). Κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, οργανώνονται εκδηλώσεις παγκοσμίως με σκοπό τη συνειδητοποίηση των πολιτών για
τον αγώνα με σκοπό τη μείωση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές,
όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι τυφώνες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις ηφαιστείων, τα μεγάλα θαλάσσια σεισμικά
κύματα τσουνάμι, οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρασία και
τις ερημοποιήσεις. Η σεισμογενής χώρα μας έχει μια ευαισθησία στα θέματα
των καταστροφών από ακραία φυσικά φαινόμενα και έχει κάνει σημαντικά
βήματα για την αντιμετώπισή τους. Η προσπάθεια όμως αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, ενώ η αδράνεια των τελευταίων ετών δεν δικαιολογείται.
Πρώτο στάδιο προσέγγισης του προβλήματος είναι η κατανόηση της Φύσης και των λειτουργιών της, γιατί εσφαλμένα επιρρίπτουμε στη φύση καταστροφική μανία. Στην πραγματικότητα η ευθύνη είναι ανθρώπινη. Όλα τα
φυσικά συστήματα που αντιλαμβανόμαστε και μελετούμε είναι πολύπλοκα.
Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μέχρι να τα κατανοήσουμε σε ικανοποιητικό
βαθμό και ακόμη μεγαλύτερο μέχρι να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα
αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία. Σήμερα γίνεται περισσότερο φανερό ότι οι παρεμβάσεις μας στη φύση είναι σημαντικότερες απ’ ό,τι επιτρέπουν οι γνώσεις
και οι χειρισμοί μας.
Δεύτερο και κυριότερο στάδιο αποτελούν τα μέτρα αντιμετώπισης, τα
οποία θα πρέπει να είναι διαρκή και αποτελεσματικά. Δυστυχώς η διεθνής
εμπειρία, πάρα τις συνεχείς προσπάθειες δείχνει σαφέστατα ότι οι συνέπειες
από τις φυσικές καταστροφές μεγαλώνουν και τα θύματα πολλαπλασιάζονται.
Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι συντριπτικά, και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό.
Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες
σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυσβάστακτες ζημιές, εξαιτίας της έλλειψης
υποδομών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των καταστροφών που
προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα.
Τα επετειακά μηνύματα δεν αρκούν. Χρειάζεται συνεχής υπενθύμιση και
εγρήγορση, σχεδιασμός και λήψη μέτρων σε Διεθνές, Κρατικό, Τοπικό (Δήμοι,
Οργανισμοί, Σχολειά) και οικογενειακό-ατομικό επίπεδο.
Όταν ο άνθρωπος λογίζεται ως μέρος της φύσης, τότε η φύση δεν θεωρείται ξένη ούτε εχθρική. Η φύση δεν μπορεί να γίνει ένα ακόμη πεδίο επιβολής
της εξουσίας μας, αλλά αντίθετα πρέπει να είναι αντικείμενο προσεχτικής διαχείρισης. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιερότητα, σύνεση και ευθύνη. Η εξοικείωσή μας με τη φύση και η συμπεριφορά μας απέναντί της ως νοήμονες και
σώφρονες, με δυναμικό όμως και όχι παθητικό τρόπο, θα μας εξασφαλίσει
την «ευδαιμονική συμβίωση», κατά τη διακήρυξη των στωικών «το ακολουθία
φύσεως ζην τέλος η ευδαιμονία».
Σπύρος Β. Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. - Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Υ.Γ. Μερικές πρακτικές συμβουλές μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα Natural Disasters: Prepare, Mitigate, Manage http://www.csa.com/
discoveryguides/archives/ndht.php

