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Όταν μπαίνει η φτώχεια από 
την πόρτα φεύγει η οικολογική 
ευαισθησία απ’ το παράθυρο(;).

Μείωση 
Δημοτικών Τελών

σελ. 6

Αστική γραμμή 
στα Πεύκα

σελ. 6

Διανοίξεις 
Δρόμων

σελ. 6

«Πράσινη» 
Μετακίνηση

σελ. 18

Προτάσεις για το 
Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο Πεύκων
σελ. 5

Εναλλακτικές μορφές 
θέρμανσης κτηρίων 
και ατμοσφαιρική 

ρύπανση
σελ. 12-13

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 
εύχεται σε όλους 

Καλό Πάσχα 
με υγεία.

Ό ταν πριν χρόνια διαβάζαμε για την απροθυμία φτωχών 
είτε υπό ανάπτυξη χωρών να υιοθετήσουν μέτρα που 
θα συμβάλλανε στον περιορισμό και τον έλεγχο της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης η είδηση μας ξάφνιαζε αρνητικά. 
Υπήρχε και η θεωρητική τεκμηρίωση της αντίθεσής μας στη 
συμπεριφορά τους.

«Γιατί, λέγαμε, η αγωνία ενός Έλληνα, για παράδειγμα, για 
την προστασία και την επιβίωση του πλανήτη να είναι μεγα-
λύτερη από ότι του Ινδού; Και οι δυο είμαστε φιλοξενούμενοι 
στον κόσμο που ζούμε, και οι δυο οφείλουμε να τον κληρο-
δοτήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας». Ήταν μια αυτο-
νόητη αλήθεια, που όμως είχε, εγγενές το στοιχείο της ακύ-
ρωσής της. Δεν εξέταζε τον Ινδό ως άτομο, ως συγκεκριμένο 
πολίτη της χώρας, της πόλης και της γειτονιάς του, αλλά τον 
αντιμετώπιζε ως μέρος ενός «όλου», που τα χαρακτηριστικά 
του εμπεριέχονταν σε στατιστικές αναφορές και δείκτες (πυ-
κνότητα πληθυσμών, οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανικό εκ-
συγχρονισμό κτλ). Και η απορία μας που συνοδεύονταν από 
τις «αφ’ υψηλού» κρίσεις συνεχίζονταν. 

Ώσπου μας επισκέφτηκε η κρίση. Κρίση οικονομική δια-
πλεγμένη με κρίση αξιών, κρίση κοινωνική, κρίση παιδείας, 
κρίση ηθών. Το τι απ’ όλα υπήρξε η αφετηρία και το αίτιο των 
υπόλοιπων δεν είναι της παρούσας να ερευνηθεί. Εξάλλου εί-
ναι σίγουρο ότι πολλοί θα διαγκωνισθούν στη διεκδίκηση της 
αυθεντίας για την ανάληψη του ρόλου. Για τους υπόλοιπους, 
ιδιαίτερα γι αυτούς που περί πολλών οικολογικών και περι-
βαλλοντικών τυρβάζουν, η … μυρωδιά των καμένων ξύλων, 
αφόρητη ακόμη και για περιοχές όπως το Ρετζίκι, αποτέλεσε 
μια ηχηρή απάντηση στο, σε εκκρεμότητα, ζήτημα. Στο γιατί 
οι φτωχότεροι από τους κατοίκους αυτού του πλανήτη (Βρα-
ζιλιάνοι του Αμαζονίου, Ινδοί του Μομπάλ, Κινέζοι της Σαγκά-
ης ή Νοτιοαφρικανικοί του Γιοχάνεσμπουργκ) δεν κοιμούνται 
και ξυπνούν έχοντας μοναδική τους έγνοια το περιβάλλον. 
Βλέπεις, το καταλάβαμε, δικό τους πρόβλημα είναι το πώς θα 
μπορέσουν να κρατήσουν τη φαμίλια και το σπιτικό τους ζω-
ντανό και όρθιο…

Είχαμε καιρό να δούμε (ή σωστότερα να μην μπορούμε να 
δούμε) τη Θεσσαλονίκη από τα υψώματα των Πεύκων. Μαύ-
ρη και απόκοσμη σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και 
δεν είναι το μόνο στενόχωρο. Αν τολμήσεις να περπατήσεις 
στα γύρω, η βρώμα των καμένων ξύλων που ξεχύνεται απ’ τα 
τζάκια και απλώνεται με δολοφονική νωχέλεια σε κάθε πτυχή 
της πόλης σου κόβει την ανάσα. Η ευρύτερη Θεσσαλονίκη, 
παγκόσμια πρωταθλήτρια από πάντα στο άθλημα της επι-
βάρυνσης της ατμόσφαιρας από τα αιωρούμενα σωματίδια, 
έχει ξεφύγει πλέον στη διεκδίκηση του τίτλου με τη βοήθεια 
της πριμοδότησης της οικονομικής δυσπραγίας. Κάτι σαν την 

Μπαρτσελώνα της βρωμιάς! Τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε 
να βρείτε στις σελίδες 12-13 του παρόντος τεύχους.

Καλό θα είναι να γνωρίζουμε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια:
• Μειώνουν το προσδόκιμο χρόνο ζωής κατά 5,5 μήνες. Θα 

συντελέσουν, ώστε 271.000 άτομα να χάσουν τη ζωή τους 
πρόωρα και 66.000 άνθρωποι να εισαχθούν στα νοσοκομεία 
με σοβαρά καρδιοαγγειακά προβλήματα.

• Ενοχοποιούνται για προβλήματα στα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις των πνευμόνων.

• Πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους από καρδιαγγειακές 
νόσους.

• Πυροδοτούν αλλεργίες.
• Τέλος σχετίζονται με καρκίνους των πνευμόνων και της 

ανώτερης αναπνευστικής οδού.
Πριν κλείσουμε την εφιαλτική αυτή αναφορά στα προβλή-

ματα που σχετίζονται με τα αιωρούμενα σωματίδια της «θέρ-
μανση των φτωχών» (τζάκια, σόμπες, κτλ), αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι και μέσα στα σπίτια που ανάβουν τζάκια, η μόλυνση 
είναι διπλάσια από την επιτρεπτή με ότι αυτό σημαίνει.

Αν τώρα κάποιος αναρωτηθεί ποιο είναι το «δια ταύτα» του 
παραπάνω κειμένου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πραγματικά βρίσκεται 
σε αμηχανία. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προτρέψει 
τους συμπολίτες όχι να αποφύγουν τη χρήση του τζακιού που 
φαντάζει και είναι μια από τις άπειρες παράπλευρες συνέπειες 
της κρίσης που μας μαστίζει, αλλά να τους συστήσει τη χρήση 
του με μέτρο και σύνεση. 

• Όχι βρεμένα ξύλα στο τζάκι.
• Όχι κάψιμο άλλων υλικών όπως υφάσματα, χαρτιά, πλα-

στικά.
• Όχι κάψιμο παλιών επίπλων και νοβοπάν ιδίως αν αυτά 

είναι βαμμένα και εμπλουτισμένα με χημικά.
• Όχι χρήση ως καύσιμη ύλη πεπιεσμένων χαρτών, βαμμέ-

νων κόντρα πλακέ και άλλων επεξεργασμένων υλικών της 
επιπλοποιίας.

• Και τέλος «λιγότερο τζάκι», και πολύ φαντασία σε ορθό-
δοξες και «ανορθόδοξες» μεθόδους θέρμανσης. Ίσως να μην 
είναι τόσο αποτελεσματικές, αλλά είναι σίγουρα πιο ευχάρι-
στες…

Σύλλογος Κατοίκων Πεύκων 
Οικο-Οραμα

Let’s do it ! Βγαίνουμε στις γειτονιές και καθαρίζουμε τα Πεύκα
Κυριακή 14 Απριλίου «Διεθνής Ημέρα Καθαρισμού»
Σημείο συνάντησης ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ - 10:30 π.μ.
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Περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα. Προσαρμοστήκαμε στις ανάγκες 
που μας επέβαλε η κρίση και προσπαθήσαμε να επιβιώσουμε σε 
δύσκολες συνθήκες, πρωτόγνωρες για μας. Aνακαλύψαμε και 

κρυφές ανθρώπινες αντοχές που δεν είχαμε γνωρίσει και βιώσει μέχρι 
σήμερα.

Τα έξοδα του χειμώνα είναι πάντοτε περισσότερα, ειδικά όμως φέτος με 
το πετρέλαιο πανάκριβο έγιναν δυσβάστακτα. Η φορολόγησή του ανέβασε 
την τιμή στα ύψη και πολλοί από μας, όπως ήταν φυσικό, αναζητήσαμε 
εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με μικρότερο κόστος.

Η κυβέρνηση δυστυχώς δε μπόρεσε να προβλέψει αυτή την αυτονό-

ητη αντίδραση του κόσμου, με αποτέλεσμα ούτε τα προγραμματισμένα 
έσοδα από τη φορολόγηση του πετρελαίου να εισπράξει, αλλά ούτε και 
τη σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος να αντιμετωπίσει. Η μόλυνση 
του περιβάλλοντος ήταν τεράστια και οι επιστήμονες χτύπησαν καμπανάκι 
για τις σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Πρέπει με τη βοήθεια 
κινήτρων και ουσιαστικής ενημέρωσης να μας κατευθύνει σε πιο οικονομι-
κές, πιο ορθολογικές και πιο φιλικές για το περιβάλλον εναλλακτικές μορ-
φές θέρμανσης. Στο διάστημα υλοποίησης αυτής της αναγκαίας στροφής, 
πρέπει να επαναφέρει τη φορολογία του πετρελαίου στα προηγούμενα 
επίπεδα. Ο φετινός χειμώνας ήταν σχετικά ήπιος, αλλά δεν υπάρχει καμία 
εγγύηση ότι το ίδιο θα ισχύει και για τους επόμενους χειμώνες.

Ο σύλλογός μας στο μέτρο των δυνατοτήτων του διοργάνωσε ημερίδα 
σχετική με το θέμα. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 12.

Της σύνταξης

Τα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποίησε τις 

παρακάτω δράσεις:
•	 Κυριακή	16	Δεκεμβρίου. To ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη 

Γιορτή για χάρη των μικρών του φίλων και στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέ-
ρας των δικαιωμάτων του παιδιού (11 Δεκεμβρίου) (σελ. 13).

•	 26	 Ιανουαρίου. Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην «Κορυφή» ο ετήσιος 
χορός του συλλόγου και η κοπή της βασιλόπιτας (σελ. 4).

•	 Φεβρουάριος. Συνεργασία με την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου 
Πεύκων, για τα ρέματα του οικισμού μας (σελ. 13).

•	 13	Φεβρουαρίου. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ απεύθυνε επιστολή στο Δήμαρχο Πυλαί-
ας – Χορτιάτη σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα μεγάλου αριθμού αδέσποτων 
σκύλων στην περιοχή «Ασβεστοχωρίτικα».

•	 20	Φεβρουαρίου. Πήραμε μέρος στη διαβούλευση που οργάνωσε ο Δήμος 
Νεάπολης – Συκεών με αντικείμενο την Α΄ φάση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου των Πεύκων.

•	 23	Φεβρουαρίου. Πραγματοποιήθηκε στα Πεύκα η προγραμματισμένη 
από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών αιμοδοσία, στην οποία συμμετείχε και ο 
σύλλογός μας.

•	 4	Μαρτίου. Πήραμε μέρος σε σύσκεψη με τον ΟΑΣΘ, το ΣΑΣΘ και τους 
εκπροσώπους της Δ.Ε. Πεύκων,  με αντικείμενο τη θέσπιση αστικής τοπικής 
συγκοινωνίας στα Πεύκα.

•	 5		Μαρτίου. Μετά από συζητήσεις μεταξύ μελών, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ διαμόρ-
φωσε προτάσεις για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Πεύκων, τις οποίες 
προώθησε στα αρμόδια όργανα του Δήμου.

•	 13	Μαρτίου. Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-ενημέρωση στο πρώην Δημαρ-
χείο Πεύκων με θέμα: «Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης των κτηρίων και 
ατμοσφαιρική ρύπανση». Ομιλητές ήταν το μέλος μας Ξενοφώντας Ζήσης, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός με θέμα «Το τέλος της εποχής του πετρελαίου για 
τη θέρμανση κτηρίων στην Ελλάδα» και ο δρ. Κώστας Νικολάου, χημικός 
περιβαλλοντολόγος με θέμα «Ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικό περιβάλ-
λον».

Στη διάρκεια αυτών των μηνών συγκεντρώνονται φάρμακα, τα οποία 
παραδίδονται στο «Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης»

Πευκο - Οραμα
Περιοδική έκδοση του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

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

http://www.oiko-orama.gr • e-mail: info@oiko-orama.gr 
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: 
MAYΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΗΛ. 2310 700770, FAX. 2310 700767 • e-mail: mavrogenis@hol.gr

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

Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα κατοίκων του οικι-
σμού Πηγών της Κοινότητας Πεύκων, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους και να συμβάλλουν με τη δράση τους στη μελέτη, προώθηση και επίλυση 
των τοπικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση πάνω στα ευρύτερου ενδιαφέροντος 
προβλήματα του συνοικισμού. Ο Σύλλογος είναι ανοικτός στη συμμετοχή κάθε 
κατοίκου του Δ.Ε. Πεύκων που μοιράζεται ανάλογες σκέψεις και ανησυχίες και 
πιστεύει ότι πρέπει να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Φίλη συμπολίτισσα, φίλε συμπολίτη, εάν θέλεις να λάβεις γνώση του 
καταστατικού, να συμμετέχεις στις δραστηριότητες και να γίνεις μέλος του 
Συλλόγου, επικοινώνησε με το Γραμματέα του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ κ. Σπύρο 
Μαστρογεωργόπουλο, τηλ. 2310 673 075. Η αποστασιοποίηση από τα κοινά 
δεν ωφελεί. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα και το άλλοθι σε μειοψηφίες να 
διαχειρίζονται ζωτικά θέματα της καθημερινής μας ζωής, όπως αυτές κρίνουν. 
Θα το επιτρέψουμε;
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ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ	ΜΑΘΗΤΕΣ	ΤΟΥ	ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ	
ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΛΥΚΕΙΟΥ...	

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,
Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, λειτουργεί στο 
Ρετζίκι ένας χώρος  που διαθέτει μια διαφορετική εκπαιδευ-
τική προσέγγιση. Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται πιο 
στοχευμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού και ταυτόχρονα 
πολύ οικονομικά! Τα ολιγομελή τμήματα 2-3 μαθητών, σε 
συνδυασμό με την υπάρχουσα εμπειρία εγγυώνται τα καλύ-
τερα αποτελέσματα.

Από αυτούς που 
προσπαθούν, ορισμένοι 
δεν πετυχαίνουν. 
Από αυτούς που δεν 
προσπαθούν, δεν 
πετυχαίνει κανείς!
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ΚΕΝΤΡΟ	ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ	ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
GROUP		2-3	ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΤΛΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
MSc  Διδακτικής  Φυσικών  Επιστημών

Αγ. Γεωργίου 17, Ρετζίκι  
ΤΗΛ. 2310673436

ΦΥΣΙΚΗ	–	ΧΗΜΕΙΑ	-	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ό πως και πέρυσι, έτσι και φέτος το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετέχει στην Παγκό-
σμια Εκστρατεία Καθαριότητας, που ορίστηκε φέτος για την Ελλάδα στις 
14	Απριλίου	2013. 

Φέτος, για δεύτερη συνεχή φορά, φιλοξενούμε στη χώρα μας τη Διεθνή Εθε-
λοντική Καμπάνια ‘’Let’s Do It’’. Το «Let’s Do It World», ως κίνημα εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά το 2008 στην Εσθονία και πήρε στη συνέχεια διεθνείς δια-
στάσεις. Σήμερα, αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη 
εθελοντική	καμπάνια	διεθνώς	με	συμμετοχή	96	χωρών	και	7	εκατομμύ-
ρια εθελοντών (http://www.letsdoitworld.org). Πολίτες από κάθε μεριά του 
πλανήτη, συμμετέχουν στην καμπάνια καθαρίζοντας τις πόλεις τους, τις γειτο-
νιές τους, τα πάρκα τους, τα δάση τους, τις παραλίες τους, περνώντας μήνυμα 
αλλαγής, βελτίωσης και προστασίας, για το φυσικό περιβάλλον.

Τον Απρίλιο του 2012 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα με με-
γάλη επιτυχία και συμμετοχή πάνω από 20.000	ενεργών	εθελοντών,	350	φο-
ρέων και 100 Δήμων, οι οποίοι μετέδωσαν το μήνυμα του Let’s Do It, απομα-
κρύνοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες τόνους σκουπιδιών από απλές περιοχές 
έως σημαντικά οικοσυστήματα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ένιωσαν πως ήρθε η 
ώρα να αλλάξουμε νοοτροπία και συνήθειες. Μέσα από την καμπάνια δείξαμε 
πως μπορούμε να συνεργαστούμε για ένα κοινό σκοπό και να δημιουργήσου-
με τις προϋποθέσεις για μια Ελλάδα Ομορφότερη και Καθαρότερη.

Διοργανωτές αυτής της εκστρατείας είναι οι: η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ», 
μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές οργανώσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Το	ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ	προτείνει	στους	συμπολίτες	μας	να	καθαρίσουμε	τα	

Πεύκα με τον πιο πρόσφορο τρόπο που κρίνει ο καθένας. Από τη μεριά 
μας καλούμε όποιον θέλει στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 14 Απριλίου 
στο	συντριβάνι.	Εκεί	θα	διαθέτουμε	γάντια	και	σακούλες	και	θα	οργανώ-
σουμε συνεργεία που θα εξορμήσουν σε διάφορα σημεία των Πεύκων. 
Σας περιμένουμε.

ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

Greece 2013
Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μια μέρα!
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Τ ο Σάββατο στις 26 του Γενάρη πραγματοποιήθηκε ο χορός του 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στην ταβέρνα ΚΟΡΥΦΗ. Δειλά-δειλά έπεσε στο 
τραπέζι του Δ.Σ. η πρόταση να κάνουμε ή να μην κάνουμε χορό 

φέτος λόγω της κρίσης. Να το πούμε κοπή πίτας, συνεστίαση ή χορό;
Συμφωνήσαμε την πιο προσιτή τιμή και κλείσαμε το μισό μαγαζί. Οι 

προσκλήσεις λιγότερες από άλλη φορά και η βασιλόπιτα ανάλογη των 
προσδοκιών μας. Ούτε για δώρα δε βγήκαμε για τη λαχειοφόρο αγορά 
στα μαγαζιά των Πεύκων.

Αλλά εσείς μας διαψεύσατε. Μάλλον το είχατε ανάγκη. Η μεγάλη 
προσέλευση των μελών και των φίλων μας μας ξάφνιασε ευχάριστα. 

Γεμίσαμε την ΚΟΡΥΦΗ. Για άλλη μια φορά δείξαμε ότι δεν το βάζουμε 
κάτω κι’ αντί να κλαίμε τη μοίρα μας μαζευτήκαμε να τα πούμε και να 
διασκεδάσουμε. Έτσι ξορκίζουμε οι Έλληνες τα μνημόνια και τη λιτό-
τητα. ΜΑΖΙ.

Σας ευχαριστούμε όλους που και πάλι αγκαλιάσατε τόσο πρόθυμα κι 
αυτή την εκδήλωσή μας.

Ευχαριστούμε το μέλος μας Πατέρα Κωνσταντίνο, για τις ευχές του 
κατά την κοπή της βασιλόπιτας και για τα ενθαρρυντικά του λόγια, που 
μας γέμισαν δύναμη.

Ευχαριστούμε το Δήμαρχό μας, τους αντιδημάρχους και Δημοτικούς 
Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και τα μέλη του Τοπι-
κού Συμβουλίου, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ευχαριστούμε τους επαγγελματίες που εθελοντικά μας προσέφεραν 
τα δώρα που κληρώσαμε (το μοναδικό έσοδο για να καλυφθούν τα 
έξοδα του χορού).

Ευχόμαστε υγεία και δύναμη και πάνω απ’ όλα το κεφάλι ψηλά.
Για	το	ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

Γεωργία	Κατσίκη

Κοπή βασιλόπιτας 
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Ευχαριστούμε τους παρακάτω επαγγελ-

ματίες, για την εθελοντική προσφορά των 
προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους, για 

τη λαχειοφόρο αγορά του χορού μας.

•	BUDAPEST tours, 

Παπανικολάου 66, Πεύκα

•	Οπτικά	ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

Παπανικολάου 66, Πεύκα

•	Ψητοπωλείο 
«λάδι και ρίγανη», 

Mediterranean Cosmos
•	ΧΡΥΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ, 

Εργαστήριο	Χρυσοχοΐας, 
   Ερμού 18, Θεσ/νίκη



Προτάσεις του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ για την Α’ φάση 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων
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Κύριε Δήμαρχε,
Λαμβάνοντας υπόψη την περίληψη του Α΄ σταδίου 

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πεύκων του μελε-
τητικού γραφείου, καθώς και όσα ακούστηκαν κατά 
την πρώτη διαβούλευση για το θέμα αυτό, σας παρα-
θέτουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις - προτάσεις του 
συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ.
- Κατ’ αρχάς διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας ως προς 
την αναγκαιότητα επέκτασης του οικισμού. Η εκτίμη-
ση του μελλοντικού πληθυσμού θεωρούμε ότι είναι 
υπερβολική. H προτεινόμενη για ένταξη περιοχή είναι 
η μόνη δυνητικά ικανή στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί 
στη Δημοτική Ενότητα των Πεύκων. Ας αφήσουμε τη 
σχετική απόφαση να την πάρουμε μετά από 15-20 
χρόνια σύμφωνα με τις συνθήκες που θα ισχύουν 
τότε. Τα τελευταία χρόνια είχε σημειωθεί μια εκρηκτι-
κή αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και γε-
νικά, αλλά και ειδικά στα Πεύκα. Αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα διατίθεται προς πώληση ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός κατοικιών. Εξάλλου στο γειτονικό Φίλυρο 
προχωράει η ένταξη 4000 στρεμμάτων που αλλάζει 
πλήρως τα δεδομένα της περιοχής, καθώς τα Πεύκα 
θα επηρεασθούν έντονα από αυτήν. Επίσης έχουμε 
αμφιβολίες αν η οικοδομή μπορεί ή πρέπει πλέον να 
παίξει τον ρόλο της ατμομηχανής στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Θεωρούμε πιο κρίσιμο ζήτημα 
την αναβάθμιση του υπάρχοντος κτηριακού δυναμι-
κού με έμφαση την ενεργειακή. Πρέπει να μπει ένας 
φραγμός στις εκτός ορίων επεκτάσεις των σχεδίων 
πόλης, καθώς κινδυνεύουμε στο τέλος τα Πεύκα, το 

Ασβεστοχώρι και το Φίλυρο να αποτελέσουν ενιαίο 
οικιστικό σύνολο, χωρίς παρεμβολή εκτός σχεδίου 
περιοχών.
- Κρίνουμε επιτακτική την εκπόνηση κυκλοφοριακής 
μελέτης, στην οποία θα συνεκτιμηθεί και ο κυκλοφο-
ριακός φόρτος από τις γειτονικές δημοτικές ενότητες 
και τις μελλοντικές τους επεκτάσεις (π.χ. Δ.Ε. Φιλύρου 
που διέρχεται από τον οικισμό μας). Αυτή τη στιγμή η 
Παπανικολάου και ως προς τον κυκλοφοριακό φόρ-
το και ως προς τις εμπορικές δραστηριότητες παίζει 
υπερβολικά μεγάλο ρόλο. Θα πρέπει να αναζητηθούν 
εναλλακτικές λύσεις.
- Να γίνει οργάνωση κέντρου πόλης. Πρότασή μας 
είναι αυτό να διαρθρώνεται γύρω από το χώρο που 
κατέχει σήμερα το 3ο Δημοτικό Σχολείο και να γίνει 
ενοποίηση των ελεύθερων χώρων του οικισμού Πα-
ράδεισος: Δημαρχείο – πλατεία (3ο Δημοτικό.) - πεζό-
δρομος κατά μήκος ρέματος - παλιά κοινότητα - πα-
λιά εκκλησία).
- Επίσης, να γίνει προσπάθεια να οργανωθούν δευ-
τερεύοντα κέντρα σε όσες πολεοδομικές ενότητες 
κριθεί απαραίτητο (π.χ. Οικισμός Ακροπόλεως και 
Βυζάντιο).
- Να δοθεί έμφαση στην κίνηση των πεζών δημιουρ-
γώντας τις κατάλληλες υποδομές (διαβάσεις, πεζο-
δρόμια, πεζόδρομοι κ.ά.). Αν και υπάρχουν δυσκολίες 
λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών, να εξαντλη-
θούν όλα τα περιθώρια για ένταξη του ποδήλατου 
στους βασικούς τρόπους μετακίνησης των κατοίκων 
(μετακίνηση προς σχολεία, εμπορικά καταστήματα, 

αθλητικούς χώρους, αναψυχή κλπ).
- Εκτός από το πράσινο των ρεμάτων, ο οικισμός μας 
διαθέτει λίγους χώρους αστικού πρασίνου. Με την αλ-
λαγή χρήσεων γης να δημιουργηθούν νέοι χώροι ανά 
γειτονιά, εν ανάγκη χρησιμοποιώντας και ιδιοκτησίες 
του Δήμου.
- Να προβλεφθούν νέοι αθλητικοί χώροι, γιατί οι 
υπάρχοντες δεν επαρκούν.
- Θεωρούμε απαραίτητη τη σύνδεση των Πεύκων 
με το Σέιχ-Σου. Είμαστε όμως πολύ επιφυλακτικοί 
ως προς την παρέμβαση - δόμηση μέσα στο δάσος 
(όπως αναφέρεται στη σελ. 18, της πρότασης).
- Θεωρούμε ότι η αλλαγή χρήσεων γης κατά μήκος 
κεντρικών οδικών αξόνων (π.χ. Κωνσταντινουπόλε-
ως, Παπανικολάου) ή σε κάποια ακόμα σημεία των 
διαφόρων οικιστικών ενοτήτων χρειάζεται παραπέρα 
διερεύνηση και διαβούλευση. Επιφυλασσόμαστε να 
διατυπώσουμε πιο αναλυτικές απόψεις σε επόμενες 
φάσεις.
- Παράλληλα με όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εκπο-
νηθεί στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων (όπως σημειώνει και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού).
- Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει κοινή πρω-
τοβουλία των Δήμων Νεάπολης–Συκεών και Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, ώστε να δοθεί οριστική απάντηση στο 
πού θα ανήκουν διοικητικά τα λεγόμενα Ασβεστοχω-
ρίτικα. Η βούληση των κατοίκων της περιοχής αυτής 
πρέπει να είναι το κύριο κριτήριο, όπως προβλέπει και 
ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
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Μετά	 από	 διαμαρτυρίες	 κατοίκων	 της	 περιοχής	 «Ασβεστοχωρίτικων»	
προς το Σύλλογό μας για το θέμα των αδέσποτων σκύλων της περιοχής, 
απευθύναμε	την	παρακάτω	επιστολή	στις	13.2.2013,	στο	δήμαρχο	και	το	

Δημοτικό	Συμβούλιο	του	Δήμου	Πυλαίας-Χορτιάτη,	με	κοινοποίηση	στο	Δήμο	
μας,	το	Σύλλογο	Φροντίζω	και	το	Σύλλογο	Κατοίκων	Αγίας	Τριάδας.

“Ο σύλλογός μας, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, έχει ως σκοπό, τον πολιτισμό, την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Δημοτικής	Ενό-
τητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Στα όρια της Δημοτικής ενότητας Πεύκων με την Δημοτική Ενότητα Ασβεστοχω-
ρίου και μέσα στα όρια του Δήμου σας επί χρόνια λειτουργούσε το πτηνοτροφείο 
του Κρέοντα Φλωρίδη. Αυτό έπαψε να λειτουργεί εδώ και ένα - δύο χρόνια. Κατά τα 
τελευταία χρόνια της λειτουργίας της επιχείρησης είχαν συγκεντρωθεί και τρεφό-
ντουσαν περίπου σαράντα σκυλιά.

Μετά το κλείσιμο της επιχείρησης, τα σκυλιά αυτά δεν τα φρόντιζε πλέον κανείς 
συστηματικά. Κάποιοι περίοικοι τους έδιδαν μερικές φορές τροφή, ενώ από άποψη 
ασθενειών, εμβολιασμών κλπ δεν υπήρξε καμιά πρόνοια. Από τους κατοίκους της 
περιοχής έχουμε αρκετές καταγγελίες ότι πολλά από τα σκυλιά αυτά είναι επικίν-
δυνα και για τα υπόλοιπα σκυλιά της περιοχής, αλλά και για τους κατοίκους. Επίσης 
έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενους χειμώνες και το φαινόμενο του κανιβαλισμού 
μεταξύ των σκυλιών.

Οι φιλότιμες προσπάθειες ορισμένων φιλόζωων και μελών του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ 
δεν αρκούν για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, λόγω των διαστάσεων που έχει 
πάρει. Είναι γνωστό ότι κάτοικοι της περιοχής απευθύνθηκαν στον Δήμο σας για 
το πρόβλημα. Αυτό που έγινε εκ μέρους σας μέχρι τώρα ήταν η καταγραφή των 
σκυλιών και η προσπάθεια καθησύχασης των κατοίκων. Εκτιμάμε ότι το πρόβλημα 
είναι υπαρκτό και λόγω του μεγάλου αριθμού των ζώων (σήμερα ο αριθμός τους 
έχει υπερβεί τα πενήντα) και λόγω της επιθετικότητας ορισμένων από αυτά. Από την 
άποψη αυτή το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν εντάσσεται στο γενικό πρόβλημα των 
αδέσποτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα ο Δήμος σας οφείλει να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα, καθώς υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε σε ανεξέλε-
γκτες καταστάσεις (είτε ανθρώπινη απώλεια, είτε μαζικές θανατώσεις ζώων).

Σε πρώτη φάση, σας παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας για να μας 
ενημερώσετε πώς προτίθεστε να χειριστείτε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν και τα ταλαίπωρα ζώα, αλλά και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής που είναι 
δημότες του Δήμου σας. Ελπίζουμε από τη συζήτηση αυτή να προκύψουν αποφά-
σεις που θα βοηθήσουν στην υπέρβαση του προβλήματος.”
Ο	Δήμαρχος	Ιγνάτιος	Καϊτεζίδης	μας	απάντησε	ότι	προώθησε	το	θέμα	στους	

αρμόδιους	αντιδημάρχους	Καθαριότητας,	στον	πρόεδρο	του	ΣΥΠΠΑΖΑΘ	και	
στον	πρόεδρο	της	Δ.Ε.	Ασβεστοχωρίου	«για	εξέταση	και	άμεσες	ενέργειες».	
Ελπίζουμε	η	παραπομπή	αυτή	να	μην	είναι	μια	υπεκφυγή.	Εμείς	ως	σύλλογος	

θα	συνεχίσουμε	να	αναζητούμε	λύση	στο	σοβαρό	αυτό	πρόβλημα.

Αγαπητοί συμπολίτες. 
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συγκεντρώνει φάρμακα για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλλη-

λεγγύης, που παρέχει πρωτοβάθμια ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη 
σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες, μετανάστες και Έλληνες.

Εάν έχετε φάρμακα που δεν έχουν λήξει και δεν τα χρειάζεστε φέρτε τα. 
Αυτά που είναι σε μορφή χαπιών μπορεί να είναι και χύμα (υπόλοιπα χρη-

σιμοποιημένων συσκευασιών).
Αυτά που είναι σε υγρή μορφή, δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί η συσκευασία.
Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τα φέρετε οι ίδιοι, ειδοποιήστε 

μας να περάσουμε να τα πάρουμε εμείς. 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 6987	060	201.
Ευχαριστούμε την Εκκλησία των 12 Αποστόλων, το Σ-Μ Μαρινόπουλος 

και τα φαρμακεία ΡΟΖΗ και ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ.-ΘΥΜΗ Ε. για τη συνεργασία 
τους στη συγκέντρωση των φαρμάκων.

Σημεία συγκέντρωσης:
• Γραφεία ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ (κάθε 1η και 3η Τρίτη του μήνα 8-10 μ.μ.), Ει-

ρήνης 2 • ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ • ΕΚΚΛΗΣΙΑ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ • Φαρμακείο ΡΟΖΗ 
• Φαρμακείο ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ.-ΘΥΜΗ Ε.

Σε συνέχεια, λοιπόν, του προηγούμενου άρθρου σχετικά με το θέμα του 
Ο.Α.Σ.Θ. στα Πεύκα, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ προσπάθησε για την εξεύρεση της βέλ-
τιστης λύσης, θέτοντας το ζήτημα στη δημοτική αρχή και συμμετέχοντας 
ενεργά και διεκδικητικά σε όλες τις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς 
(ΟΑΣΘ, ΣΑΣΘ, ΔΗΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ). Έτσι στις 16 Οκτωβρίου 2012 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ και του Δήμου 
Νεάπολης-Συκεών με τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Θ. κ. Χρήστο Στεφανίδη, με σκο-
πό τη δημιουργία νέας γραμμής στα Πεύκα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των κατοίκων. Με εντολή του προέδρου του Οργανισμού στις 5 Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε δεύτερη αυτοψία από κλιμάκιο του Ο.Α.Σ.Θ. στα Πεύκα, 
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. Ο Δήμος έστειλε επίσημο έγγραφο στο Σ.Α.Σ.Θ. και τον ΟΑΣΘ. 
Παρόλα αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα το θέμα παρέμεινε στάσιμο. Το 
νέο έτος ενημερωθήκαμε ότι το ΣΑΣΘ δεν μπορούσε να πάρει απόφαση, με 
αποτέλεσμα να γίνει ξανά συνάντηση όλων στο Δημοτικό Κατάστημα των 
Πεύκων στις 4 Μαρτίου 2013. Μετά από αυτή τη συνάντηση θεωρώ ότι βρι-
σκόμαστε σε καλό δρόμο και θα δοθεί λύση στο πρόβλημα, αφού ξεπερα-
στούν κάποια εμπόδια. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Αλφόνσο Ακουαρόνε, για την κα-
θοριστική του συμβολή στη διεκδίκηση του αιτήματός μας από τον ΟΑΣΘ, το 
Δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών Σίμο Δανιηλίδη που μας βοήθησε εκ μέρους του 
Δήμου και τον κ. Βάνη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο, ο οποίος στήριξε 
από την πρώτη στιγμή το σύλλογό μας και τους κατοίκους των Πεύκων.

Κάποιοι στο παρελθόν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να λύσουν το πρόβλη-
μα της συγκοινωνίας στα Πεύκα και από ότι φάνηκε δεν το ήθελαν. Ας ελπί-
σουμε ότι ο πολύχρονος αγώνας του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ θα δικαιωθεί, αλλά το 
σημαντικότερο, οι κάτοικοι των Πεύκων θα πάψουν να ταλαιπωρούνται. 

ΠΑΣΙΑΛΗΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ	Jpasialis,@yahoo.gr

Ε ίναι γνωστό ότι το θέμα της πυρασφάλειας του οικισμού των Πεύκων είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό, καθώς ο οικισμός απλώνεται ανάμεσα σε δασικές εκτάσεις. 
Με την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή είναι βέβαιο ότι θα ζούμε καλοκαίρια 

με υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο παρατεταμένες ξηρασίες. Κάθε χρόνο έχουμε 
επεισόδια δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στο Σέιχ–Σου. Από 
χρόνια το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ασχολείται με το σοβαρό αυτό ζήτημα. Είναι γνωστή η προ-
σφορά του πυροφυλάκειου. Πέρυσι μαζί με τη Δημοτική Ενότητα, προχώρησε σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια εθελοντών από την ΕΔΟΜΑΚ. Αν και τα σεμινάρια ήταν ιδι-
αίτερα χρήσιμα, η συμμετοχή των εθελοντών ήταν σχετικά μικρή. Εμείς από τη μεριά 
μας θα επιμείνουμε. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με τη Δημοτική Ενότητα και το 
Δήμο γενικότερα, και με την ΕΔΟΜΑΚ και με το Δασαρχείο και με την Πυροσβεστική 
και με οποιαδήποτε άλλο φορέα, ώστε το επίπεδο πυρασφάλειας να ανεβαίνει κάθε 
χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε τη Δημοτική Ενότητα να αναλάβει και πάλι 
δράση. Εμείς από τη μεριά μας θα αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς 
την κατεύθυνση αυτή. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να ανταποκριθούν στο 
κάλεσμα που θα γίνει προς αυτούς το αμέσως προσεχές διάστημα.

Όπως ενημερωθήκαμε επίσημα από το δήμο έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω 
δρόμοι: Νερομύλων (τμήμα 1), Ερμού, Βάκχου, Βότση, Δροσίνη, Γ. Σουρή, 
Ελευθερίας με Κωστή Παλαμά, Αγίας Τριάδος, Καρατάσου, Ακαδημίας, Επικού-

ρου, Ηρακλείτου, Ηλίου, Εμμ. Παπά, Γαλήνης 1, Γαλήνης 2, Πτολεμαίων, Σίνα, Σίνα 
Πάροδος, Τριών Ιεραρχών, Πεζόδρομος Ο.Τ. Γ49-52, Θάλειας, Σουλίου, Εφέσου, Μ. 
Αλεξάνδρου, Σμύρνης, Νερομύλων(τμήμα 2).

Για το έτος 2013 προβλέπεται να ξεκινήσουν επεμβάσεις σε κεντρικούς δρόμους, 
όπως Ειρήνης (από Παπανικολάου έως Ακροπόλεως), Μ. Ασίας, Ρόδων, με διανοίξεις, 
κρασπεδώσεις και ασφαλτοστρώσεις. Όσοι δρόμοι δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν 
θα μεταφερθούν στο νέο έργο. Αυτοί είναι: Παναγίας Φανερωμένης, Αγ. Φιλήμωνος, 
Κρίνων, Κυκλάμινων, Νίκης , Χαρίτων, Χρυσοστόμου, Προπυλαίων, Πεζόδρομος Ο.Τ. 
Γ146-147, Πεζόδρομος Ο.Τ. Γ75-77 και δρόμοι γύρω από τα νέα σχολεία στον οικι-
σμό Βυζάντιο.

Δρόμοι που δεν έγιναν λόγω καταπατήσεων και ο δήμος προχώρησε σε διοικη-
τικές αποβολές: Αγίων Πάντων, Άγρα, Αρχιμήδη, Ελευθερίας 1, Βαλαωρίτη, Ελευ-
θερίας 2 , Ιπποκράτους, Ισοκράτους, Κοιμήσεως της Θεοτόκου 1, Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου 2, Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Πάροδος, Μαρμαρά, Νίκαιας ,Περγάμου, 
Βαφόπουλου, Πινδάρου, Γαλατά, Ίμβρου.

Αδέσποτα στον οικισμό Ασβεστοχωρίτικων Συγκεντρώνουμε φάρμακα
για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης

Τοπική γραμμή Ο.Α.Σ.Θ. στα Πεύκα… (συνέχεια)

Πυρασφάλεια στα Πεύκα

Πορεία του έργου της διάνοιξης 
των δρόμων στα Πεύκα
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Έτσι τα βλέπω...
Έτσι χαλαρά χωρίς βάθος…

Τ ο θέαμα πολύχρωμο και χαρούμενο.  Ίσως κάποιες πτυχές του να ‘ναι 
παράταιρες, όμως παρ’ όλα αυτά γοητευτικό.  Θυμίζει τις πατς γουόρκ 
φούστες των κοριτσιών της ξενοιασιάς.  Όπου το βλέμμα γαλήνευε 

ασκανδάλιστο.  Και οι σκέψεις χωρίς βάθος και σκοπιμότητα προσπαθού-
σαν να συμπεράνουν και να καταλήξουν.  Σ’ ένα δια ταύτα που πάντα ξέφευ-
γε.  Και που, τελικά, ήταν και αχρείαστο. 