18 Νοεμβρίου - Ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε για το 2004 ότι το 30-50% των
τροχαίων ατυχημάτων σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ (από οδηγό ή πεζό).
Στην Ελλάδα, για τη δεκαετία 2001-2010, σε τυχαίους ελέγχους της Τροχαίας, 2,8-5,9% των οδηγών είχαν επίπεδα αλκοόλης στο αίμα άνω του νόμιμου
ορίου. Το 2,8% αντιστοιχεί σε 45.897 ατυχήματα και αυτό το μικρό ποσοστό ευθύνεται για το 20-30% των νεκρών από τροχαία ατυχήματα.
Σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κατάσταση των τραυματιών ένα χρόνο μετά την έξοδό τους από Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας είναι η ακόλουθη:
30% δεν μπορούν να μείνουν μόνοι ούτε μια ώρα
10% χρειάζονται βοήθεια για να σηκωθούν
10% μένουν μόνιμα σε αναπηρικό καροτσάκια

20% χρειάζονται βοήθεια για να ντυθούν
16% λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη
25% χάνουν τη δουλειά τους
10% πωλούν περιουσιακά στοιχεία
60% βοηθούνται οικονομικά από συγγενείς
70% εξάντλησαν τις καταθέσεις τους
Έτσι, προκύπτει ότι η τραγωδία, δυστυχώς δε σταματά στο ατύχημα, συνεχίζεται και μετά. Και σ’ αυτή συμμετέχει όλη η οικογένεια.
Εάν τα τρία παρακάτω χαρακτηριστικά: υποχωρητικότητα – αλληλεγγύη – σεβασμός των δικαιωμάτων του άλλου εκφράζουν τον τρόπο οδήγησής μας, τότε
τα παραπάνω νούμερα θα ήταν πολύ μικρότερα.
Από την Κίνηση Πολιτών
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Μερικές σκέψεις για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων

φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από
ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για
κάποιον άλλο. Έτσι, τίποτα δε χάνεται και συνεχίζεται
αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής. Οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες διαταράσσουν αυτόν τον κύκλο με
διάφορους τρόπους.
Για τα αστικά απορρίμματα, αυτό που γίνεται σήμερα
είναι κυρίως το θάψιμο και το κάψιμο. Τίποτε όμως από
τα δύο δε λύνει το πρόβλημα, αφού και τα δύο δεν αντιμετωπίζουν το κακό στη ρίζα του. Με άλλα λόγια, πολλοί
άνθρωποι βλέπουν τα απορρίμματα ως πρόβλημα που
πρέπει να ξεφορτωθούν και όχι ως χρήσιμες και πολύτιμες πρώτες ύλες που πρέπει να επανενταχθούν στην αέναη ροή της ύλης που κρατά τον πλανήτη μας ζωντανό.
Η ταφή των απορριμμάτων, έχει δεχθεί δικαίως προ
πολλού τα πυρά από πολλές πλευρές. Για αυτό άλλωστε
και οι πολίτες των περιοχών που επιλέγονται για υποδοχή απορριμμάτων προς ταφή αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της ζωής τους. Ειδικότερα
στην Ελλάδα, τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται
στον υπερθετικό βαθμό. Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν πάνω από χίλιες ανεξέλεγκτες χωματερές και χιλιάδες μικρότεροι σκουπιδότοποι σε ρέματα και χέρσα γη.
Σήμερα αρχίζει να μπαίνει ένας φραγμός στην ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων.
Μία από τις προτεινόμενες επιλογές, που συναντά όλο
και πιο πολύ την αποδοχή μάλιστα και πολλών δημοτι-

Ό

κών αρχών, είναι η καύση των απορριμμάτων με ή χωρίς
απόληψη ενέργειας. Όμως και η επιλογή αυτή δεν είναι
η λύση του προβλήματος. Υπάρχουν δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η καύση είναι ακριβή, αναποτελεσματική
και επικίνδυνη μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων.
Δε συμβαδίζει με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως δεν είναι συμβατή με άλλες μεθόδους διαχείρισης, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση
και η κομποστοποίηση.
Η προφανής λύση δεν είναι άλλη από την πρώτα και
κύρια μείωση του όγκου των απορριμμάτων με διάφορους τρόπους. Την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση
υλικών, τη χωριστή διαχείριση των ειδικών κατηγοριών
απορριμμάτων (οργανικά, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, συσκευασίες, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, λάστιχα αυτοκινήτων, ορυκτέλαια, τηγανέλαια, μπαταρίες, έπιπλα,
μπάζα κ.ά.). Εξάλλου είναι αυτό που έχουμε δεσμευτεί ως
χώρα να υλοποιήσουμε πετυχαίνοντας συγκεκριμένους
στόχους και χρονοδιαγράμματα.
Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι
ένας κρίκος στην αλυσίδα του θαψίματος ή της καύσης.
Ειδικά ο ΣΜΑ Ευκαρπίας προορίζεται να επεξεργάζεται
το 80% του συνόλου των αστικών απορριμμάτων του
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η πολύ
μεγάλη σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του συγκεκριμένου
ΣΜΑ φανερώνει ότι ο πήχης για την ανακύκλωση και τη
κομποστοποίηση σκόπιμα θα παραμένει πολύ χαμηλά,
καθώς πολλά ανακυκλώσιμα απορρίμματα αποδίδουν