Είναι πολύ πρωί στο δημοτικό γυμναστήριο.  Η μεγάλη σάλα του μπάσκετ 
είναι κατειλημμένη από γυναίκες.  Οι άνδρες περιορίζονται στη στενόχωρη 
αίθουσα των οργάνων με τα βάρη.  Το πρόγραμμα για τις κυρίες που κατα-
κλύζουν το χώρο αρχίζει.  Οι λίγοι, ξέμπαρκοι, αρσενικοί χαζεύουμε από το 
άνοιγμα της πόρτας το παρδαλό θέαμα.  Κάτι σαν ασυντόνιστη παράσταση 
επαρχιακής επιθεώρησης.  Που μας διασκεδάζει, όπως τα πρωτόλεια παι-
χνίδια των πιτσιρικάδων.  Χωρίς κακόγνωμες αναφορές και κακότροπα δια 
ταύτα.   Οι ρόλοι τους θα μπορούσαν να είναι ρόλοι μας.  Και η αυθόρμητη 
απόλαυση της ασυναρτησίας που καλύπτει την αίθουσα θα μπορούσε να 
έχει πηγή της εμάς.  

Στην πρώτη σειρά η κυρία στα δεξιά νυστάζει.  Δεν έχει ξυπνήσει, ολοφά-
νερο, και αντί να κινείται στη λογική των προσταγμάτων της γυμνάστριας, 
τρικλίζει.  Κοιτάζει το στρωματάκι της γυμναστικής με τη λαχτάρα του κρε-
βατιού της.  Η αδημονία της για την εντολή «πλαγιάστε»,  αργεί αδικαιολόγη-
τα και η κυρία σου δίνει την εντύπωση ότι από ώρα σε ώρα θα πάρει η ίδια 
την πρωτοβουλία να το κάνει.

Δίπλα της, στην πίσω σειρά, ασκείται η «vamp» του γυμναστηρίου.  Κάνει 
τις ασκήσεις με μια ανεπαίσθητη καθυστέρηση και με τον αέρα αυτού που 
«κάνει χάρη» στο σύνολο με την παρουσία της. Είναι ωραία, αλλά νομίζει ότι 
είναι καλλονή.  Και το δείχνει.

Στην τελευταία σειρά είναι η «ξανθιά» που ξεχωρίζει.  Το παρτσακλό του 
γυμναστηρίου δεν καταλαβαίνει και δεν παρακολουθεί τα παραγγέλματα.  
Κάνει ότι της καπνίσει και συχνά τρακέρνει με τη διπλανή της.  Γι αυτό εξ 
άλλου διάλεξε να είναι πίσω, που είναι πιο «αραιοκατοικημένα». 

Αυτή στη μέση, με μέτωπο τη γυμνάστρια, είναι η «καλή μαθήτρια».  Θα 
μπορούσε να σκουπίζει τον «πίνακα», αν υπήρχε, για να κερδίσει την εύνοια 
της «δασκάλας».  Δεν τα καταφέρνει ιδιαίτερα.  Ίσως η σωματοδομή, ίσως η 
ευστροφία του κορμιού της, πάντως κανείς δεν θα την έβαζε  πάνω από το 
δέκα με άριστα το είκοσι.  

Στην ίδια σειρά, λίγο πιο δεξιά προσπαθεί η «φιλότιμη».  Δεν λέει πολλά, 
(ξέχασα να πω ότι η βαβούρα που γίνεται στην ώρα της γυμναστικής είναι 
κάτι το απίστευτο), αλλά παρ’ όλη την προσπάθεια φαίνεται ότι «δεν το έχει».  
Στο τέλος κάθε άσκησης έχει το ύφος του «αχ παραλίγο».  Στα μάτια της η 
ικανοποίηση ότι αξιοποιεί τα χρήματα που πληρώνει είναι αποτυπωμένη, 
όπως και η υπόσχεση ότι και την επομένη θα είναι παρούσα.

Ανάμεσα στον σωρό εγώ πάντως ξεχωρίζω την «μπαλαρίνα».  Την απο-
λαμβάνω και τη θαυμάζω για τον τρόπο που «μεταφράζει» τις γυμναστικές 
ασκήσεις σε ασκήσεις χορού!  Κινείται λικνιζόμενη και ασκείται, σχεδόν πά-
ντα, στις μύτες των ποδιών της!  Τα δάκτυλα της, ανεξάρτητα από το είδος 
της άσκησης, είναι πάντα ανοιχτά και ελαφρώς λυγισμένα, σε απόλυτη δυ-
σαρμονία με ότι προστάζει η γυμνάστρια.  Ακόμη και η στολή είναι ανάμνη-
ση της «κλασικής περιόδου» των νεανικών της χρόνων, πράγμα που το προ-
δίδουν κυνικά τα πρόσθετα κιλά της.  Ευτυχώς λίγα έτσι ώστε το βάδισμα 
στις άκρες των ποδιών της, να μην προκαλεί ειρωνικά σχόλια.

Περνάμε καλά στο γυμναστήριο.  Όλοι μας.  Μην ρωτάτε αν γυμναζόμα-
στε.  Κάτι γίνεται στα σίγουρα.  Εξάλλου που αλλού θα περνούσαμε καλύ-
τερα;

Πάνος Τσορμπατζόγλου
Υ. Γ.  Δε σας κούρασαν τα καταθλιπτικά βαθυστόχαστα που μας κατακλύζουν;

Α ντισυνταγματικό, 
με μεγάλη πλει-
οψηφία, έκρινε η 

Ολομέλεια του Συμβου-
λίου της Επικρατείας τον 
ορισμό του δάσους και 
της δασικής έκτασης, 
όπως αυτός διατυπώνε-
ται στον αποκαλούμενο 
και δασοκτόνο νόμο 
3208/2003, που ψηφί-
στηκε επί πρωθυπουρ-
γίας Σημίτη, με εισήγη-
ση του τότε υπουργού 
αγροτικής ανάπτυξης Γ.Δρυ, καθώς και την υπουργική απόφαση του Ευάγγ. 
Μπασιάκου που πρόβλεψε το 2005 την κατάρτιση δασολογίου με βάση το 
νόμο αυτό.

Ο ν.3208/2003 έκανε αυστηρότερο τον ορισμό του δάσους και δυσχε-
ρέστερο το χαρακτηρισμό έκτασης ως δασικής. Συγκεκριμένα, ενώ με τον 
προϊσχύοντα νόμο 998/1979 δάσος χαρακτηριζόταν μια έκταση, που είχε 
κάλυψη 15% της επιφάνειας με δασικά είδη, από το 2003, η κάλυψη αυξήθη-
κε στο 25%. Επιπλέον μετά το 2003, για να χαρακτηρισθεί έκταση ως δασική 
έπρεπε να υπάρχουν σε αυτή αυστηρά καθορισμένα δασοπονικά είδη, που 
θα εκτείνονται σε έκταση εμβαδού 0,3 εκτάρια.

Η δικαστική απόφαση έχει μεγάλη πρακτική σημασία, αφού μπορεί να 
ανακληθούν αποφάσεις άρσης αναδασώσεων και αποχαρακτηρισμού δασι-
κών εκτάσεων, που έγιναν υπό την ισχύ του δασοκτόνου νόμου.

Εξίσου όμως σημαντική είναι η θέση που διατυπώνεται στην απόφαση 
32/2013, καθώς δέχεται ότι με βάση το άρθρο 24 του αναθεωρημένου συ-
ντάγματος δεν μπορεί να εκδοθεί νέος νόμος που να δίνει ορισμό για το τι 
είναι δάσος ή δασική έκταση βάζοντας συγκεκριμένα αριθμητικά κριτήρια 
και όρια για το εμβαδόν της έκτασης, αξιώνοντας να υπάρχουν ποσοστά δα-
σοκάλυψης και συγκεκριμένα είδη που να αποσκοπούν στην οικονομική και 
δασοπονική εκμετάλλευση.

Ωστόσο να θυμίσουμε ότι ο νόμος 3208/2003 βρίσκεται σε ισχύ μέχρι 
σήμερα και δεν καταργήθηκε με νεότερο νόμο, όπως αφήνουν να εννοη-
θεί διάφορα δημοσιεύματα. Ο νόμος 3818/10 (νόμος Μπιρμπίλη) καταργεί 
μόνο μία από τις 7 παραγράφους του άρθρου 1 του Ν.3208/2003 διατηρώ-
ντας σε ισχύ τις υπόλοιπες μεταξύ των οποίων τη παράγραφο 5, που θεωρεί 
μη δασική έκταση αυτή, που ενώ ήταν δασική έχασε τη βλάστησή της (γιατί 
άραγε;) και αποδόθηκε με πράξεις της διοίκησης σε ιδιώτες, μέχρι τη δημο-
σίευση του Νόμου 3208/2003!!!

Από τα άρθρα που διατηρήθηκαν από το νόμο Μπιρμπίλη δεν θα ήταν 
σωστό να παραλείψουμε το άρθρο 21 του νόμου 3208/2003 που ανοίγει 
διάπλατα τη πόρτα για έκδοση αποφάσεων άρσης αναδάσωσης, όταν πρό-
κειται για γεωργικές εκτάσεις (να σημειωθεί ότι κάθε λογής καταπατητής 
δασικής έκτασης ισχυρίζεται ότι η διεκδικούμενη έκταση ήταν ανέκαθεν 
γεωργική). Η άρση της αναδάσωσης γίνεται με απλούστατη διαδικασία που 
αποκλείει ακόμη και τη προσφυγή στις δευτεροβάθμιες επιτροπές χαρακτη-
ρισμού!!!!

Η τελική αξιολόγηση της 32/2013 απόφασης του ΣτΕ θα γίνει μετά την 
καθαρογραφή και τη δημοσίευσή της.

Επιτροπή Προστασίας Σέιχ Σου

21 Μαρτίου – Ημέρα Δασοπονίας
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

Ο ΔΑΣΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 3208/2003 
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Ένας ιδιότυπος ρατσισμός 
της διοίκησης του Δήμου 

Νεάπολης-Συκεών

Ρατσισμός είναι η κοινωνική και πολιτική 
πρακτική διακρίσεων, που βασίζεται στο 
δόγμα της ανωτερότητας μιας φυλής, εθνι-

κής ή κοινωνικής  ομάδας (Λεξικό Μπαμπινιώτη). 
Πώς αλλιώς θα χαρακτήριζε κανείς, εκτός από 

ιδιότυπο ρατσισμό,  τη διάκριση που έχει καθιε-
ρώσει ο «πρωτοπόρος Δήμαρχος» και η διοίκησή 
του, ανάμεσα στο δημότη και τον κάτοικο του 
Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Κάτοικος είναι αυτός που ναι μεν κατοικεί στο 
Δήμο, αλλά δεν είναι γραμμένος στους εκλογι-
κούς καταλόγους.

Δημότης είναι αυτός που μπορεί να είναι ή και 
να μην είναι  κάτοικος, αλλά  είναι ψηφοφόρος 
στο δήμο.

Αν δεν σας είναι γνωστό, ο κάτοικος που δεν 
ψηφίζει στο δήμο, πληρώνει διπλάσια τροφεία 
για τα παιδιά του που πηγαίνουν στους παιδι-
κούς σταθμούς  και αυξημένα δίδακτρα στα 
διάφορα τμήματα εκμάθησης καλλιτεχνικών 
και αθλητικών δεξιοτήτων (π.χ. χορού, θεάτρου, 
μουσικής, κολύμβησης κλπ.) του δήμου. 

Ο κάτοικος πληρώνει ανταποδοτικά τέλη, δη-
μοτικό φόρο και η τακτική επιχορήγηση του κρά-
τους προς την τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται με 
βάσει τους κατοίκους και όχι τους δημότες.

Ο δημότης όταν δεν κατοικεί στο δήμο μας 
δεν πληρώνει τίποτα, έχει όμως ένα πλεονέκτη-
μα, ψηφίζει για την εκλογή Δημάρχου. Ταυτόχρο-
να αυτός, που για τους προσωπικούς του λόγους 
δεν εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους 
του δήμου εκβιάζεται να γραφτεί και άρα γίνεται 
εν δυνάμει «πελάτης ψηφοφόρος».

Τα παραπάνω εξηγούν και τον ιδιότυπη διάκρι-
ση δημότη- κατοίκου. Η διάκριση αυτή, δε στηρί-
ζεται νομικά πουθενά, είναι μάλιστα αντίθετη με 
το σύνταγμα. 

Το ίδιο συνέβαινε και στο δήμο Λαγκαδά, αλλά 
με γνωμοδότηση του συμπαραστάτη του Δημό-
τη, ως μη σύννομη, καταργήθηκε η διάκριση δη-
μότη- κατοίκου.

Η καθιέρωση του συμπαραστάτη του δημότη, 
θεσμός του Καλλικράτη, δεν συζητήθηκε καν στο 
δήμο μας. Κατά τα άλλα είμαστε «πρωτοπόροι 
στη διαφάνεια». 

Η παράταξή μας έφερε το θέμα επανειλημμέ-
να στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά η διοίκηση 
με διάφορα προσχήματα το απέρριπτε. Έχουμε 
κάνει ήδη πρόταση στις άλλες παρατάξεις τις 
αντιπολίτευσης  να τεθεί το θέμα για συζήτηση. 

Ελπίζουμε μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου να 
έχει γίνει.

Η συζήτηση θα διορθώσει και την παράλειψη, 
τεχνητή κατά τη γνώμη μας, να παρακάμπτεται 
το δημοτικό συμβούλιο και να μην εγκρίνει την 
επιβολή των διδάκτρων και των τροφείων με αιτι-
ολογημένη απόφαση του, όπως προβλέπει ο δη-
μοτικός κώδικας και η ΚΥΑ 16065/2002 (παιδικοί 
σταθμοί).  

Η μη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο δι-
δάκτρων και τροφείων καθιστά μη νόμιμη την 
επιβολή τους και τη διάκριση δημότη-κατοίκου 
παράνομη.

Οι κάτοικοι που υφίστανται αυτή τη διάκριση 
πρέπει να ζητήσουν πίσω τα επιπλέον χρήματά 
τους, που έχουν πληρώσει μέχρι τώρα και στη 
νέα χρονιά να μην πληρώσουν τη διαφορά.

Ο Δήμος για να απαιτεί από τους κατοίκους 
να είναι σύννομοι πρέπει ο ίδιος να δίνει το πα-
ράδειγμα. Άλλωστε αυτή δεν είναι και μια από τις 
πολλές κακοδαιμονίες που μας οδήγησαν στη 
σημερινή κατάσταση; Αυτοί που έχουν ευθύνες 
να τις αναλάβουν και οι ψηφοφόροι να τους 
ανταμείψουν ανάλογα.

Για τη δημοτική Παράταξη «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ» 
ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος

η σελίδα των παρατάξεων

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στα αστικά κέντρα βαίνει όλο πιο απαιτητικός και 
πιο πολύπλοκος. Τα μοντέλα σχεδιασμού των πόλεων και των αστικών δή-
μων, όπως υιοθετήθηκαν κι εφαρμόστηκαν, αποδείχτηκαν ελλιπή και αδύ-

ναμα να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις των κοινωνιών για μια ποιότητα ζωής σε 
όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας. Κάποιοι τομείς προσέλκυσαν μέγιστο ενδια-
φέρον και κάποιοι άλλοι δεν προσέχτηκαν στο βαθμό που έπρεπε. Χαρακτηριστι-
κή είναι η περίπτωση της ραγδαίας ανοικοδόμησης που σε κάποιες περιπτώσεις 
ακολούθησε φρενήρεις ρυθμούς, χωρίς παράλληλα να επιδειχθεί η δέουσα προ-
σοχή στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος, της δημιουργίας υποδομών 
και δικτύων, με αποτέλεσμα βασικές λειτουργικές ανάγκες δήμων-πόλεων να πα-
ραμένουν ακάλυπτες.

Μπροστά σ’ αυτήν την πραγματικότητα και με τη σκέψη στο μέλλον, ως δήμος 
έχουμε υποχρέωση να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την πόλη μας με τέ-
τοιον τρόπο που να προβλέπει με κάθε λεπτομέρεια την εξυπηρέτηση του πολίτη, 
προσφέροντας ευκαιρίες οικονομικής και πνευματικής-μορφωτικής-πολιτιστικής 
ανάπτυξης. Βασικό εργαλείο σχεδιασμού είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.), το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης, προβλέπει τη δημιουργία κοινωνικών 
υποδομών, κατευθύνει την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί τις απαραίτητες 
ασφαλείς προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της ζωής των μελών της τοπικής κοι-
νωνίας, και όχι μόνο.

Η δημοτική αρχή Νεάπολης-Συκεών, όπως είχε δεσμευτεί η παράταξή μας «Νέα 
Αυτοδιοίκηση-Σίμος Δανιηλίδης», προώθησε το Γ.Π.Σ. στις τρεις Δ.Ε. Συκεών, Νε-
άπολης κι Αγ.Παύλου, επιδιώκοντας τη σύζευξή του με το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Πεύκων, 
όπου ήδη είχε ξεκινήσει. Οδηγός μας παραμένει το Σχέδιο να αντιμετωπίσει το νέο 
«Καλλικρατικό» δήμο ως ένα κι αδιαίρετο σύνολο, ώστε να υπάρχει κοινός βημα-
τισμός στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κι αυτό με σεβασμό στις ιδιαιτε-
ρότητες της κάθε περιοχής, οι οποίες σε κάποιες είναι πιο έντονες και σε κάποιες 
άλλες λιγότερο. 

Στόχευσή μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη με αποκλειστικό ζητούμενο την κά-
λυψη όχι μόνο των ήδη αυξημένων αναγκών, αλλά πρωτίστως αυτών που προβλέ-

πονται, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής με έμφαση 
στο περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Δήμος λειτουργικός κι ανθρώπινος

Σ χεδιάζουμε έναν πολυλειτουργικό, ανθρώπινο και δρώντα δήμο, με σημαίνο-
ντα ρόλο όχι μόνο στα στενά όρια του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονί-
κης, αλλά στα διευρυμένα της περιφέρειας. Οραματιζόμαστε έναν δήμο των 

ανθρώπων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εξελίξεις για το μέλλον των ιδίων και 
των επερχόμενων γενεών. Μια τέτοια ευκαιρία, ίσως η ουσιαστικότερη, προσφέ-
ρεται με το υπό διαμόρφωση Γ.Π.Σ., που έχει τεθεί σε ηλεκτρονική διαβούλευση 
(www.sykies.gr), ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοικτή διαβούλευση 
φορέων και δημοτών Πεύκων. Αυτή είναι η αρχή, καθώς βρισκόμαστε στην πρώτη 
φάση, και θα ακολουθήσουν άλλες μέχρι την οριστική διαμόρφωσή του, για την 
οποία καθοριστικός είναι ο ρόλος των τοπικών φορέων και των συνδημοτών μας. 
Τα πρώτα στοιχεία της μελέτης έχουν απεικονίσει την ισχύουσα κατάσταση, ενώ 
δίνονται και οι κατευθύνσεις ενός νέου σχεδίου εξέλιξης. Τα σενάρια που μπορεί 
να παρουσιάσει κάθε επιστήμονας δεν μπορούν, όμως, να αποκτήσουν ζωή εάν 
οι ίδιοι οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες δεν παρέμβουν με παρατηρήσεις και 
προτάσεις  για τη διεύρυνση των οριζόντων. 

Προσκαλούμε όλους να μετάσχουν ενεργά και δημιουργικά. Πρόκειται για μια 
ακόμη κορυφαία διαδικασία δημοκρατίας και συμμετοχικότητας που δεν πρέπει 
να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Σχεδιάζουμε 
το δήμο του μέλλοντος...

ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
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Αιμοδοσία στα Πεύκα
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Φεβρου-

αρίου στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων, η προ-
γραμματισμένη από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών 
αιμοδοσία. Συγκεντρώθηκαν 68 φιάλες αίματος, 
λίγες περισσότερες από την προηγούμενη φορά (6, 
αύξηση 9,67%). Στο σύνολο του Δήμου μας συγκε-
ντρώθηκαν 822 φιάλες έναντι 746 τον περασμένο 
Οκτώβριο. Προχωράμε αργά αλλά σταθερά.

Τα νέα του ΚΑΠΗ
Στις 14/03/13 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ Πεύκων ομιλία με θέμα «Επι-

θέσεις και απάτες ηλικιωμένων ατόμων, τρόποι πρόληψης και μέσα προφύλαξης» που 
διοργάνωσε το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-
Συκεών, με ομιλητές στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμά-
των, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ένα 
πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά όχι μόνον τους ηλικιωμένους, αλλά όλους μας.

Στις 21/03/13 έγινε δωρεάν σπειρομέτρηση για τα μέλη του ΚΑΠΗ (καπνίζοντες και 
μη καπνίζοντες).

Από τις 19/03/13 έως τις 22/03/13 πραγματοποιήθηκε Τουρνουά Τάβλι στο χώρο του 
ΚΑΠΗ Πεύκων. 

Για κάθε πληροφορία που αφορά στο ΚΑΠΗ  Πεύκων καλέστε στο τηλ 2310 673900.
Μαρία Δελλαπόρτα

Πολίτες των Πεύκων 
στηρίξτε την τοπική αγορά!

Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο
Δημοτική Ενότητα Πεύκων

Κάθε	Δευτέρα	στις	6.30	μ.μ.	στο	πρώην	Δημαρχείο	Πεύκων
•	1	Απριλίου. Στο ιερό της συντροφικότητας και της αγάπης: η σχέση διάρκει-

ας και οικειότητας. Πέτρος Θεοδώρορυ, ψυχοθεραπευτής Gestalt, PSP trainer.
•	 8	Απριλίου. Πολιτική προστασία, σχέδιο Ξενοκράτης. Ενέργειες αυτο-

προστασίας και δράσης. ΕΔΟΜΑΚ, Γεώργιος Θώμογλου, δημοτικός σύμβου-
λος, καθηγητής Φ.Α. ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Στυλιανός Βαϊρλής, πρέοδρος ΕΔΟΜΑΚ.
•	15	Απριλίου. Βελτίωση της ποιότητας ζωής με την εφαρμογή υδροκινησι-

οθεραπείας. Μαριάννα Κοτζαμανίδου, φυσικοθεραπεύτρια, καθηγήτρια ειδι-
κής φυσικής αγωγής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Φυσικοθεραπείας ΑΚΜΗ.
•	22	Απριλίου. Δραστηριότητες της κοινωνίας των κωφών. Ένωση Κωφών 

Β.Ελλάδας. Αντώνης Πασπάλης, υπεύθυνος Σχολής της Ελληνικής Νοημα-
τικής Γλώσσας, Δημήτρης Κυριαζής, χοροδιδάσκαλος, μεταπτυχιακό στην 
άσκηση-εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής.

Νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Νεάπολης-Συκεών
Τους νέους αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος 

Δανιηλίδης, η θητεία των οποίων λήγει στο τέλος της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου. 

Συγκεκριμένα αντιδήμαρχοι είναι οι: 
•	Δημήτρης	Απατσίδης - Κοινωνικής Πολιτικής / Τοπική αρμοδιότητα στη 

Δημοτική Ενότητα Συκεών 
•	Ντίνος	Ζωγόγιαννης - Τεχνικών Έργων 
•	Θεόδωρος	Κυζιρίδης - Καθαριότητας / Τοπική αρμοδιότητα στη Δημοτι-

κή Ενότητα Νεάπολης
•	Αλέξανδρος	Σιμητόπουλος - Μικροέργων-Ηλεκτροφωτισμού-Πρασίνου/ 

Τοπική αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων
•	Τάσος	Τσακιρίδης - Δημοτικής Αστυνομίας / Τοπική αρμοδιότητα στη Δη-

μοτική Ενότητα Αγίου Παύλου
•	Κατερίνα	Τσουκαλά - Διοικητικού-Οικονομικού-Παιδείας

Στη μείωση κατά 10% των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
σμού για το έτος 2013, προχώρησε η δημοτική αρχή Νεάπολης-Συκεών, καταρ-
γώντας ταυτόχρονα και το ειδικό τέλος που ίσχυε από προηγούμενα έτη στη Δ.Ε. 
Νεάπολης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των δήμων στο νομό 
Θεσσαλονίκης και από τις μεγαλύτερες στη χώρα, με στόχο να ανακουφιστούν 
στο μέτρο του δυνατού η μισθοσυντήρητη οικογένεια και οι μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες που πλήττονται ιδιαίτερα από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Οι μειώσεις αφορούν το σύνολο του δήμου με το συντελεστή να διαμορφώ-
νεται πλέον για τις κατοικίες σε 1,45 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (από 1,60) 
και για τα καταστήματα σε 3,45 ευρώ/τ.μ. (από 3,80). Επίσης, όπως κάθε χρό-
νο ειδική μέριμνα επιδεικνύεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού. Ειδικότερα, για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία 
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και με εισόδημα κάτω από 35.000 ευρώ, 
αποφασίστηκε μείωση κατά 50%.

Αντιθέτως, το διπλάσιο τέλος των καταστημάτων ισχύει για τα μεγάλα κατα-
στήματα (σούπερ μάρκετ κ.λπ.) και τα υποκαταστήματα τραπεζών που στεγά-
ζονται σε χώρους άνω των 300 τ.μ., με το συντελεστή να βρίσκεται στα 6,90 
ευρώ/τ.μ. Τέλος, σταθερά διατηρούνται τα τέλη κοινοχρήστου, διαφήμισης και 
δημοτικού φόρου.

Περισσότερα από 200 παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία φοιτούν στο Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Πεύκων του ΙΝΑΑ (Ινστιτούτου Αναπυξι-
ακής Αποκατάστασης πρώην Ψ.Κ.Β.Ε.), θερμαίνονται από τις 17/12/2012 από 
τα τηγανόλαδα που συγκεντρώθηκαν από τους κατοίκους του δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών, στο πλαίσιο της ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης των 
μαγειρικών ελαίων. 

Η μετατροπή των τηγανόλαδων σε βιοντίζελ γίνεται στο Εργαστήριο Θερμο-
δυναμικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας (Κοζάνη), υπό 
την ευθύνη του καθηγητή Ιωάννη Κάρμαλη.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες που ανανεώνουν τα μαγειρικά τους λάδια μπο-
ρούν να προμηθευτούν από το Δήμο δωρεάν κενά πλαστικά δοχεία 5 λίτρων 
για να τοποθετούν σε αυτά τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια. Τα δοχεία 
παραλαμβάνονται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 2313 
313334-5 ή στέλνοντας e-mail στο recycle.sykies@n3.syzefxis.gov.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου από το 2010 έως 31/12/2012 η συγκε-
κριμένη δράση αριθμεί 1268 νοικοκυριά, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και 
λύκεια του δήμου, καθώς και αρκετά καταστήματα. Με τη συνδρομή τους συλ-
λέχθηκαν 2690 lt μαγειρικών ελαίων και παράχθηκαν 2420 lt βιοκαύσιμου.

Τη νέα χρονιά ο δήμος μας στέλνοντας επιστολή στους συμμετέχοντες της 
δράσης «Ανακύκλωση Μαγειρικών Ελαίων» τους κάλεσε, να προτρέψουν κά-
ποιον φίλο/η να δηλώσει συμμετοχή στο «Δίκτυο Εθελοντών Μεταφοράς Μα-
γειρικών Ελαίων», μια νέα δράση, σκοπός της οποίας είναι η μεταφορά των 
δοχείων ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων από κάθε γειτονιά στα κεντρικά ση-
μεία συλλογής (π.χ. Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων-Λ.Ειρήνης 19), καλώντας στο 
Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τηλ. 2313 313337.  

Ως ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ προτρέπουμε με τη σειρά μας, τα μέλη του Συλλόγου, 
αλλά και όλους τους κατοίκους των Πεύκων να ενισχύσουν αυτή την πολύ ση-
μαντική προσπάθεια του δήμου, που εν καιρώ κρίσης προσφέρει τα μέγιστα 
στη σχολική κοινότητα.

10% μείωση των δημοτικών τελών!

Απογευματινή λειτουργία δημοτικών 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

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

Πρόκειται για το πρόγραμμα απογευματινής φύλαξης και δημιουργικής απα-
σχόλησης για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το πρόγραμμα πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 
Μαρτίου και έως το τέλος της σχολικής χρονιάς σε τρεις παιδικούς σταθμούς, και 
συγκεκριμένα στους παιδικούς σταθμούς Ακροπόλ στη Δημοτική Ενότητα Συ-
κεών, Μητροπόλεως στη Δ.Ε. Νεάπολης και Γρυπάρη στη Δ.Ε. Πεύκων.

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το 
βράδυ και οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φύλαξη, δημιουργική απασχόλη-
ση, θεατρική αγωγή, εικαστικά και μουσική προπαιδεία. 

Από το Δελτίο Τύπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Βιοντίζελ από 
τηγανόλαδα σε ειδικά 
σχολεία των Πεύκων
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Την 13η Μαρτίου 2013, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ πραγ-
ματοποίησε εκδήλωση-ενημέρωση, με θέμα 
«Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης κτηρίων και 
ατμοσφαιρική ρύπανση» στο πρώην Δημαρχείο 
Πεύκων.

Όλους λίγο πολύ μας έχει απασχολήσει, στη 
σημερινή οικονομική κατάσταση, η μείωση της 
δαπάνης θέρμανσης του σπιτιού μας. Και όλους 
μας έχει προβληματίσει η δύσοσμη ατμόσφαιρα 
που αντιμετωπίζουμε, όταν βγαίνουμε έξω από 
το σπίτι, κυρίως μετά το σούρουπο. Για όλα αυτά 
λοιπόν μας μίλησαν οι: κ. Ξενοφώντας Ζήσης, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός, ειδικός σε θέματα ΑΠΕ 
και ο κ.Κώστας Νικολάου, δρ. χημικός, περιβαλ-
λοντολόγος.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση. 
Οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήματα σε σχέση 
με τις οικονομικές και άλλες επιπτώσεις από τον 
τρόπο θέρμανσης του σπιτιού τους, ανάλογα με 
το μέγεθος του σπιτιού, τον προσανατολισμό, τη 
μόνωση κλπ. και για τις επιπτώσεις στην ατμό-
σφαιρα ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης.

Παραθέτουμε περιλήψεις των εισηγήσεων.

Το τέλος της εποχής του 
πετρελαίου για τη θέρμανση 

κτηρίων στην Ελλάδα
Ξενοφώντας Ζήσης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, 

ειδικός σε θέματα ΑΠΕ.
Η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτόν του πετρε-
λαίου κίνησης διαμόρφωσε την πραγματική τιμή 
πώλησής του σε επίπεδο τέτοιο που πλέον είναι 
ανέφικτο στη συντριπτική πλειοψηφία των ελ-
ληνικών νοικοκυριών να το προμηθευτεί, αφού 
ταυτόχρονα έχουμε τα τελευταία τρία χρόνια μια 
κατά τουλάχιστον 35% μείωση των μέσων ελλη-
νικών εισοδημάτων. 

Αποτέλεσμα του παραπάνω ήταν η στροφή 
των καταναλωτών σε διαφορετικούς τρόπους 
θέρμανσης ή μη θέρμανσης τόσο των κατοικιών 
όσο και των επαγγελματικών χώρων. Τα περιβαλ-
λοντικά αποτελέσματα τα βλέπουμε και τα «μυρί-
ζουμε» ήδη στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ 
τα οδυνηρά αποτελέσματα στην υγεία μας θα 
πρέπει ίσως να περιμένουμε για να τα καταγρά-
ψουμε στους επόμενους μήνες και χρόνια.

Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι καλύτερο, τόσο 
από οικονομική όσο και περιβαλλοντική άποψη;

Ποιό είναι τώρα το πλέον οικονομικό και περι-
βαλλοντικά πρόσφορο σύστημα θέρμανσης και 
δροσισμού κτηρίων για να αντικαταστήσει τα συ-
στήματα θέρμανσης με πετρέλαιο;

Υπάρχουν εγχώριοι ενεργειακοί πόροι για την 

αειφόρα κάλυψη των θερμικών αναγκών των 
κτηρίων; 

Κατ΄ αρχάς, ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε 
για το περιβάλλον και την ισορροπημένη εξέλιξη 
της κοινωνίας μας, συμφωνούμε ότι η αντικατά-
σταση του πετρελαίου θέρμανσης στη θέρμανση 
των κτηρίων αποτελεί ορθή κίνηση και προτε-
ραιότητα μιας ενεργειακής πολιτικής στη χώρα. 
Όμως, καλώς ή κακώς, η μεγάλη πλειοψηφία των 
ελληνικών νοικοκυριών, αλλά και των επαγγελμα-
τιών είχε επιλέξει αυτό το καύσιμο για τη θέρμαν-
σή τους. Η μετάβαση, συνεπώς, θα έπρεπε να είχε 
γίνει αφενός με ένα οργανωμένο τρόπο και με 
χρονικό προγραμματισμό, αφετέρου θα έπρεπε 
να είχε ως στόχο συνολικά τη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας για τη θέρμανση χώρων με την 
παράλληλη στροφή σε εγχώριους ενεργειακούς 
πόρους φιλικούς προς το περιβάλλον και χωρίς 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Από τη σχετική έρευνα προκύπτουν τρεις βα-
σικές ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις που θα 
μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα συστήματα 
θέρμανσης πετρελαίου: είναι αυτά που έχουν 
ως ενεργειακούς πόρους τη βιομάζα, την ηλιακή 
ακτινοβολία και το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Στην προ κρίσης εποχή εισάγαμε κάθε χρόνο 
περίπου 20 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, 8 
εκατομμύρια εξ αυτών προορίζονταν για τη θέρ-
μανση κτηρίων. Το ετήσιο κόστος για τη χώρα 
από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών ξεπερνούσε 
τα 15 δις ευρώ και περίπου 6 εξ αυτών αφορού-
σαν τη θέρμανση χώρων!

1. Η απλούστερη πρόταση (εφόσον υπάρχει δι-
αθέσιμος χώρος) θα ήταν να βάλουμε στη θέση 
του λέβητα πετρελαίου έναν λέβητα ξύλου ή πέλ-
λετ. Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη και ώριμη. Ως 
προς την παραγωγή της απαιτούμενης βιομάζας 
σε ελληνικό έδαφος, και αυτό δεν αποτελεί πρό-
βλημα, εφόσον γίνει μια ορθολογική και οργανω-
μένη χρήση αφενός των γεωργικών και δασικών 
υπολειμμάτων (μπορούν να καλύψουν το 1/3 των 
απαιτήσεων), αφετέρου των ελεύθερων δημόσι-
ων και ιδιωτικών μη παραγωγικών εκτάσεων της 
χώρας.

2. Η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ηλιακό δυναμικό 
ανά μονάδα επιφάνειας στην Ευρώπη. Με τη χρή-
ση τεχνικών της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής – 
Παθητικών Συστημάτων Θέρμανσης μπορεί να 
μειωθεί η ανάγκη για θέρμανση κατά 40-70%. Ο 
εξαρχής σχεδιασμός των κτηρίων με τις παρα-
πάνω τεχνικές συνεπάγεται ελάχιστο πρόσθετο 
κόστος στο κτήριο, λίγο περισσότερο όταν εφαρ-
μόζεται σε υπάρχοντα κτήρια. Αν ξεκινήσουμε να 
εφαρμόζουμε τώρα τέτοιες τεχνικές και το κά-
νουμε και για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα έτη, 
τότε οι ανάγκες για εκτάσεις δασικής ξυλείας θα 
μειωνόταν στα 5 εκ. στρέμματα που αντιστοιχεί 
στο 3,73% της έκτασης της ελληνικής επικράτει-
ας.

Υπενθυμίζεται ότι όλο το κόστος για τα παρα-
πάνω πηγαίνει στην εγχώρια αγορά και ενισχύει 
την τοπική οικονομία.

3. Μια ακόμη λύση, που όμως ανήκει στον το-
μέα των εξελιγμένων τεχνολογιών, είναι η χρήση 
αντλιών θερμότητας (τα γνωστά κλιματιστικά ψύ-
ξης - θέρμανσης) που τα τελευταία χρόνια γνωρί-
ζουν μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορι-

κή διάδοση. Το πλεονέκτημά τους έγκειται στον 
μεγάλο συντελεστή απόδοσης, για κάθε ένα kWh 
ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν παρά-
γουν 5 kWh θέρμανσης! Βεβαίως, η ευρεία εφαρ-
μογή αυτής της λύσης απαιτεί σημαντικές επεν-
δύσεις από τα νοικοκυριά, αλλά και αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Σε μια πιο συνολική θεώρηση των πραγμάτων, 
ενδεχομένως μια βέλτιστη λύση θα αποτελούσε 
η εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων 
σε όλα τα κτήρια με κατάλληλο προσανατολι-
σμό. Στα υπόλοιπα, πιο πρόσφορη θα ήταν η 
εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας σε περιοχές 
χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού, ενώ για τις πυ-
κνοδομημένες περιοχές και τα κέντρα των πόλε-
ων (όπου οι δύο προηγούμενες λύσεις είναι πρα-
κτικά ανέφικτες) η χρήση αντλιών θερμότητας 
θα έλυνε πολλά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα.

Τέλος, στο ερώτημα ποιο είναι το οικονομικό-
τερο σύστημα θέρμανσης χώρου υπό τις παρού-
σες συνθήκες της μέσης ελληνικής οικογένειας, 
η απάντηση είναι: τα κλιματιστικά τύπου hyper 
inverter, τα παθητικά ηλιακά συστήματα και οι 
πυρολυτικοί λέβητες ξύλου και πέλλετς. Όμως, 
πέρα από τον οικονομικό παράγοντα, υπάρχουν 
και άλλοι, ενδεχομένως πιο σημαντικοί, για την 
τελική επιλογή του «καλύτερου» συστήματος 
θέρμανσης.

Ατμοσφαιρική ρύπανση 
σε αστικό περιβάλλον

Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντο-
λόγος, Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού Πόλεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο.

Με την όξυνση της κρίσης μετά το 2008 και 
τη συνεχή μείωση εισοδημάτων παρατηρήθηκε 
μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και συ-
νεπώς μείωση της ρύπανσης του αέρα των πόλε-
ων. Παρά ταύτα, δεν πρέπει να δημιουργείται η 
ψευδαίσθηση ότι η κρίση έχει θετικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του αέρα. Η συνεχής μείωση των 
εισοδημάτων, η φτώχεια και η παράλληλη αύξη-
ση των τιμών υπηρεσιών και προϊόντων οδηγούν 
αναγκαστικά σε κακοσυντηρημένα οχήματα και 
σε άλλα τέτοια φαινόμενα, όπου παρά το γεγονός 
ότι μειώνεται η ποσότητα των χρησιμοποιούμε-
νων καυσίμων, αυξάνεται δραματικά η ρύπανση 
του αέρα των πόλεων.