ενεργειακά, όταν καούν.
Μπροστά μας έχουμε δύο δρόμους:
1. Να παραδοθούμε άνευ όρων σε επιχειρηματικά
δίκτυα κάποιων δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης με
ελληνικές και μεγάλες ξένες εταιρείες, τα οποία δίκτυα
θα αντιμετωπίσουν τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων ως πεδίο αναζήτησης κέρδους, κυρίως με βάση
την καύση. Οι εταιρείες θα έχουν οικονομικό κέρδος και
οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης θα θεωρούν ότι έχουν
εξαφανίσει τα σκουπίδια.
2. Να θέσουμε ξανά το πρόβλημα στη σωστή του
βάση, να επανασχεδιάσουμε τους στόχους και τα μέσα
επίτευξης σε σχέση με τα αστικά απορρίμματα, καλώντας όλους τους πολίτες να αναλάβουν και αυτοί τις
ευθύνες τους. Η εναλλακτική διαχείριση δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών
στη μείωση των δημιουργούμενων απορριμμάτων, στην
ανακύκλωση στην πηγή, ακόμα και με 10 χωριστούς
κάδους αν χρειαστεί, καθώς και με αλλαγή του τρόπου
χρέωσης των δημοτικών τελών.
Αν η δεύτερη λύση φαίνεται σήμερα ουτοπική, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί η μόνη υπαρκτή μετά από τις
αρνητικές εμπειρίες που θα αποκομίσουμε ζώντας την
πρώτη λύση, έχοντας πληρώσει το αντίτιμο ενός ακόμα
λάθους μας.
Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος

Εγώ αλλάΖΩ, εσύ αλλάζεις;

λα ξεκίνησαν ένα απόγευμα Σαββάτου,
τον Οκτώβριο του 2011 όταν μια ομάδα
συμπολιτών μας παρακινούμενοι από
ανιδιοτελή επιθυμία να διαθέσουν τον εαυτό
τους και τη φροντίδα τους σε άτομα με αναπηρία, συγκεντρώθηκαν και προβληματίστηκαν γύρω από αυτόν τον υψηλό σκοπό.
Δειλά δειλά μεγάλωσε ο κύκλος, διατυπώθηκαν οι πρώτες σκέψεις και βάλαμε τους αρχικούς στόχους. Η σύνταξη του καταστατικού
ήταν το πρώτο μέλημα του συλλόγου μας. Η
συνεργασία με το σύλλογο «Βηματίζω» από το
Κιλκίς στάθηκε πολύτιμος αρωγός στα πρώτα
μας …βήματα. Οι συναντήσεις μας κάθε Σάββατο το απόγευμα, αρχικά σε ισόγεια αίθουσα
της εκκλησίας και αργότερα στην αίθουσα
Δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δημαρχείου Πεύκων ευγενικά παραχωρημένη από
τον αντιδήμαρχο κ. Σημιτόπουλο ήταν πια
γεγονός.
Η 3η Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα
αφιερωμένη στην αναπηρία, αποτέλεσε
ευκαιρία να επικοινωνήσουμε, να γνωριστούμε καλύτερα και να ανταλλάξουμε απόψεις
στην ταβέρνα «Ανατολή». Στις 21 Ιανουαρίου
η προβολή της ταινίας «Το μαύρο μπαλόνι»
στάθηκε η αφορμή να δούμε, ν’ ακούσουμε
και να συζητήσουμε για την αναπηρία. Το κό-

ψιμο της βασιλόπιτας στη διάρκεια του ίδιου
μήνα συνόδεψε τις εγκάρδιες ευχές όλων μας
και την αισιοδοξία για μια δημιουργική χρονιά. Ακολούθησαν εκδηλώσεις ψυχαγωγικούεπετειακού χαρακτήρα, την Καθαρά Δευτέρα
(πέταγμα χαρταετού) και την 25η Μαρτίου
(παραδοσιακός μπακαλιάρος) στο εκκλησάκι
της Αγ. Τριάδος, όπου η ανταπόκριση των συντοπιτών μας ήταν ανέλπιστα μεγάλη.
Στις 9 Απριλίου διοργανώθηκε στο καφέουζερί «το Λουκούμι», ευγενικά παραχωρημένο από τους ιδιοκτήτες του για τις ανάγκες
του συλλόγου μας, εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός και αναπηρία», όπου προσκεκλημένοι να μιλήσουν ήταν η κ. Βούλα Πατουλίδου ολυμπιονίκης - τομεάρχισσα προώθησης
του εθελοντισμού του ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού και η κ. Μάρω Βασσάρα ψυχολόγοςυπεύθυνη του γραφείου κοινωνικής πολιτικής
και πρόνοιας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Η
συζήτηση που ακολούθησε ήταν πολύ εποικοδομητική και ουσιαστική. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε έκθεση με
χειροποίητες καλλιτεχνικές δημιουργίες του
ΚΔΑΠ ΑμεΑ Συκεών αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια για τις δυνατότητες των ΑμεΑ.
Στις 16 Μαΐου συνδιοργανώσαμε με τον
συντοπίτη σύλλογο «Φροντίζω» εκδήλωση με

θέμα: «Φροντίζω τα ζώα αλλάζω τον τρόπο
που βλέπω την αναπηρία». Προσκεκλημένη
του συλλόγου μας ήταν η κ. Μαρία Λίγκα φυσικοθεραπεύτρια-εκπαιδεύτρια θεραπευτικής
ιππασίας στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών, που με τρόπο κατανοητό και επιστημονικό μας παρουσίασε τη θεραπευτική
σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο άλογο
και στα άτομα με αναπηρία όταν καθοδηγείται
σωστά από θεραπευτές που αγαπούν αληθινά
αυτό που κάνουν.
Ακολούθησαν συμμετοχές σε πρωτοβουλίες του Δήμου για τη διάθεση αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες (κίνημα της πατάτας)
και στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας
με ενεργή ανταπόκριση από μέλη του συλλόγου μας. Στις 10 Ιουνίου συμμετείχαμε στη
«γιορτή του πατέρα» που διοργανώθηκε
στη νέα παραλία Θεσ/νίκης από το σύλλογο
Σ.Υ.Γ.Α.ΠΑ. Στις 27 Αυγούστου και στο πλαίσιο
των Θεοτοκίων καλέσαμε το Ροκ συγκρότημα
«Λουδίας» που μέλη του τυχαίνει να είναι και
συντοπίτες μας, να δώσει συναυλία στην αυλή
του 3ου Δημ. Σχ. Πεύκων σε μια προσπάθεια
του συλλόγου να έρθει πιο κοντά στους νέους
του τόπου μας. Σήμερα αριθμούμε περίπου
150 μέλη, προχωράμε όλοι μαζί μπροστά και
εθελοντικά σε νέες δράσεις.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«αλλάΖΩ»
Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου.
Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Αναστασιάδης (Πρόεδρος)
2. Βαγγέλης Τασιόπουλος (Αντιπρόεδρος)
3. Βίκυ Ρηγοπούλου (Γραμματέας)
4. Σοφία Αηδονά (Ταμίας)
5. Σοφία Ασβεστά (Κοσμήτορας) Γεωργία
Λιβάκα (Αναπλ. Γραμματέας) π. Κων/νος Βλέτσης (Αναπλ. Ταμίας).
Σύλλογος φίλων ατόμων με αναπηρία
«αλλάΖΩ»
allazo@hotmail.gr
allazo@groups.facebook.com