Έτσι, τον Νοέμβριο του 2011 στη Θεσσαλονίκη 
μια θερμοκρασιακή αναστροφή (ένα μετεωρο-
λογικό φαινόμενο κατά το οποίο μια στοιβάδα 
θερμού αέρα στέκεται πάνω από την πόλη και 

Εναλλακτικές μορφές Θέρμανσης κτηρίων και ατμοσφαιρική ρύπανση  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τους παρακάτω επαγγελματίες των Πεύκων, 

για την προσφορά των προϊόντων τους στη γιορτή των παιδιών

• ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟ Αφοι Μπάτσιου-Παπανικολάου 83
 • ΨΩΜΑΚΙ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΚΙ, Παπανικολάου 74
• ΕΣΤΙΑ Αρτοζαχαροπλαστείο, Παπανικολάου 88
• ΠΑΡΦΕ Ζαχαροπλαστείο, Παπανικολάου 60
• ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ, Κωνσταντινουπόλεως

• BIO FRUT Οπωρολαχανοπωλείο, Παπανικολάου 74
• ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, μάρκετ τροφίμων, Αγίας Σοφίας 8
• JIM’S, ταβέρνα, Παπανικολάου 65
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ
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εγκλωβίζει τους ρύπους), που έμεινε για 7 μέρες 
πάνω από την πόλη οδήγησε σε επεισόδιο ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης (με τιμές αιωρουμένων σω-
ματιδίων πολύ πάνω από τα όρια συναγερμού, 
δηλ. τα όρια λήψης εκτάκτων μέτρων), ιστορικά 
πρωτοφανές για τη Θεσσαλονίκη.

Ένα χρόνο μετά, το Δεκέμβριο του 2012 και 
χωρίς ακόμα να έχει έρθει κάποια ιδιαίτερη βα-
ρυχειμωνιά, παρουσιάσθηκαν εξαιρετικά υψηλές 
τιμές των αιωρουμένων σωματιδίων στον αέρα 
των ελληνικών πόλεων. Ιδιαίτερα όμως στη Θεσ-
σαλονίκη, εμφανίσθηκε και πάλι θερμοκρασιακή 
αναστροφή, που έμεινε 5 μέρες πάνω από την 
πόλη οδηγώντας σε επεισόδιο ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης με τιμές ρύπων πολύ μεγαλύτερες από 
το προηγούμενο του 2011.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θέρμαν-
σης και του φυσικού αερίου ανάγκασε τους πο-

λίτες ειδικά με χαμηλά εισοδήματα να στραφούν 
στο να χρησιμοποιήσουν τζάκια (όχι βέβαια τα 
ενεργειακά, που είναι ακριβά) και σόμπες, με 
καύσιμη ύλη παντός είδους ξύλα και κάθε εί-
δους υλικά που είναι δυνατόν να καούν, συχνά 
διαποτισμένα με χημικά, που οδηγούν τελικά σε 
εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων πολλές φο-
ρές μεγαλύτερες σε σχέση με το πετρέλαιο και 
ασύγκριτα μεγαλύτερες σε σχέση με το φυσικό 
αέριο. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνο-
νται δραματικά οι εκπομπές ιδιαίτερα τοξικών και 
καρκινογόνων ουσιών, όπως π.χ. οι πολυαρωμα-
τικές ενώσεις και οι διοξίνες. Ακόμα χειρότερα, οι 
εκπομπές αυτές αυξάνονται όχι μόνο στον αέρα 
των πόλεων, αλλά και στο εσωτερικό των σπιτιών, 
ιδίως όσων χρησιμοποιούν τζάκια και σόμπες με 
τελικό αποτέλεσμα, όλο το εικοσιτετράωρο είτε 
μέσα είτε έξω από το σπίτι η ποιότητα του εισπνε-

όμενου αέρα να είναι χαμηλή. Αυτό είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνο για τις ευπαθείς ομάδες, που είναι 
τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι πάσχοντες από 
αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα έκτακτα μέτρα δεν αρκούν για να αντιμε-
τωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται ολο-
κληρωμένη πολιτική που να αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα στη ρίζα του, που είναι ο συνδυασμός 
της φτώχειας και των χαμηλών εισοδημάτων με 
τις υψηλές τιμές των σημερινών μορφών θέρμαν-
σης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός). Ακό-
μα και με οικονομίστικη προσέγγιση, το κόστος 
από μια δραστική μείωση αυτών των τιμών είναι 
πολύ μικρότερο από το κόστος νοσηλείας και πε-
ρίθαλψης, ένεκα των επιπτώσεων που υπάρχουν. 
Κυρίως όμως, οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω 
από τα κέρδη και τους φόρους.

...συνέχεια από σελίδα 12

Και φέτος, σταθερό στην παράδοση τόσων χρό-
νων, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ διοργάνωσε Χριστουγεν-
νιάτικη Γιορτή για χάρη των μικρών του φίλων 

και στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας των δικαιω-
μάτων του παιδιού (11 Δεκεμβρίου).  Την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου, στο φιλόξενο πάντα, 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο των Πεύκων το Δ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτρο-
πή Εκδηλώσεων του συλλόγου και τη συμμετοχή του 
Συλλόγου ΑλλάΖΩ, έστησε ένα γλέντι που ξεπέρασε 
σε κέφι και συμμετοχή κάθε προηγούμενο.  

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων φρόντισε για την προετοιμασία των κερασμάτων, τα οποία τίμησαν με μεγάλη 
προθυμία μικροί και μεγάλοι φίλοι.  Στη γιορτή συμμετείχε και προσέφερε με την παρουσία του και τις κα-
τασκευές και ζωγραφιές των μικρών που πήραν μέρος, ο σύλλογος «Μορφογένεση».  Επίσης ο σύλλογος της 
πόλης μας «ΑλλάΖΩ» πρόβαλλε ταινία μορφωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για όσους από τους συμ-
μετέχοντες ενδιαφέρθηκαν, ενώ το μέλος μας Θ. Μακρής «έδειξε» στα παιδιά τη μορφή των «Βιωματικών 
παιχνιδιών».  Αξίζει να τύχει ιδιαίτερης μνείας η παρουσία του «Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο» που, όπως κάθε 
χρόνο, πρόσφερε τη δυνατότητα σε όλους μας να δείξουμε το αλληλέγγυο πνεύμα των ημερών συμβάλλο-
ντας στην επιτυχία του «μπαζάρ», που έστησε στους χώρους της γιορτής.  Μεσημεριάτικο γεύμα στα παιδιά 
του Παιδικού Χωριού προσέφερε η ταβέρνα jim’s του κ. Κεσίση.

Η επιτυχημένη εκδήλωση έκλεισε με την παρουσία του Άγιου Βασίλη που κουβέντιασε με τους μικρούς του 
φίλους για θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή  και τους μοίρασε φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Σ τα πλαίσια της λειτουργίας της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Πεύκων, η διευθύντρια 
και υπεύθυνη της ομάδας κ. Βέτα Τσαλίκη μαζί με την καθηγήτρια κ. Άννα Μπαρμπάκη κάλεσαν 
την πρόεδρο του συλλόγου μας, ως περιβαλλοντικού συλλόγου, για να συζητήσουν μαζί με τα 

παιδιά για τα ρέματα των Πεύκων. 
Με εποπτικό υλικό, το χάρτη των Πεύκων και προηγούμενα τεύχη του περιοδικού ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ, 

η πρόεδρος ενημέρωσε τα παιδιά ποια ρέματα διασχίζουν τον οικισμό μας, σε τι κατάσταση βρί-
σκονται αυτά, τις κατά καιρούς επεμβάσεις που έγιναν (μπάζωμα, κλείσιμο, αλλαγή κοίτης κλπ.) και 
με τις οποίες έχει ασχοληθεί ο σύλλογος. Τα παιδιά μελέτησαν τα άρθρα που βρήκαν στις σελίδες 
του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ σχετικά με τα ρέματα (και δεν είναι λίγα) και στη συνέχεια σχολίασαν και 
έκαναν ερωτήσεις. Το επόμενο ραντεβού με την περιβαλλοντική ομάδα θα γίνει όταν καλυτερέψει 
ο καιρός περπατώντας μέσα στα ρέματα.

Γιορτή των παιδιών

ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ και Περιβαλλοντική Ομάδα 
Γυμνασίου Πεύκων
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8 ΜΑΡΤΗ 
ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σ αν σήμερα 8 Μάρτη -οι γυναίκες της Νέας Υόρκης κάνουν πορεία και ζητούν το 
δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και την κατάργηση της παιδικής εργασίας.  To 1910 
η Κλάρα Τσέτκιν ζητά από το Παγκόσμιο Συνέδριο των Γυναικών στην Κοπεγχάγη 

να καθιερωθεί η 8 Μάρτη ως παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, στη μνήμη των υφαντριών 
που σκοτώθηκαν το 1857, όταν ξεσηκώθηκαν ενάντια στην εργοδοσία ζητώντας ίση 
αμοιβή και ίσες ώρες εργασίας με τους άνδρες.

Μετά από αγώνες ενός και πλέον αιώνα από το 1910 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 
σημαντικές αλλαγές στους τομείς της ισότητας σε θεσμικό επίπεδο, αλλά κυρίως στον 
νομοθετικό τομέα. Όμως, η ισότητα έχει κατακτηθεί περισσότερο τυπικά παρά ουσιαστι-
κά και παρόλο που η γυναίκα συμμετέχει αρκετά στην κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση 
και την πολιτική, απουσιάζει από τα ισχυρά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ισότητα δεν 
ισχύει στην πράξη, λόγω των προκαταλήψεων, των οικονομικών συμφερόντων, αλλά 
και της παθητικής στάσης των ιδίων των γυναικών.

Η σημερινή οικονομική κρίση που πλήττει το σύνολο του πληθυσμού, επιβαρύνει το 
ήδη γκρίζο τοπίο των κοινωνικών διακρίσεων των γυναικών και οδηγεί μάλλον στην 
επαναφορά τους σε μορφές εξάρτησης και φτώχειας που αγωνιστήκαν να αποποιηθούν. 
Η ανεργία πλήττει σε μεγαλύτερο ποσοστό τις γυναίκες, γιατί απολύονται πρώτες λόγω 
μητρότητας. Όσες έχουν εργασία αναγκάζονται να συναινέσουν στην καταστρατήγηση 
των εργασιακών τους δικαιωμάτων, μείωση μισθού, εξαντλητικά ωράρια στο χώρο 
εργασίας και στο σπίτι για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας. 

Ένας αιώνας αγώνων διεκδικήσεων και κατακτήσεων ορισμένων σημαντικών εργα-
τικών και κοινωνικών γυναικείων δικαιωμάτων καταστρατηγούνται σήμερα  λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Οι γυναίκες σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με παλιούς και νέους 
εχθρούς. Θα χρειαστούν μάλλον νέοι αγώνες των γυναικών, ώστε να αυτοπροστατεύο-
νται από κάθε είδους εκμετάλλευση και κυρίως να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους 
μέσα στην κοινωνία.   

Νούλα Βασσάρα

Θεμελιακές νομοθετικές ρυθμίσεις 
από το 1980 έως σήμερα

Σ ήμερα συμπληρώνονται 60 χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες απέκτησαν ίσα πολιτικά 
δικαιώματα με τους άνδρες. Το 1983 ψηφίστηκε το Νέο οικογενειακό δίκαιο, που 
άλλαξε ριζικά τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Ακολούθησαν μια σειρά Νόμων για την κατάργηση των ανισοτήτων στους διάφορους 
τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από θετικές δράσεις. 
Στόχος ήταν αφενός η αλλαγή της νοοτροπίας, αφετέρου η θωράκιση των γυναικών 
απέναντι σε μια βαθιά, μέχρι τότε ανδροκρατούμενη κοινωνία.

Σημαντικός παράγοντα στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις έπαιξαν οι γυναικείες οργα-
νώσεις και η δημιουργία του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας).

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες θεμελιακές Νομοθετικές ρυθμίσεις:
10/ετία	του	‘80
• Ασφαλιστική προστασία γυναικών από ΟΓΑ (1982)
• Αποποινικοποίηση της μοιχείας (1982)
• Επικύρωση της 103 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την προστασία της μητρότητας (1982)
• Κύρωση Σύμβασης ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε διάκρισης κατά των γυναικών (1983)
• Ισότητα εργασιακών σχέσεων (1984)
• Χρηματικές παροχές μητρότητας σε ανασφάλιστες (1984)
• Γονικές άδειες (1984)
10/ετία του ‘90
• Ν.2470/1997 όσον αφορά στη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε χήρους, δια-

ζευγμένους και άγαμους γονείς
• Ν.2676/1999 όσον αφορά στη σύνταξη χηρείας επί ίσοις όροις στον επιζώντα σύζυγο
• Ν.2776/1999 για την ισότητα στη μεταχείριση κρατουμένων ανδρών και γυναικών
10/ετία	του	2000
• Με την υπ.αριθμόν: Υ 316/14.7.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού για τη σύσταση 

διυπουργικής επιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων
• Ν.2839/2000 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας
• Τροποποίηση του άρθρου 116, παρ. 2 του Συντάγματος που εισάγει τις υπέρ των γυναικών 

ποσοστώσεις και άλλα θετικά μέτρα και αναθέτει στην πολιτεία την πραγματοποίηση της 
ουσιαστικής ισότητας για την Ελληνίδα με τη λήψη μέτρων για το σκοπό αυτό (2001)

• Επιπροσθέτως, ψηφίστηκαν μια σειρά Νόμων για την ενίσχυση των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων, καθώς και η χορήγηση σύνταξης στις διαζευγμένες γυναίκες

Το ευνοϊκό περιβάλλον για την ισότητα των δύο φύλων που αναπτύχθηκε παγκοσμίως, 
στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, μοιάζει σήμερα να συνθλίβεται πολλές φορές, 
κάτω από την πίεση που ασκεί η Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η κρίση στην 
οικονομία με το νέο μοντέλο αναδιανομής του πλούτου, το οποίο διαμορφώνεται και 
επιβάλλεται από την ισχύ του Κεφαλαίου σε βάρος της απασχόλησης, με συνήθη θύματα 
τους νέους και τις γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Χρύσα Προύσαλη 
Μελ διοικ Ε.Γ.Ε.

6 6 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Πάλης 
κατά του AGO - ΣΤΟΠ στην κλειτοριδεκτομή

Ε πιτέλους δικαιώνεται ο αγώνας της ΓΟΥΟΡΙΣ 
ΝΤΙΡΙ στη μάχη κατά του ακρωτηριασμού 
των Γυνακείων Γεννητικών Οργάνων. Μια 

πρακτική που εφαρμόζεται στις μουσουλμανι-
κές και Αφρικανικές χώρες για λόγους κυρίως 
θρησκευτικούς, αλλά και κοινωνικούς. 

H ΓΟΥΡΙΣ ΝΤΙΡΙ γνωστό μοντέλο πρέσβειρα 
των Ηνωμένων Εθνών με θαρραλέο πνεύμα, 
γεννήθηκε στη Σομαλία. Στο βιβλίο της, το Λου-
λούδι της Ερήμου, αφηγείται πώς υποβλήθηκε σε κλειτοριδεκτομή σε ηλικία πέντε 
ετών, πώς ξέφυγε από την έρημο, πώς την ανακάλυψε ο Terence Donovan, πώς έγι-
νε μοντέλο. Επίσης αφηγείται πώς έγινε Ειδική Πρέσβειρα των Ηνωμένων Εθνών. 

Ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Εθνών έδωσε αγώνες για να αφυπνίσει τις ανε-
πτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, ώστε να υιοθετήσουν ειδικούς 
νόμους για τη δίωξη των παραβατών (κυρίως γονέων) ως εγκληματιών σεξουαλι-
κής φύσης. Πρώτη η Γαλλία άσκησε ποινικές διώξεις εναντίον όσων ασκούσαν την 
κλειτοριδεκτομή και αργότερα ακολούθησαν και άλλες χώρες. Εκτός από παραβία-
ση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτή η πράξη είναι και επικίνδυνη για την υγεία 
και ποιότητα ζωής των Γυναικών. 

Η προσπάθεια αφύπνισης αυτών των λαών τόσο στην Αφρική όσο και στις 
υπόλοιπες Μουσουλμανικές χώρες δυστυχώς δεν κατάφερε να σταματήσει αυτό 
το απάνθρωπο έθιμο. Η πρακτική συνεχίζεται και μάλιστα και στις χώρες της Ευ-
ρώπης. Εκτιμάται πως σε ευρωπαϊκό έδαφος έχουν ακρωτηριαστεί τουλάχιστον 
500.000 κορίτσια και υπολογίζουν πως κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια είναι εκτεθει-
μένα στον κίνδυνο να ακρωτηριαστούν. Έτσι οι Διεθνείς Οργανισμοί των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής κοινότητα θεώρησε αναγκαίο να ορίσει την 6η 
Φεβρουαρίου ως την Ημέρα Πάλης κατά του ΑΓΓΟ.

Ψυχολογική υποστήριξη με στόχο την πρόληψη 
και καταπολέμηση της παρενόχλησης και βίας 

κατά των γυναικών

Σ ε συνέχεια της ημερίδας-workshop με θέμα «Πρόληψη ψυχοσωματικών δια-
ταραχών και ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί ψυχο-
σωματική βία» που πραγματοποίησε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία το Κέντρο 

ΟΥΝΕΣΚΟ για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, θα ακολουθήσει εξατομι-
κευμένη καθοδήγηση & συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους επι-
στήμονες που θα παρασχεθεί, χωρίς διάκριση, σε γυναίκες που θα δηλώσουν συμ-
μετοχή. Οι συγκεκριμένες ενέργειες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 
με τίτλο «Δράσεις κοινωνικής ιατρικής και ενέργειες προαγωγής της θέσης της 
γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο» στο πλαίσιο της πράξης 
3.2.4 «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσε-
ων)», Α΄ και Β΄ κύκλος, του Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Η συμμετοχή στις Συμβουλευτικές Συναντήσεις με θέμα «Ψυχολογική υπο-
στήριξη με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών» είναι δωρεάν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω e-mail 
(unescenter@the.forthnet.gr), φαξ (2310 422271) ή επί τόπου στα γραφεία μας 
(Πλούτωνος 30 & Γ. Παπανδρέου, Θεσσαλονίκη).

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη υλοποίησης έργου, 
Ζωγραφιά Θεοχαρίδου, τηλ. 2310 422270 & 2310 423152 (ΔΕ-ΠΑ ώρες: 09:00-15:00).



Πευκο-απόψεις
► Το ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ με χαρά δημοσιεύει τις δια-

κρίσεις των συμπολιτών μας σε όποιον τομέα (τέχνη, 
εκπαίδευση, αθλητισμό κλπ.) είναι αυτές, εφόσον 
ενημερωθούμε.

► Σε προηγούμενο τεύχος του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ 
συμπολίτης μας είχε επισημάνει την έλλειψη στέγα-
στρου στη στάση Περίπτερο (στα φανάρια). Δυστυχώς 
όχι μόνον δεν τοποθετήθηκε ακόμη, αλλά αφαιρέθηκε 
και από άλλη στάση το στέγαστρο (στάση Γεφυράκι). 
Θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί έγινε αυτό.

► Αρχή του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ είναι κάθε φορά 
που τοποθετεί αφίσες για την ανακοίνωση εκδηλώσεών 
του, να τις αποξηλώνει τις αμέσως επόμενες μέρες. 
Ευχόμαστε την πρακτική του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ ν΄ακο-
λουθήσουν και οι υπόλοιποι φορείς.

► Για μια ακόμη φορά ζητούμε από τη δημοτική 
μας αρχή, να επισπευθεί η κυκλοφοριακή μελέτη του 
οικισμού μας έτσι, ώστε να βελτιωθεί και η ασφάλεια 
των πεζών, που δεν μπορούν να διασχίσουν κεντρικούς 
δρόμους λόγω έλλειψης σήμανσης των διαβάσεων 
των πεζών.

► Ευχάριστη διαπίστωση, η φύτευση των ελάχιστων 
χώρων πρασίνου που υπάρχουν στα Πεύκα. Και πριν από 
λίγα χρόνια (2-3) είχε φυτεύσει η προηγούμενη δημοτική 
αρχή κάποια δένδρα, συγκεκριμένα στο χώρο πρασί-
νου μπροστά από την ταβέρνα Πυθάρια, αλλά τα μισά 
ξεράθηκαν, γιατί κανένας δεν τα πότιζε. Η πίσω σειρά 
δένδρων επέζησε χάρη στη φροντίδα των περίοικων 
(μέχρι εκεί έφτανε το λάστιχό τους). Ας ελπίσουμε ότι 
δεν θα έχουν και τα νέα φυτά την ίδια τύχη. 