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
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Σακχαρώδης διαβήτης
Υπέρταση - Δυσλιπιδαιμία
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Μαρία Αθ. Δόσπρα -Τσακαλίδου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Laser - Botox - Peelings - Εμφυτεύματα
Γ. Παπανικολάου 76 & Ελύτη 15, Πεύκα, Ρετζίκι
Τηλ. 2310 676787, Κιν. 6974 397721
(η γιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού)

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

Ευτυχίας 2 - απέναντι από LIDL
Τ.Κ. 57010 Πεύκα - Ρετζίκι
τηλ. ιατρείου: 2310 675 900
οικίας: 2310 678 357
κινητό: 6977 577 000
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5 μετάλλια για τον Α.Σ. TAE KWON DO ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΥΚΩΝ
στο Πανελλήνιο κύπελλο Παίδων - Κορασίδων

Μ

ε τον καλύτερο τραόπο για την αγωνιστική ομάδα του Α.Σ. TAE KWON DO Αστέρα Πεύκων
Θεσ/νικής έκλεισε το 2012. Συγκεκριμένα η ομάδα συμμετείχε στο Πανελλήνιο ΚύπελλοTAE KWON DO παίδων-κορασίδων, στις 9-10-11 Νοεμβρίου. Στους αγώνες συμμετείχαν
600 αθλητές-τριες απ’ όλη την Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός, με αποτέλεσμα όλοι οι
αθλητές να βελτιώνουν συνεχώς την αγωνιστική τους ετοιμότητα, που είναι ένας από τους στόχους της συμμετοχής. Ο σύλλογός μας συμμετείχε με 10 αθλητές και κατάφερε να αποσπάσει 5
μετάλλια, 2 αργυρά και 3 χάλκινα. Οι αθλητές που δεν κατάφεραν να διακριθούν είχαν την ευκαιρία να κάνουν 2 και 3 αγώνες, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες που θα είναι
χρήσιμες στο μέλλον έτσι, ώστε να γίνουν καλύτεροι αθλητές.
Οι αθλητές που διακρίθηκαν είναι:
1) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία -45kgr παίδων
2) ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία -52kgr Παίδων
3) ΛΑΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -45kgr Παίδων
4) ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -52kgr Παίδων
5) ΒΕΛΕΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -63kgr Παίδων
Ανάλογη ήταν και η συνέχεια των επιτυχιών για το Σύλλογο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAE
KWON DO (Ι.Τ.F.) Παίδων-Κορασίδων στην Αθήνα (Κερατσίνι) στις 23,24,25 Νοεμβρίου, όπου
συμμετείχαν 90 σύλλογοι με πάνω από 500 αθλητές-τριες. Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με 7 αθλητές στην πρώτη τους εμφάνιση σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση και κατάφερε να αποσπάσει 1
αργυρό μετάλλιο.
Οι αθλητές που διακρίθηκαν είναι:
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
Αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία -35kgr Παίδων
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
5η ΘΕΣΗ στην κατηγορία -45kgr Παίδων
ΛΑΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην κατηγορία -45kgr Παίδων
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
5η ΘΕΣΗ στην κατηγορία -52kgr Παίδων
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην κατηγορία -59kgr Παίδων
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4η ΘΕΣΗ στην κατηγορία -57kgr Κορασίδων
ΤΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
4η ΘΕΣΗ στην κατηγορία -50kgr Κορασίδων
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρει τους αθλητές – τριες για τη συμμετοχή, την
προσπάθεια και τις διακρίσεις τους στο Πανελλήνιο Κύπελλο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
και εύχεται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για το μέλλον. Όλοι οι αθλητές του Συλλόγου πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση και όλοι τους διεκδίκησαν μέχρι τέλους μία θέση στο βάθρο
κερδίζοντας σημαντικές εμπειρίες για το μέλλον.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΥΚΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ «ΠΑΡΧΑΡ»
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 19:00
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΙΜΟΥΧΙΔΗΣ
ΛΥΡΑΡΗΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΓΚΟΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ & ΛΥΡΑΣ
ΡΟΔΩΝ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
57010 ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ & FAX: 2310 674310 - 6948054724
parxar-pefka-skg@hotmail.gr ΠΑΡΧΑΡ
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Μυστικά διατροφής

για να λάμπετε στις γιορτές!