► Κάτοικος της περιοχής Πηγών στον πρωινό του 
περίπατο είδε καπνούς σε κοινόχρηστο χώρο πάνω 
από την οδό Ανοίξεως. Ήταν λογικό να ενδιαφερθεί και 
παράλληλα να ζητήσει από κάποιους που παρακολου-
θούσαν τη φωτιά από τα μπαλκόνια τους να προσπαθή-
σουν να τη σβήσουν. Ευτυχώς η φωτιά σβήστηκε. Στο 
συγκεκριμένο χώρο έχει κατασκευαστεί ένα πρόχειρο 
κατάλλυμα πιθανότατα από παιδιά και ήταν συσσωρευ-
μένα πολλά παλιά αντικείμενα. Προφανώς οι κάτοικοι 
της περιοχής ενοχλήθηκαν από τη μακρόχρονη παρου-
σία αυτών των σκουπιδιών και θέλησαν να απαλλαγούν 
καίγοντάς τα. Είναι γεγονός πως σωροί σκουπιδιών 
υπάρχουν σε πολλούς ακάλυπτους χώρους και υπάρχει 
αγανάκτηση συμπολιτών μας, διότι η συγκομιδή τους 
πολλές φορές καθυστερεί πάρα πολύ.

► Στην περιοχή των Ασβεστοχωρίτικων και συγκε-
κριμένα σε παλιό ορνιθοτροφείο έχουν συγκεντρωθεί 
πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά. Πολλές φορές έχουν 
διαμαρτυρηθεί οι κάτοικοι της περιοχής, διότι δεν 
υπάρχει καμία μέριμνα για τη διατροφή και την περί-
θαλψή τους. Είναι λογικό εφόσον είναι πεινασμένα να 
γίνονται πολλές φορές και ενοχλητικά. Ο Δήμος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του 
να ενδιαφερθεί για τις ανάγκες και τις στειρώσεις ως 
όφειλε και το πρόβλημα διογκώνεται δυστυχώς. Δεν 
αρκεί το ενδιαφέρον κάποιων φιλόζωων ούτε η φόλα 
από κάποιους εγκληματίες συμπολίτες μας (δυστυχώς 
συμβαίνει τακτικά). Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη πρέπει 
να ενδιαφερθεί και να αντιμετωπίσει την κατάσταση 
έστω και τώρα. Με βάση το νόμο του 2004, είναι στα 

πλαίσια της δικής του ευθύνης. Παρακαλούμε να ανα-
λάβει τις ευθύνες του. 

► Έχουμε γράψει πολλές φορές για τους κάδους που 
περπατάνε. Αλλού τους έχει τοποθετήσει η αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου και αλλού καταλήγουν. Επίσης, 
ένα άλλο φαινόμενο, αυτό της συγκέντρωσης πολλών 
κάδων μαζί (4-5) μπροστά από χώρους κοινής ωφέλει-
ας (παιδικές χαρές, σχολεία, πλατείες) είναι ελληνικό 
φαινόμενο. Κανένας δεν τον θέλει μπροστά στο σπίτι 
του. Ας πειθαρχήσουμε κάποια φορά ως πολίτες και ας 
μην έχουμε μόνον απαιτήσεις. Το πρόβλημα αυτό ίσως 
θα το έλυνε η τοποθέτηση των υπόγειων κάδων, που 
φάνηκαν κάποια στιγμή σε κάποια σημεία του οικισμού 
μας. Αλήθεια, γιατί δε χρησιμοποιούνται; Μόνο χρήματα 
δαπανήθηκαν για να στέκονται στην αυλή του πρώην 
δημαρχείου;

► Διαπιστώθηκε ότι εδώ και καιρό πολλοί κάδοι 
απορριμάτων στην πόλη μας έχουν, σχεδόν, καταστρα-
φεί. Ανεξάρτητα αν αν ο δήμος προτίθεται να τους αντι-
καταστήσει, για κάποιους από αυτούς, υπάρχει ανάγκη 
αυτό να γίνει άμεσα κυρίως λόγω γειτνίασής τους με 
σχολεία ή παιδικούς σταθμούς. Παράδειγμα ο κάδος 
που βρίσκεται έξω από τον βρεφονηπιακό σταθμό της 
Ι.Γρυπάρη. Ελπίζουμε το αίτημα να είναι κατανοητό.

► Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
το ίδιο θέαμα: δασικές εκτάσεις γεμάτες σκουπίδια! Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ασυνείδητοι πολίτες διάλεξαν 
την περιοχή πάνω από τον οικισμό Ακροπόλης, για να 
ξεφορτωθούν τα σκουπίδια και τα μπάζα τους. Μέλη 
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ εντόπισαν κατά τον έλεγχο τους 
στο πυροφυλάκειο του συλλόγου ένα τεράστιο βουνό 
σκουπιδιών μπροστά από αυτό. Ας αναλάβουν όλοι οι 
υπεύθυνοι τις ευθύνες τους, ώστε να καθαριστεί άμεσα 
η δασική έκταση και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε 
παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

► Λαϊκή ακούμε, λαϊκή περιμένουμε, αλλά λαϊκή 
πουθενά. Τί γίνεται επιτέλους με αυτό το θέμα, μας 
ρωτούν συμπολίτες μας. Ακόμη περπατάει; Γιατί τόση 
καθυστέρηση;

► Παρατηρήσαμε ερχόμενοι στα Πεύκα ότι κλαδεύ-
τηκαν κάποια δέντρα στα πρανή του δάσους απέναντι 
από πρώην ΚΟΥ-ΚΟΥ, ίσως γιατί εμπόδιζαν. Δυστυχώς 
όμως αυτός που έκανε τη δουλειά το παράκανε. Γιατί 
το λέμε αυτό; Γιατί δεν έκοψε μόνον τα κλαδιά που 
ίσως εμπόδιζαν, αλλά έκοψε τα δέντρα από το έδαφος. 
Μπορεί τα δέντρα αυτά να φύτρωσαν μόνα τους, αλλά 
επιτελούν πολύ καλά το σκοπό τους. Συγκρατούν τα 
χώματα σ’ αυτό το τόσο επικλινές έδαφος που υπάρχει 
εκεί. Έχουμε και δασολόγους στα Πεύκα.
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Κριτική  για  την  προτεραιότητα 
ασφαλτοστρώσεων

Οι δρόμοι των Πεύκων αποτελούν πλέον καθημερινό 
πρόβλημα για τους κατοίκους και όσους αναγκάζονται 
να περνούν από την περιοχή. Αυτοί που χρειάζονται 
άμεση ασφαλτόστρωση είναι αρκετοί, τα κονδύλια όμως  
ελάχιστα. Το ερώτημα που τίθεται αφορά το σχεδιασμό 
της Δημοτικής Αρχής, για την προτεραιότητα που δίνεται 
σε κάθε έναν απ’ αυτούς. Τα κριτήρια σε κάποιες περι-
πτώσεις προκαλούν δυσπιστία. 

Στον οικισμό Ακροπόλεως για παράδειγμα,κάτοικοι 
μας καταγγέλουν  ότι δόθηκε προτεραιότητα σε μια οδό, 
λόγω συγκεκριμένων παραταξιακών και κομματικών 
σκοπιμοτήτων (η καταγγελία αυτή έγινε προφορικά 
και στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ). Συγκεκριμένα, η δυτική πλευρά 
της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου ασφαλτοστρώθηκε 
περίπου πριν έναν μήνα (το μήκος είναι περίπου 200μ), 
με αφορμή την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων. Η 
απορία είναι, γιατί ασφαλτοστρώθηκε ο υπόλοιπος 
δρόμος, από την στιγμή που τα έργα αφορούσαν ένα 
μικρό κομμάτι της οδού Μ. Αλεξάνδρου (σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις απλά μπαλώνεται το κομμάτι του δρόμου 
που καταστράφηκε) και δεν προτιμήθηκε από την δημο-
τική αρχή να ασφαλτοστρωθούν κάποιοι άλλοι δρόμοι 
των Πεύκων, που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση 
και εξυπηρετούν περισσότερους πολίτες. Επίσης να ση-
μειωθεί, ότι η συγκεκριμένη οδός δεν συμπεριλήφθηκε 
στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Οι κάτοικοι της πε-
ριοχής πάντως πιστεύουν και καταγγέλλουν, ότι το έργο 
πραγματοποιήθηκε, επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή 
κατοικεί υψηλόβαθμος υπάλληλος του δήμου. 

 Είναι βέβαιο πως θα ήταν λειτουργικά και κοινωνικά 
ιδιαίτερα ωφέλιμο, εάν τα 200 αυτά μέτρα της ουσιαστι-
κά δευτερεύουσας οδού, αποτελούσαν επισκευές και 
όχι μπαλώματα της κεντρικής λεωφόρου Ειρήνης, όπου 
υπάρχουν σημεία που αποτελούν παγίδες καταστροφής 
αυτοκινήτων και πεζών. 

 Κατά συνέπεια η επιλογή και μόνο της δευτερεύου-
σας οδού, αντί της Ειρήνης επιβεβαιώνει πιστεύουμε 
τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της 
περιοχής. 

Επικαλούμαστε το γεγονός ότι το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ από 
την πλευρά του έχει καταθέσει στη διαβούλευση για το 
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου τις προτάσεις του για τις 
υποδομές των Πεύκων, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί 
άμεση προτεραιότητα στους κεντρικούς δρόμους της 
περιοχής. 

Περιμένουμε τις διευκρινήσεις των αρμοδίων.

Μαυρίδης Κων/νος
Παπαδόπουλος Κώστας

Σπαϊας Βαγγέλης 



► Στον 12ο Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Ελληνικής Γλώσσας και 
Ορθογραφίας (01.12.12), ο μα-
θητής Γεωργούλης Α. κατέλαβε 
την Τρίτη θέση, με χρηματικό 
έπαθλο 200 ευρώ. Για τον ίδιο 
διαγωνισμό διακρίθηκε και η 
μαθήτρια Φελέκη Α. με έπαινο.
► Στις 04-12-2012, έπεσε η 
αυλαία των Νομαρχιακών Σχο-
λικών Αγώνων στο Άθλημα της 
Καλαθοσφαίρισης της  Δ/νσης Β΄θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσ/νίκης. Μεγά-
λος νικητής του ομίλου αναδείχθηκε η 
ομάδα του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ μας, νικώντας 
στον τελικό την ομάδα του ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ. 
► Στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, στην Αθήνα 
(07.12.12), οι μαθητές μας, Μανούκα 
Σ., Τζιτζιμίκα Ζ., Γεροντοπούλου Α. και 
Γεωργούλης Α. βραβεύτηκαν για τις 
επιδόσεις τους στον 31ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Γραπτών και Καλλιτεχνι-
κών Εργασιών Ευρωπαϊκής Ημέρας, με 
θέμα: «Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνερ-
γασία μεταξύ των γενεών». 
► Οι μαθήτριες Γεροντοπούλου Α. και 
Φελέκη Α., βραβεύτηκαν στο ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΟ ΚΑΨΗΣ, για τις διακρίσεις τους 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 
(14.10.12). 
► Η μαθήτρια Καββαδία Γ. ύστερα από 
διάκρισή της στο μαθητικό διαγωνισμό 
EUROSCOLA με θέμα: Η Συμβολή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μεί-
ωση του Δημοκρατικού Ελλείμματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετείχε 
στις 31-01-2013, στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ, 
στο ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.
► Τον Οκτώβρη, στο διαγωνισμό της 
Μαθηματικής Εταιρείας «ΘΑΛΗΣ», δια-
κρίθηκαν οι μαθητές Πατσούρα Μ., Φω-
τιάδου Θ., Γεροντοπούλου Α., Γεωργού-
λης Α., Τζιτζιμίκα Μ. και Καλπαζίδης Α.
► Στις 18-12-2012, οι μαθητές της Γ΄ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ επισκέφθηκαν το «ΠΑΙ-
ΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» και το Ορφανοτροφείο 
«ΜΕΛΙΣΣΑ», και πρόσφεραν τρόφιμα, 
χρήματα και είδη πρώτης ανάγκης, ως 
ένδειξη ΑΓΑΠΗΣ, στο πνεύμα των Χρι-
στουγέννων. 
► Στις 03-01-2013, οι μαθήτριες της Α΄ 
ΛΥΚΕΙΟΥ με την κ. Ε. Φρυγανιώτη και 
σε συνεννόηση με τον καθηγητή Α. Φι-
λιππόπουλο, Δ/ντή του Παιδοχειρουρ-
γικού - Παιδιατρικού Τμήματος  του 
ΝΟΣΟΚ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, και την κ. Θ. 
Τσιαμπράζη – Γιαννικουρή, Προϊστα-

μένη, επισκέφθηκαν τα παιδάκια του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προσφέροντας δώρα 
και παιχνίδια.

► Στη 2η Φάση «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» (12.1.13) 
του Διαγωνισμού της Μαθηματικής 
Εταιρείας, διακρίθηκε η μαθήτρια της 
Β΄ Γυμνασίου Πατσούρα Μ. και θα εκ-
προσωπήσει τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥ-
ΓΑΝΙΩΤΗ στην επόμενη φάση «ΑΡΧΙ-
ΜΗΔΗΣ», στην Αθήνα. 

► Στα πλαίσια του 18ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστη-
μικής 2013, 1η φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ» και 
2η φάση «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», διακρίθηκε ο 
μαθητής της β΄ λυκείου Γούλας Κ. (18η 
θέση) και θα μας εκπροσωπήσει στην 
3η φάση, που θα διεξαχθεί στο αμφι-
θέατρο του Oικονομικού Τμήματος του 
Παν/μίου Θεσσαλίας. 

► Στον 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Αγώνα Επιχειρηματολογίας - Αντιλο-
γίας, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών σε συνερ-
γασία με το Υπ. Παιδείας (17.02.13), τα 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ συμμε-
τέχοντας για 6η συνεχόμενη χρονιά, 
διακρίθηκαν, καταλαμβάνοντας την 
8η θέση, από τα 55 σχολεία της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Μακεδονίας & Θράκης.

► Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, 
όπως κάθε σχολική χρονιά, έτσι και φέ-
τος λαμβάνουν μέρος με αξιώσεις σε 
πολλούς διαγωνισμούς και συμμετέ-
χουν σε πολλές δράσεις και συνέδρια, 
όπως: Διαγωνισμός «ΕΚΕΤΑ», «ΛΥΣΙΑΣ», 
«UNESCO», «F1 Formula», «Ορθογραφί-
ας», «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 
2013», «Γίνε Επιστήμονας του Κασίνι για 
μια ημέρα», «Μαθηματική Εταιρεία», 
«ECOMOBILITY», «Saferinternet», «ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ», «Συ-
νέδριο Ελλάδα Καθαρή», «Φεστιβάλ 
μαθητικών ταινιών μικρού μήκους», 
«Συνέδριο Πληροφορικής», κ.ά.

Προς:
• Τον κ. Δήμαρχο και τo δημοτικό συμβούλιο Δήμου Νεάπολης Συκεών
• Γνωστοποίηση προς όλους τους γονείς μαθητών της Δημοτικής Ενότη-

τας Πεύκων.
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Είναι πολύς καιρός που έχουμε καταδείξει την κατάσταση στη σχολική 

στέγη των Πεύκων. Επί σειρά ετών τα προβλήματα στοιβάζονται χωρίς να 
αντιμετωπίζονται από το Δήμο. Και μαζί με τα προβλήματα στοιβάζονται και 
τα παιδιά μας για να κάνουν μάθημα σε συνθήκες ακατάλληλες και ανθυγιει-
νές. Είναι πολλά τα παραδείγματα στεγαστικών αναγκών που κι’ εσείς έχετε 
παραδεχθεί (2ο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο, 4ο Δημοτικό, αίθουσα 3ου Δημοτικού 
κ.ά.) αλλά ουσιαστική και οριστική λύση δεν δίνετε. 

Στις επανειλημμένες εκκλήσεις, μας απαντάτε αναφέροντας, ακατανόητα 
και απαξιωτικά για την αξιοπρέπειά μας, χρηματικά ποσά που διέθεσε ο Δή-
μος. Ακατανόητα, γιατί δεν εξηγείτε πως διατέθηκαν τόσο μεγάλα ποσά 
αλλά δεν έχουν λύσει οριστικά σχεδόν κανένα από τα προβλήματα της 
σχολικής στέγης και απαξιωτικά για την αξιοπρέπειά μας, γιατί ποτέ δεν 
ζητήσαμε χρήματα. Το μόνο που ζητάμε είναι να σταθείτε στο ύψος σας 
και να δώσετε πραγματικές λύσεις στα προβλήματα.

ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΣΑΣ ΕΞΕΛΕΞΕ. 

Όσο πιεστικά όμως και να είναι τα προβλήματα δεν μπορούμε να μη στα-
θούμε στο μεγαλύτερο όλων:

ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Κε Δήμαρχε,
Εσείς ο ίδιος υποσχεθήκατε, ενώπιον γονέων, διδασκόντων και μαθητών, 

ότι σε δύο με τρεις μήνες το πρόβλημα θα έχει λυθεί με την κατασκευή 
νέων αιθουσών. Εμφανιστήκατε μάλιστα θιγμένος τότε από διαμαρτυρία 
των γονέων, την οποία καταδικάσατε μιλώντας προς γονείς και μαθητές!!  
Θιγμένος, γιατί «οι γονείς έπρεπε να γνωρίζουν» ότι ο δήμος θα είχε τάχα 
δώσει οριστική λύση σε δύο ή το πολύ τρεις μήνες. Έτσι «αποσπάσατε» μια 
σιωπηλή αποδοχή από μας τους γονείς για τη χρησιμοποίηση των ακατάλ-
ληλων αιθουσών της εκκλησίας -για λίγες μόνο εβδομάδες.

Οι μήνες πέρασαν και οι καινούριες αίθουσες δε φαίνονται πουθενά. 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ.
Και με λύπη διαπιστώνουμε ότι απαξιωτικά φερόμενος προς όλους εμάς 

δεν αισθάνεστε ούτε την ανάγκη να δώσετε μια εξήγηση.
Μας απαξιώνετε συστηματικά εμάς, αλλά και τους αυριανούς ενήλικους 

πολίτες του δήμου μας. Αυτούς που περιμένουν παραδείγματα ορθής συ-
μπεριφοράς από μας και από σας.

Υποσχεθήκατε ενώπιον των παιδιών μας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα 
τους ίδιους τους γονείς περίπου ως «προβοκάτορες». Και το χειρότερο απ’ 
όλα δεν είναι ότι δεν τηρήσατε ούτε κατ’ ελάχιστο την υπόσχεσή σας, ΑΛΛΑ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΤΙ ΔΕΝ 
ΕΓΙΝΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ.

Επαναπαύεστε στην πρόχειρη λύση την οποία επιβάλατε, και δε σας απα-
σχολεί καθόλου η υπόσχεση που δώσατε.

Κύριοι και κυρίες,
Σας καλούμε να δράσετε άμεσα και με χρονοδιάγραμμα, ώστε να δώ-

σετε πραγματικές  λύσεις στα προβλήματα σχολικής στέγης.
Μα πρώτα απ’ όλα σας καλούμε να τηρήσετε την υπόσχεσή σας και να 

ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ Σ’ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ (ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ 
ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ) ΟΝΟΜΑΣΑΤΕ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ». 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
•	Πωλείται μονοκατοικία στο Ασβεστοχώρι 80 τ.μ. στην πάροδο Εμμανουήλ Παπά 
4,	τηλ.	6945386928,	κ.	Χρύσα	Προύσαλη.
•	Γερμανικά για όλους με σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, χαμηλές τιμές! Αμοιρί-
δου,	τηλ.	6939651659.
•	Φυσικός με εκπαιδευτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλες τις βαθ-
μίδες. Τιμές προσιτές. τηλ.  6944817233 κ.	Δ.	Γεωργούλης.



Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ιδιωτικοποίηση της 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Θεσ-
σαλονίκης (ΕΥΑΘ). Είναι η εταιρεία που μονοπω-

λιακά διαχειρίζεται την ύδρευση και αποχέτευση της 
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονί-
κη έχει το προνόμιο να υδροδοτείται σε μεγάλο ποσο-
στό με υπόγεια νερά κατά τεκμήριο καλής ποιότητας. 
Η εταιρεία αποτιμάται σήμερα στα 150 περίπου εκα-
τομμύρια ευρώ. Το 26% έχει ήδη πωληθεί μέσω του 
χρηματιστηρίου και η κυβέρνηση σχεδιάζει να που-
λήσει το 51% άμεσα και το υπόλοιπο 23% σε μεταγε-
νέστερη φάση, εκχωρώντας άμεσα και τη διεύθυνση 
της επιχείρησης στον ιδιώτη αγοραστή. Η επιχείρηση 
είναι κερδοφόρα έχοντας ετήσια κέρδη γύρω στα 15 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν και πάνω από 50 
εκατομμύρια χρέη προς την επιχείρηση.

Η πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση αποτελεί 
ανθρώπινο δικαίωμα αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ. 
Δεν υπάρχει κανένα βάσιμο επιχείρημα για την ιδιωτι-
κοποίηση του νερού, με βάση την ανάλυση της ελλη-
νικής πραγματικότητας, αλλά και τη διεθνή εμπειρία. 
Οι πολίτες στη Γερμανία και την Ιταλία έχουν απορρί-
ψει με αποφάσεις τοπικών συμβουλίων, αλλά και δη-
μοψηφίσματα τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του 

νερού. Ο Δήμος του Βερολίνου, αλλά και σαράντα Δή-
μοι της Γαλλίας -ανάμεσά τους οι Δήμοι του Παρισιού 
και του Μπορντώ- και πολλοί Δήμοι στη κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη, ανάκτησαν ξανά τον έλεγχο του 
νερού.

Στην Ελλάδα η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, όπως και 
της ΕΥΔΑΠ, αναδεικνύει τις εξής αντιφάσεις:

• Δεν οδηγεί σε μείωση των ελλειμμάτων, εφόσον οι 
δύο εταιρείες δεν έχουν ελλείμματα, αλλά κέρδη.

• Μακροπρόθεσμα οι ιδιωτικοποιήσεις των δύο 
εταιρειών δε θα συμβάλλουν στη μείωση του δημό-
σιου χρέους.

• Το επιχείρημα της χρηματοδότησης με ιδιωτικούς 
πόρους έργων υποδομών δεν ευσταθεί, καθώς η ΕΥΑΘ 
Παγίων θα είναι αυτή που θα εξακολουθεί να επενδύ-
ει, αφού οι δημόσιοι φορείς είναι αυτοί που μπορούν 
να αξιοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους για επενδύσεις.

• Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι Ρυθμιστικές 
Αρχές Υδάτων, που θεσπίστηκαν για να ελέγχουν τους 
ιδιώτες, δεν κατάφεραν ούτε να συγκρατήσουν τις τι-
μές, ούτε να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες επενδύσεις 
για έργα υποδομής από τις ιδιωτικές εταιρίες. Επιπλέ-
ον για την Ελλάδα η κυβέρνηση αποφάσισε να μην 
υπάρξει Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, αλλά τις αρ-

μοδιότητες να αναλάβει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
(ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ, ένας δηλαδή αδύναμος κρατικός 
μηχανισμός, ο οποίος πρόσφατα υποβαθμίστηκε και 
διοικητικά.

• Όπου υλοποιήθηκε η πλήρης ιδιωτικοποίηση 
υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και με το κόστος του 
νερού και με την ποιότητά του και με τις απώλειες 
του δικτύου. Αυτοί ήταν άλλωστε και οι λόγοι για την 
επαναφορά της ευθύνης σε δημόσιους φορείς, όπως 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα όποια προβλήματα υπάρχουν σήμερα στη 
λειτουργία της ΕΥΑΘ εντάσσονται στην γενικότερη 
παθογένεια του ελληνικού κράτους και μπορούν να 
ξεπεραστούν στα πλαίσια μιας ριζικής αναμόρφωσης 
του τρόπου λειτουργίας του.

Επίσης τα τελευταία χρόνια μπροστά στο φόβο ότι 
τελικά μπορεί να μην μπορεί να ανατραπεί η ιδιωτικο-
ποίηση της ΕΥΑΘ, αναπτύχθηκε η κίνηση 136 η οποία 
προωθεί την ιδέα της εξαγοράς της ΕΥΑΘ από τους 
πολίτες σε δημοκρατική και συνεταιριστική βάση, για 
να μην πέσει στα χέρια κερδοσκοπικών ομίλων. Όσοι 
ενδιαφέρονται μπορούν να δουν περισσότερες λε-
πτομέρειες στον ιστότοπο www.136.gr.

Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος
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Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ δεν είναι μονόδρομος

Ο ι σκύλοι και οι γάτες γενικά, παρασιτούνται από τριών ειδών παράσιτα: α) εξω-
παράσιτα - αρθρόποδα (ψύλλους, τσιμπούρια) και ακάρεα (ψώρες), β) ενδοπα-
ράσιτα - ταινίες, έλμινθες και νηματώδη που εντοπίζονται στο έντερο και γ) από 

κάποια αιμοπαράσιτα τα οποία μεταδίδονται με παρασιτικά έντομα όπως τα κουνού-
πια και οι σκνίπες. Γενικά το κάθε παράσιτο έχει τον βιολογικό του κύκλο και επηρεά-
ζεται σε ποικίλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει 
και ο τρόπος διαβίωσης του ζώου (σε εξωτερικό χώρο ή μέσα στο σπίτι, εγγύτητα σε 
παραγωγικά ζώα, κλπ). Στη χώρα μας, ενώ γενικά υπάρχει έξαρση κάποιων παρασίτων 
από τα μέσα της άνοιξης μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, οι κλιματολογικές συνθήκες 
ουσιαστικά δεν αποκλείουν την εμφάνιση παρασιτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, δεδομένου ότι ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, οι θερμοκρασίες σπάνια 
είναι αρκετά χαμηλές ώστε να εμποδίσουν την εμφάνιση παρασίτων. 

Η φιλοσοφία των αντιπαρασιτικών φαρμάκων κατά των αρθρόποδων (ψύλλοι- τσι-
μπούρια) είναι να αποτρέψουν τη προσκόλληση των παρασίτων στο ζώο. Για το λόγο 
αυτό, η κάλυψη του κατοικίδιου μας θα πρέπει να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του 
έτους. Τα αποτελέσματα του παρασιτισμού από εξωπαράσιτα μπορεί να είναι από ήπια 
(απλή ενόχληση και κνησμός από μικρό αριθμό ψύλλων) έως σοβαρότατα (αλλεργική 
από ψύλλους δερματίτιδα, ερλιχίωση που μεταδίδεται με τα τσιμπούρια).

Η προστασία από ενδοπαράσιτα γίνεται με την μορφή χαπιών, τα οποία δεν έχουν 
προληπτική μορφή όπως οι αμπούλες ή τα αντιπαρασιτικά κολάρα για τα εξωπαρά-
σιτα, αλλά θεραπευτική. Με την τακτική χορήγηση τους, συνήθως ανά τρίμηνο για τα 
παράσιτα του εντέρου ή ανά μήνα για την διροφιλάρια, προστατεύουμε το κατοικίδιο 
μας από τις συνέπειες μιας παρατεταμένης μόλυνσης τους.

Μια ειδική περίπτωση παρασίτου στη χώρα μας και γενικότερα σε όλες τις Μεσο-
γειακές χώρες είναι η λεϊσμανίαση. Γενικά τα αντιπαρασιτικά εναντίον του φορέα της, 
της σκνίπας τους γένους Phlebotomus, δεν είναι αποτελεσματικά. Επίσης, εξαιτίας της 
τεράστιας δεξαμενής του παρασίτου στους σκύλους της χώρας, το νόσημα είναι ιδιαί-
τερα διαδεδομένο.

Στην περίπτωση της λεϊσμανίασης, εδώ και ένα χρόνο κυκλοφορεί επίσημα ένα 
εμβόλιο που προστατεύει από αυτήν. Δεν παρέχει 100% ανοσία κατά της νόσου σε 
σύγκριση με τα συνηθισμένα εμβόλια, αλλά μειώνει – σύμφωνα με την έρευνα της 
εταιρίας – τις πιθανότητες νόσησης, από 1 στις 21 σε 1 στις 80. Δυστυχώς, το εμβόλιο 
δεν έχει κανένα όφελος για σκύλους που ήδη έχουν μολυνθεί από το παράσιτο, ακόμα 
και αν δεν έχουν νοσήσει.

Αν και δεν προστατεύει εκατό τοις εκατό από την νόσο, είναι αυτή τη στιγμή η πιο 
αποτελεσματική μορφή προστασίας που διαθέτουμε. Το εμβόλιο γίνεται με 3 αρχικούς 
εμβολιασμούς και ένα, ετήσιο εμβολιασμό αναζωπύρωσης. Το νωρίτερο που μπορεί 
να γίνει είναι σε κουτάβια 6 μηνών και άνω. Σε σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας, πρέπει να 
προηγείται έλεγχος για το αν ήδη έχουν μολυνθεί από το παράσιτο.

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι η προστασία του κατοικίδιου μας από τα διά-
φορα παράσιτα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η θεραπεία 
τους είναι εύκολη και γρήγορη, ισχύει ότι ισχύει σε όλα τα θέματα υγείας, όπου το προ-
λαμβάνειν είναι προτιμότερο τους θεραπεύειν.

Στογιαννίδης Δημοσθένης, Κτηνίατρος

Π ρόσφατα βρέθηκα στα γενέθλια του γιού ενός φίλου μου. Στο τέλος είπαν το 
γνωστό δίστιχο: “να ζήσεις Μιχάλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις, να 
ψάχνεις δουλειά”. Εδώ κούνησα το κεφάλι μου με απελπισία. Εκεί φτάσαμε 

δυστυχώς, να αυτοσαρκαζόμαστε. Λύπη για τους νέους. Είναι δύσκολο, απελπιστικό 
και απαισιόδοξο το μέλλον των νέων, αλλά και της Πατρίδας μας εν γένει. Η νεολαία 
μοιάζει σήμερα σαν ραγισμένη χύτρα. Αυξήθηκε η αβεβαιότητα του μέλλοντος. Είναι 
μπροστά σε αδιέξοδα. Δυσεπίλυτα προβλήματα ανεργίας, υποαπασχόλησης, αζήτη-
των πτυχίων. Παραμονεύουν πολλές παγίδες. Είναι θύμα αυτών που τόσα χρόνια τους 
πουλούσαν πλαστά όνειρα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτσι, σήμερα η Πατρί-
δα μας, η Ελλάδα μας, μιμείται τον ...ΚΡΟΝΟ. Οι νέοι μας κουράστηκαν, μορφώθηκαν 
με κόπο, απέκτησαν πτυχία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά η αποκατάστασή 
τους ...”όνειρα θερινής νυκτός”... Με πίκρα για την Πατρίδα που εγκατέλειψε τους νέ-
ους σκέφτονται και αυτοί τώρα να την εγκαταλείψουν. Ακούμε τον πόνο της ψυχής 
τους και συμπάσχουμε. Τους έχουμε τόσο απογοητεύσει, που δίκαια αμφισβητούν 
τους πάντες και τα πάντα. Βλέπουν το μέλλον τους να χάνεται σ’ ένα βαθύ και σκοτει-
νό τούνελ. Έχουν χάσει πια την αυτοπεποίθησή τους. Πρέπει να ζητήσουμε συγνώμη 
από τα παιδιά και τα εγγόνια μας γιατί: •	τους	στερήσαμε	τα	όνειρα	και	τις	φιλοδο-
ξίες	•	στην	Ευρώπη	μόνον	εμείς	οι	“έξυπνοι”	πήραμε	τα	όπλα	και	σκοτωθήκαμε	
μεταξύ μας. Αυτή η διχόνοια ακόμα μας κατατρέχει και θα μας κατατρέχει ακόμη 
•	επιτρέψαμε	να	μας	διοικούν	γυαλιστερές	λαμαρίνες,	ανίκανα	μηδενικά,	που	
έφεραν	την	Πατρίδα	μας	στο	χείλος	της	αβύσσου	•	δανειστήκαμε	αλόγιστα,	όχι	
για	να	εκσυγχρονίσουμε	τη	χώρα,	αλλά	να	τη	διαλύσουμε	•	δεν	αξιοποιήσαμε	
την	ένταξή	μας	στην	ΕΕ,	όπως	έπρεπε	•	δώσαμε	λανθασμένα	μηνύματα	στους	
νέους	μας,	βραβεύοντας	την	άρνηση,	προτρέποντας	στην	ανυπακοή,	στην	πα-
ρανομία,	στην	αυθάδεια,	στην	ανατροπή	των	ηθικών	αξιών	•	το	εκπαιδευτικό	
μας σύστημα καλλιέργησε την άρνηση της πίστης στη θρησκεία, της παράδο-
σής μας. Παιδιά μας, εξαιτίας μας αναβλήθηκε επ’ αόριστον η ευτυχία σας.

Αλφόνσο Ακουαρόνε

Εμβόλιο Λεϊσμανίασης - Αντιπαρασιτικά Χρεοκόπησαν οι ελπίδες των νέων
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Μ αθητές της Γ΄ τάξης τριών σχολείων στο δήμο Νεάπολης - Συκεών, 
του 3ου Γυμνασίου Νεάπολης, του 1ου Γυμνασίου Πεύκων και των Εκ-
παιδευτηρίων Φρυγανιώτη, ανέδειξαν με τις προτάσεις τους το μήνυμα 

και τη σημασία της οικολογικής μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
(28/2, Δημ.Θέατρο Νεάπολης) παρουσίασης των εργασιών, που πραγματοποίη-
σαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ECOMOBILITY-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
2012-13», που υλοποιείται για 10η συνεχή χρονιά και είναι ένα βραβευμένο πρό-
γραμμα ευαισθητοποίησης για την οικολογική μετακίνηση.

Οι μαθητές απέσπασαν το θερμότερο χειροκρότημα των παρευρισκομέ-
νων. Εστίασαν στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφορών, για την επί-
λυση σημαντικών προβλημάτων, όπως το κυκλοφοριακό, οι αυξημένες εκπο-
μπές ρύπων και η ουσιαστική διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ατόμων με 
αναπηρία στους σχολικούς και τους υπόλοιπους δημόσιους χώρους. «Πρέπει να 
αλλάξουν πολλά πράγματα για να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά». 

Σημείωσαν επίσης, ότι η έλλειψη κονδυλίων, η πολυδιάσπαση των αρμοδιο-
τήτων σε υπουργεία, οι περιφέρειες και οι δήμοι χωρίς συναντίληψη, η έλλειψη 
επικοινωνίας και συντονισμού, η γραφειοκρατία, η αποσπασματικότητα των 
δράσεων, αλλά και η ασυνειδησία αρκετών συμπολιτών μας, είναι οι αιτίες της 
υφιστάμενης κατάστασης, που «δεν γίνεται να συνεχιστεί».

Προτάσεις 
Οριοθέτηση δημοσίων χώρων και απόδοσή τους στις πραγματικές τους χρή-

σεις, κατασκευή δρόμων χωρίς κακοτεχνίες, εξάλειψη των διπλοπαρκαρισμένων 
αυτοκινήτων και στάσεων taxi, πεζοδρόμια απαλλαγμένα από μηχανάκια, άστο-
χες δενδροφυτεύσεις και τραπεζοκαθίσματα, διαβάσεις και ράμπες ανοικτές για 
άτομα με αναπηρία και αμαξίδια με βρέφη, δημιουργία οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης με φωτισμό και ασφάλεια στους τερματικούς σταθμούς και τους 
σταθμούς μετεπιβίβασης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, αστυνόμευση και επέκτα-
ση της λεωφορειολωρίδας ακόμη και το Σαββατοκύριακο, πιο συχνά δρομολό-
για για ορισμένες γραμμές, περισσότερη μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς καθώς και περισσότερη πεζή μετακίνηση, αλλά και με ποδήλατο.

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η πρόταση ομάδας μαθητών για αξιοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών με μικρό κόστος για τη δημιουργία περιαστικού σιδη-
ροδρομικού δικτύου, που να καλύπτει τη Μενεμένη, τον Εύοσμο, το Κορδελιό, 
την Ιωνία, τη Σίνδο, το Άδενδρο και το Πλατύ. Όπως ανέφεραν, το δίκτυο μπορεί 
να τερματίζει μέσω των σιδηροδρομικών γραμμών που υπάρχουν στον επιβατι-
κό σταθμό στο λιμάνι και να συνδυαστεί με τον τερματικό σταθμό του ΟΑΣΘ στην 
πλατεία Ελευθερίας. Και όταν δημιουργηθεί θαλάσσια συγκοινωνία, θα υπάρχει 
άμεση σύνδεση μεταξύ πλοίου και σιδηρόδρομου, όπως πρότειναν οι νέοι.

«Μεγάλης σημασίας και υψηλής προτεραιότητας» χαρακτήρισαν οι μαθη-
τές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις περιοχές γύρω από τα σχολικά τους 
συγκροτήματα, αλλά και μέσα σε αυτά, για την επίλυση των οποίων προτάθηκε 
η αντικατάσταση των παλιών και φθαρμένων διαγραμμίσεων στις διαβάσεις, 
όπως και των σημάτων της Τροχαίας, η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, 
η αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακών στα πεζοδρόμια και η κατασκευή 
ποδηλατοδρόμων, καθώς και η τοποθέτηση σχάρας ποδηλάτων στις αυλές των 
σχολείων και η λειτουργία ασανσέρ για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία.