Η

σωστή διατροφή μπορεί να παρατείνει τη νεότητα και να χαρίσει λάμψη
και ομορφιά! Επωφεληθείτε από το γιορτινό κλίμα, φροντίστε τη διατροφή σας, κρατήστε την ιδέα της ποικιλίας και της ισορροπίας και σίγουρα θα νιώσετε γεμάτοι ευεξία, διάθεση και ομορφιά!
Δέρμα χωρίς ρυτίδες. Το νερό είναι από τους βασικότερους παράγοντες
διατήρησης της επιδερμίδας σε καλή κατάσταση. Για νεανικό δέρμα είναι
απαραίτητη η κατανάλωση 6-8 ποτηριών νερού ημερησίως. Εκτός από την
απαραίτητη υγρασία που προσφέρει στην επιδερμίδα, βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει τοξίνες που συμβάλλουν στη γήρανση της επιδερμίδας.
Η κατανάλωση λυκοπενίου (ντομάτα), ω3 και ω6 λιπαρών οξέων (σαρδέλες,
σολωμός, καρύδια, ταχίνι, λιναρόσπορος) και αντιοξειδωτικών, έχει φωτοπροστατευτική δράση και αυξάνει την αντοχή του δέρματος στις βλαβερές
επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας. Το χρώμα της επιδερμίδας βελτιώνεται και το δέρμα αποκτά τη χαμένη λάμψη και ελαστικότητα. Ακόμη,
επιβραδύνεται σημαντικά ο σχηματισμός νέων ρυτίδων. Τροφές πλούσιες σε
αντιοξειδωτικά είναι τα κίτρινα ή πορτοκαλί φρούτα και λαχανικά, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, κόκκινο κρασί, ελαιόλαδο, πράσινο τσάι, ρόδι, ωμά αμύγδαλα, αβοκάντο, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μπρόκολο, σπανάκι, πιπεριές, κ.ά.
Υγιή μαλλιά. Κρέας, πουλερικά, ψάρια και αυγά για πρωτεΐνη, βιταμίνη
Β12 και σίδηρο. Πρωτεΐνες και βιταμίνη Β12 έχουν επίσης τα γαλακτοκομικά.
Μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες συμβάλλει στην καλύτερη κατασκευή
των δομικών μονάδων της τρίχας. Η ανεπάρκεια σιδήρου έχει ως αποτέλεσμα τα μη υγιή μαλλιά. Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος (πράσινα φυλλώδη λαχανικά, χυμός πορτοκαλιού, όσπρια), καθιστά τα μαλλιά πιο
θαμπά, εύθραυστα και αδύναμα. Δημητριακά, συκώτι, όσπρια, θαλασσινά,
σπόροι σιταριού, μαγιά μπύρας και αυγά για ψευδάργυρο. Αναστέλλει ένα
ένζυμο το οποίο επηρεάζει την παραγωγή προϊόντων μεταβολισμού, που σε
υψηλά επίπεδα προκαλεί τριχόπτωση. Κίτρινα, πορτοκαλί φρούτα και λαχανικά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, συκώτι, γαλακτοκομικά και ιχθυέλαια για
βιταμίνη Α. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α ισοδυναμεί με μαλλιά θαμπά, ξηρά και
εύθραυστα. Εσπεριδοειδή, ακτινίδια, κεράσια, πεπόνι, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, μπρόκολο για βιταμίνη C. Η Βιταμίνη C βοηθά στο σχηματισμό κολλαγόνου, το οποίο αποτελεί τη βάση του ιστού του τριχοθυλακίου. Επίσης,
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να προλαμβάνει τη φθορά των
μαλλιών.
Γερά νύχια. Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε σίδηρο για να μην έχουν
τα νύχια ραβδώσεις και να μην είναι εύθραυστα. Ασβέστιο (γάλα, τυρί, γιαούρτι) για να έχουν δύναμη και αντοχή. Ψευδάργυρο (δημητριακά, συκώτι,
όσπρια, θαλασσινά, σπόροι σιταριού, μαγιά μπύρας, αυγά) για ανάπλαση των
ιστών στα νύχια. Τα άσπρα στίγματα στα νύχια είναι σημάδι έλλειψης ψευδαργύρου . Επίσης, τροφές πλούσιες σε Βιτ. Α(Κίτρινα ή πορτοκαλί φρούτα
και λαχανικά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, συκώτι, γαλακτοκομικά προϊόντα),
βιτ.C(εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μπρόκολο, σπανάκι, πιπεριές) και πρωτεΐνες
(κρέας, πουλερικά, ψάρι, όσπρια, γαλακτοκομικά, αυγά) δυναμώνουν τα νύχια που βρίσκουν το φυσιολογικό τους χρώμα, δείχνουν υγιή, δεν είναι εύθραυστα και ξεφλουδισμένα.
Λαμπερό χαμόγελο. Μικρά ψαράκια που καταναλώνονται με τα κόκαλα,
γαρίδες και σολομός για φθόριο. Το φθόριο κάνει πιο ανθεκτική την αδαμαντίνη και το σμάλτο του δοντιού. Γάλα, τυρί, γιαούρτι και ταχίνι, για ασβέστιο
και φωσφόρο, που δίνουν δύναμη στα δόντια και προφυλάσσουν από την
τερηδόνα. Φρούτα και λαχανικά, κυρίως εσπεριδοειδή, ακτινίδια, κεράσια,
πεπόνι, ντομάτα, πιπεριές, μπρόκολο, για βιταμίνη C. Συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης C είναι τα πρησμένα ούλα ή ούλα που αιμορραγούν.
Καλές γιορτές!
Κοκκίνου Μαρία
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

τώρα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Μικρές αγγελίες
• Φιλόλογος με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και μεταδοτικότητα
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων. Παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Τιμές προσιτές ανάλογες των ωρών διδασκαλίας. Τηλ.
6976002804
• Χειροποίητα καλλυντικά, κεραλοιφές διαφόρων ειδών με αγνές πρώτες
ύλες. Τηλ. 6974905172
• Καθηγήτρια πληροφορικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές,
φοιτητές και απόφοιτους για ECDL
και μαθήματα προγραμματισμού. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6971782949
• Μαθήματα γερμανικών παραδίδονται σωστά και υπεύθυνα από
έμπειρη καθηγήτρια γερμανικών
(native speaker). Τηλ. 6970 555025,
Χριστίνα Θεοδώρου.

• Βιολόγος με πολύχρονη εμπειρία
σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, παραδίδει μαθήματα Βιολογίας θετικής
κατεύθυνσης και γενικής παιδείας
σε μαθητές Γ’ Λυκείου. Τηλ. 6944
291079.
• Φοιτήτρια φιλολογίας ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Τηλ. 6978454270
• Κατ’ οίκον Αισθητικός: Ποδολόγος
και Καλλωπισμού Νυχιών. Τηλ. 2310
210 432, 6976 682954
• Γερμανικά για όλους! Σύγχρονη
μέθοδος διδασκαλίας. Εύκολη εκμάθηση! Γρήγορα αποτελέσματα!
Νέα προετοιμασία για πτυχία Β1Β2-Γ1. Αμοιρίδου Κυριακή Τηλ. επικ.
6939651659
• Μεταφράσεις στη Γερμανική
Γλώσσα (τίτλοι σπουδών - επίσημα έγγραφα) Αμοιρίδου Τηλ. επικ.
6939651659

Daily Market

Λεωφ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 43 (δρόμος προς Φίλυρο)

Τηλ. 2315 007 126