Από το Δελτίο τύπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Σχέδιο Αθηνά
Το Υπουργείο Παιδείας αναδιπλώθη-

κε μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις της 
φοιτητικής κοινότητας. Βασική αλλαγή 
είναι η θέσπιση της μεταβατικότητας 
για 10 τμήματα που δε θα μετακινη-
θούν σε άλλη πόλη έως ότου αποφοι-
τήσουν οι σημερινοί φοιτητές, δηλαδή 
μέχρι τον Οκτώβρη του 2018 (αποφοί-
τηση των εισακτέων του 2012). Από το 
τελικό σχέδιο προκύπτει μείωση στον 
αριθμό των εισακτέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) της τά-
ξης του 4%.
Μεταγραφές	φοιτητών

Οι μεταγραφές φοιτητών είχαν κα-
ταργηθεί, αλλά επανήλθαν μεσούσης 
της ακαδημαϊκής χρονιάς! Το ενδιαφέ-
ρον για τις μεταγραφές είναι εντονότε-
ρο από κάθε άλλη φορά λόγω της οικο-
νομικής κρίσης. Το Υπουργείο Παιδείας 
πάντως και πάλι δείχνει ανακόλουθο, 
διότι άλλα γνώριζαν οι υποψήφιοι όταν 
συμπλήρωναν το μηχανογραφικό τους 
τον Ιούλιο του 2012 και άλλα μαθαίνουν 
σήμερα, περί μεταγραφών…
Πανελλαδικές	2013

Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν 
φέτος για τα Ημερήσια Λύκεια την Πα-
ρασκευή 17 Μαΐου. Σύμφωνα με το τε-
λικό σχέδιο Αθηνά, το μηχανογραφικό 
του 2013 θα έχει 384 τμήματα (250 ΑΕΙ 
και 134 ΤΕΙ), ενώ το μηχανογραφικό του 
2012 είχε 480 τμήματα. Τα 96 τμήματα 
που δεν θα δεχθούν φοιτητές έχουν 
ενταχθεί στο μεταβατικό στάδιο που 
έχει προαναφερθεί. Ωστόσο η μείωση 
των εισακτέων συμπιέζει τις βάσεις 
προς τα πάνω. Σχετικά με τις Στρατι-
ωτικές σχολές η μεγάλη μείωση των 
θέσεων (-30%!) θα επιφέρει θεαματική 
άνοδο των βάσεών τους που ίσως με-
τριαστεί από πιθανώς δύσκολα θέμα-
τα, ενώ οι Αστυνομικές σχολές δε θα 
υπάρχουν στο μηχανογραφικό για τα 
δύο επόμενα χρόνια.
Νέο εξεταστικό σύστημα

Καμία αλλαγή στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις μέχρι το 2016–2017 ξεκαθάρισε 
τον περασμένο μήνα στη βουλή ο κ. 
Αρβανιτόπουλος. Αν μεταφραστεί κατά 

γράμμα η δήλωση του υπουργού, τότε 
το νέο σύστημα εισαγωγής θα ισχύσει 
για τους μαθητές που θα είναι στη Γ΄ 
Λυκείου το 2017-18, δηλαδή φοιτούν 
σήμερα στην Α΄ Γυμνασίου!
Ενισχυτική	διδασκαλία

Επανέρχεται πάλι η ενισχυτική διδα-
σκαλία στα Γυμνάσια της χώρας από 
το φετινό Μάρτη, ενώ από Σεπτέμβρη 
το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα 
Λύκεια. 
Αύξηση ωρών διδασκαλίας δασκά-
λων και καθηγητών

Νομοθετική διάταξη που ψηφίστη-
κε τον προηγούμενο μήνα αυξάνει τις 
ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, 
με συνέπεια να μειωθούν οι θέσεις των 
αναπληρωτών. Η νομοθετική διάταξη 
αυτή προβλέπει τελικά αύξηση των 
ωρών διδασκαλίας κατά 2-3 ώρες την 
εβδομάδα.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές Μαρ-
τίου, δημιουργήθηκε μία ανεξάρτητη 
αρχή για την αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου δασκάλων και καθηγητών. 
Το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου 
να καμφθεί η αγωνιστική διάθεση των 
εκπαιδευτικών, σκοπεύει να:

ι. εφαρμόσει την αξιολόγηση από το 
2014 και 

ιι. το Σεπτέμβρη του 2013 να αυξήσει 
κατά μία τις ώρες διδασκαλίας μόνο 
των καθηγητών.

Άλλη μία αναδίπλωση του υπουργού 
μετά την αρχική του τοποθέτηση! 

Ωστόσο παρ’ ότι γίνονται μικροδιορ-
θώσεις στο Π.Δ. για την αξιολόγηση, η 
ηγεσία του υπουργείου δεν κάνει βήμα 
πίσω στο θέμα της σύνδεσης της αξι-
ολόγησης με τους βαθμούς και τη μι-
σθολογική εξέλιξη. Τέλος, είναι ακόμη 
υπό συζήτηση να αυξηθεί το αρχικό 
ποσοστό (30%) για τους εκπαιδευτι-
κούς που μπορούν να προαχθούν, στον 
ανώτερο βαθμό «Α», σε κάθε σχολείο.

 Ατλάσης Χρήστος
ΜSc Διδακτικής Φυσικών Επιστημών

atlasis@anatolia.edu.gr

«Πράσινη» Μετακίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συγχαρητήρια
Συγχαρητήρια στο μαθητή της Γ΄ τάξης του 1ου Λυκείου 

Πεύκων, πανελληνιονίκη, Αναστάσιο	Μακρίδη, για τα 2 
χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια που κατέκτησε σε Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα Παίδων και Εφήβων Στίβου, στο άθλημα 
ταχύτητας 100 μ. και σκυταλοδρομίας 4Χ100.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και μια μεγάλη νίκη 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το Σεπτέμβριο στη 
Βαρκελώνη.

3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου, όπως προέκυψε μετά τις εκλογές του 

Οκτωβρίου 2012 είναι η παρακάτω:
 • Πρόεδρος: Βασίλης Κουλός
 • Αντιπρόεδρος: Άγγελος Άκρας
 • Γραμματέας: Βαγγέλης Τέγος 
 • Ταμίας: Πέτρος Μελενικιώτης
 • Βοηθός Γραμματέα: Δέσποινα Σπύρου
 • Βοηθός Ταμία: Γιάννης Παναγιωτάκος
 • Κοσμήτορας: Μάκης Μητσάκης

Εκπρόσωποι του σχολείου μας στην Ένωση Συλλόγων Γονέων εξελέγησαν οι: 
Βασίλης Κουλός, Βαγγέλης Τέγος, Γιάννης Παναγιωτάκος, Πέτρος Μελενικιώτης

Το Δ.Σ. του συλλόγου

Εκλογές Συλλόγου Γονέων 1ου Ενιαίου Λυκείου Πεύκων
Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στο Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων του 1ου Ενιαίου Λυκείου Πεύκων. Οι νεοεκλεγέντες συγκροτήθη-
καν σε σώμα ως εξής:
 •  Πρόεδρος:  Σιδηρόπουλος Δημήτριος  (τηλ. 6984062616)
 • Αντιπρόεδρος:  Μιξαφέντη Βιβή (τηλ. 6943299159) 
 • Γραμματέας:  Μπαλασίδου Αναστασία (τηλ. 6974393076)
 • Ταμίας:  Κεχαγιά Άννα (τηλ. 6932703605)
 • Κοσμήτορας:  Αμοιρίδου Καίτη (τηλ. 6939651659)
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
«αλλάΖΩ» διοργανώνει ημερίδα, με θέμα:

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
με Εισηγητές/τριες:

ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ, Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού με θέμα: «Καλές Πρακτικές Εθελοντικής Προσφοράς»
ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ	 ΝΙΚΟΣ, φυσικοθεραπευτής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων 
«Άγιος Παντελεήμων», με θέμα: «Κινητικές αναπηρίες και Εθελοντισμός»
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ	ΑΡΤΕΜΙΣ, Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές ασθέ-
νειες «ΛΑΜΨΗ» με θέμα: «Βιώνοντας τα παιδιά και τους γονείς των παιδιών με καρκίνο»
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ, μέλος της Μ.Κ.Ο. «Παιδιά εν δράσει» με θέμα: «Εθελοντισμός-
στάση ζωής»
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρώην Δημαρχείου Πεύκων 
το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 στις 7	μ.μ.

Θα παραβρεθούν και θα χαιρετήσουν με σύντομες, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις 
μέλη από τοπικούς συλλόγους των Πεύκων (ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, Αιμοδοτικός-Πολιτιστικός 
και Τοπικό Συμβούλιο Νέων).  

1. Στελέχωση των Κέντρων Πρώιμης Παρέμ-
βασης με ειδικούς παιδαγωγούς, που θα ασχο-
λούνται όχι μόνο με τη διάγνωση αλλά και την  
εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Τα τμήματα ένταξης της γενικής αγωγής θα 
πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά και όχι ως 
απομονωμένα τμήματα μέσα στο ίδιο σχολείο.
3. Η παράλληλη στήριξη των μαθητών να χο-
ρηγείται έγκαιρα και  εφόσον κριθεί επιτυχημέ-
νη καλό θα ήταν να συνεχίζεται και τις επόμενες 
χρονιές ώστε να μη χρειάζεται ο μαθητής να 
περνά κάθε χρονιά, νέο χρόνο προσαρμογής 
με τον καινούριο εκπαιδευτικό. 
4. Η μετάβαση των μαθητών με ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες από τη μια δομή στην άλλη 
π.χ. από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα, 
να υπάρχει συνεργασία με τους γονείς  και να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα του μαθητή και 
της οικογένειάς του.
5.	Όταν σε ένα τμήμα σχολείου γενικής αγωγής 
φοιτά παιδί  με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
θα πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των μαθη-
τών του τμήματος. 
6.	Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν την απαραίτη-
τη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται ένας 
μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
7. Τουλάχιστον ένα σχολείο γενικής αγωγής  ανά 
περιοχή το οποίο θα είναι διαμορφωμένο κα-
τάλληλα για να φιλοξενεί μαθητές με κινητικές 
αναπηρίες, δηλαδή να διαθέτει ράμπες, ασαν-
σέρ, προσαρμογές για τη χρήση των Η/Υ, κ.ά.
8. Για τα σχολεία που είναι από 12/θέσια και 
άνω, δύο τμήματα ένταξης.
9. Απαραίτητες προσαρμογές στο μάθημα προ-
κειμένου να μπορούν να συμμετέχουν και οι 
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, π.χ.  
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, εγχειρίδια με δρα-
στηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας κ.ά.
10. Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς γενικής 
αγωγής προκειμένου να μπορούν να φιλοξενή-
σουν στα τμήματά τους με επιτυχία μαθητές με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
11. Άνοιγμα των σχολείων γενικής αγωγής  σε 
δραστηριότητες των ΑμεΑ μέσα από βιωμα-
τικά παιχνίδια π.χ. γνωριμία με τα αγωνίσματα 
των Special Olympics κ.ά. όπου οι μαθητές 
μπαίνουν στη θέση του «άλλου» και βιώνουν 
τη διαφορετικότητα.
12. Ενίσχυση του θεσμού των ΚΕΔΔΥ και αξιο-
ποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού τους 
π.χ. τους κοινωνικούς λειτουργούς , ώστε να 

λειτουργούν ως συνήγοροι των μαθητών και 
των οικογενειών τους διασφαλίζοντας την ισό-
τιμη και αξιοπρεπή μεταχείρισή τους μέσα στις 
σχολικές δομές.
13. Καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στις υπη-
ρεσίες εκπαίδευσης ώστε να είναι  μικρότερος 
ο χρόνος αναμονής για ένα ραντεβού ή να 
εγκριθεί η τοποθέτηση ανάλογου προσωπικού 
στο σχολείο φοίτησης.
14. Οι ΣΜΕΑ πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 
επαφή με τις δομές γενικής αγωγής της περιοχής 
τους και να λειτουργούν ως μεταβατικό στάδιο 
προκειμένου να προετοιμάσουν τους μαθητές 
ΑμεΑ για τη μετάβασή τους εκεί. Ο στόχος δεν 
μπορεί παρά να είναι πάντα η ένταξη. 
15. Περισσότερα ειδικά γυμνάσια, ώστε να 
υπάρχουν θέσεις για περισσότερους μαθητές  
(λειτουργία …επιτέλους των ιδρυμένων με 
ΦΕΚ, ΕΕΕΕΚ).
16. ΤΕΕ και ΕΕΕΕΚ προσαρμοσμένα στις ανά-
γκες των μαθητών και στελεχωμένα με το κα-
τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
17. Αναθεώρηση και …εφαρμογή του αναλυτι-
κού προγράμματος για μαθητές ΑμεΑ. 
18. Ίδρυση ειδικών λυκείων ως συνέχεια του 
ειδικών γυμνασίων, αλλά και ΕΠΑΛ με επιλεγ-
μένες ειδικότητες.
19. Μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών για τους 
μαθητές ΑμεΑ που φοιτούν σε ΕΕΕΕΚ και ειδικό-
τητες που συνδέονται με την αγορά εργασίας.
20.	Δημιουργία εκπαιδευτικών δομών  δια βίου 
και ίδρυση εκπαιδευτικών προστατευμένων 
εργαστηρίων για την απασχόληση των μαθη-
τών ΑμεΑ και μετά τη λήξη των προβλεπόμε-
νων ετών φοίτησης.
21. Εκπαιδευτικά ιδρύματα προσπελάσιμα και 
φιλόξενα για μαθητές και φοιτητές ΑμεΑ.
22. Δημιουργία δικτύων εθελοντών, κυρίως 
φοιτητών, οι οποίοι θα πριμοδοτούνται όταν 
προσφέρουν συστηματική εθελοντική εργασία 
σε μαθητές ΑμεΑ.
23. Και πάνω από όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η αγωγή και η εκπαίδευση δε χωρίζεται σε 
ειδική και γενική, δεν απαιτεί αποκλειστικά δια-
πιστωμένες γνώσεις και μετεκπαιδεύσεις, ούτε 
μπορεί να αποτελεί στίβο ανάδειξης προσο-
ντούχων ειδικών, αλλά είναι ένας ιερός χώρος 
στον οποίο πρέπει να σκύψουμε με μεράκι και 
αφού δεχτούμε με όλη μας την καρδιά ότι Η ΔΙ-
ΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ …ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

Σοφία Αηδονά , Νίκος Αναστασιάδης 
Μέλη του Δ.Σ. του «αλλάΖΩ»

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται να υπάρχει ένα καινούριο 
ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο, την πιο μαζική και λαϊκή 
μορφή τέχνης. Πρόσφατα ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, αφού 
ανακαίνισε στο Χορτιάτη την αίθουσα «Ιωάννης Μανωλεδάκης» 
ξεκίνησε προβολές με ελεύθερη είσοδο, τις Πέμπτες στις 8 μμ. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα στο επόμενο διάστημα θα προβληθούν οι ταινίες:

Ημερομηνία Ταινία Σκηνοθέτης Χώρα, έτος

28	Μαρτίου Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΕΥ-
ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΟ

Μπρους 
Μπέρεσφορντ

Αυστραλία, 
2009

4 Απριλίου ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

Μαρζάν Σατραπί, 
Βενσάν Παρανό

Γαλλία, 2011

11 Απριλίου Ντοκιμαντέρ «ΑΦΑΝΕΙΣ 
ΗΡΩΕΣ»

Παναγιώτης 
Κουντουράς

Ελλάδα, 2012

18	Απριλίου ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΠΑ! Νάνι Μορέτι Ιταλία, 2011

25	Απριλίου ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τζουζέπε Τορνατόρε Ιταλία, 1989

Η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης (http://cinelesxithess.hostzi.com/), 
ιδρυμένη το 2008 συνεχίζει με προβολές Δευτέρες στις 9μμ στον κινηματογράφο 
Φαργκάνη με εισιτήριο 5 ευρώ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα στο επόμενο διάστημα 
θα προβληθούν οι ταινίες:

Ημερομηνία Ταινία Αφιέρωμα

1	Απριλίου	2013 Εδώ και εκεί ραντεβού στο Βελιγράδι Βαλκανικές ταινίες

15	Απριλίου	2013 Ο τέλειος κύκλος Βαλκανικές ταινίες

29	Απριλίου	2013 Ενώπιον Θεών και ανθρώπων Μεγάλη Δευτέρα

20	Μαίου	2013 C.R.A.Z.Y. Κωμωδία
Η Κινηματογραφική Λέσχη Solaris στο Θέατρο 90 Μοιρών, Φιλίππου 36, στη Θεσ-

σαλονίκη κάνει προβολές τις Τετάρτες με άξονα κάποιο θέμα και μεταμεσονύχτιες 
προβολές Παρασκευές βράδυ. Η Κάρτα Μέλους στοιχίζει 20 ευρώ για 6 προβολές, 
ενώ για φοιτητές και ανέργους στοιχίζει 10 ευρώ. Κατ’ εξαίρεση η μεμονωμένη εί-
σοδος στοιχίζει 4 ευρώ. Επίσης η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης (http://tiff.filmfestival.
gr/) συνεχίζει τη δραστηριότητά της στο λιμάνι παρουσιάζοντας διάφορα ενδιαφέ-
ροντα αφιερώματα. 

Είναι επίσης γνωστό ότι με τη συνεισφορά και της τοπικής αυτοδιοίκησης λει-
τουργούν αρκετοί θερινοί κινηματογράφοι. 

Υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί, για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν και 
στο Δήμο μας κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση λειτουργίας μιας κινηματο-
γραφικής ομάδας. Μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες δράσεις και το χειμώνα 
και το καλοκαίρι. Υπάρχουν διάφορα ανοικτά προβλήματα (κατάλληλος χώρος, 
επαρκής εξοπλισμός κλπ). Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ είναι ανοικτό σε προτάσεις από άλλους 
συλλόγους, απλούς κατοίκους και τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να 
μπορέσουμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένες δράσεις στο ζήτημα αυτό.

ΣΚΕΨΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΔΡΑΣΕ …ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ Κινηματογράφος και εμείς

 «αλλάΖΩ» την Ειδική Αγωγή, προτάσεις για τη βελτίωση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε μαθητές ΑμεΑ

Αρσενικό και παλιά δαντέλα
Πιστεύετε πως η οικογένειά σας είναι τρελή για δέσιμο; 
Νομίζετε πως οι δικοί σας κάνουν τα πιο τρελά πράγματα; 
Ε, λοιπόν δεν ξέρετε  τίποτα. 
Μόλις γνωρίσετε την οικογένεια του Μόρτιμερ Μπιούστερ θα διαπιστώ-

σετε  πως όλα στο σπίτι σας είναι …μια χαρά.
 Όλες αυτές τις απορίες αναλαμβάνει να σας τις λύσει με το νέο της έργο, 

«Αρσενικό και παλιά δαντέλα», η καλλιτεχνική ομάδα Πεύκων  Θεάτρου 
Δρώμενα. Σε σκηνοθεσία της Μαριλένας Μπιντεβίνου.

 Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία με κεντρικό ήρωα τον Mortimer 
Brewster, θεατρικό κριτικό που μισεί το θέατρο και πρέπει να τα βγάλει 
πέρα με την τρελή οικογένειά του και την τοπική αστυνομία του Brooklyn 
στη Νέα Υόρκη. 

Γράφτηκε από τον Τζόζεφ Κέσερλινγκ το 1939 και παίχτηκε πρώτη φορά 
στο θέατρο το 1941. Το 1944 έγινε κινηματογραφική ταινία από τον Φρανκ 
Κάπρα με πρωταγωνιστή τον Κάρυ Γκραντ και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. 
Από τότε συνεχίζει να παίζεται στο θέατρο σε πολλές χώρες του κόσμου 
μέχρι και σήμερα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στα μέσα Απριλίου στο αμφιθέατρο του 1ου 
Δημ. Σχολείου Πεύκων.
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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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Π αχυσαρκία ορίζεται ως η αύξηση του σωματικού βάρους λόγω αύξησης 
του λίπους. Αφορά στην ισορροπία των θερμίδων που καταναλώνει ο 
οργανισμός μας καθημερινά, σε σχέση με το σύνολο αυτών που προ-

σλαμβάνει. Υπολογίζεται ότι το 12 - 13% του πληθυσμού των δυτικών χωρών 
αποτελείται από ΣΟΒΑΡΑ παχύσαρκους ανθρώπους. Σκεπτόμενοι αναλογικά 
το ποσοστό στην Ελλάδα, ας φανταστούμε μια ολόκληρη πόλη 300.000 κατοί-
κων να πάσχει από κλινικά σοβαρά παχυσαρκία. Εντυπωσιακό, αλλά δυστυ-
χώς αριθμητικά αληθινό…

Δυστυχώς όσοι ανήκουν στον παραπάνω αριθμό είναι σε μεγάλο ποσοστό 
καταδικασμένοι να καταλήξουν σε ηλικία 50 – 60 ετών, λόγω σοβαρών επιπλο-
κών από το μεγάλο βάρος. Ο κίνδυνος να πεθάνει κάποιος παχύσαρκος είναι 
12 φορές μεγαλύτερος από άλλη πάθηση με φυσιολογικό βάρος. 
Δίαιτα ή Χειρουργική;

Η δίαιτα στη σοβαρή παχυσαρκία είναι πολύ δύσκολα εφαρμόσιμη και δυ-
στυχώς βραχυπρόθεσμη. Αρχικά χάνονται ορισμένα κιλά, αλλά πολύ σύντομα 
ο οργανισμός «ρίχνει» τους ρυθμούς του, διότι ο εγκέφαλος δίνει μήνυμα να 
αποθηκευτούν ακόμη και οι λίγες θερμίδες που προσλαμβάνονται. Ο ασθενής 
χάνει το κουράγιο του, τα παρατάει και το χειρότερο, τρώει αντιδραστικά πολύ 
περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει από τη δίαιτα με ακόμη περισ-
σότερα κιλά. Το ίδιο δύσκολη είναι και η άσκηση για έναν άνθρωπο με πολλά 
κιλά, λόγω δυσκολίας στην κίνηση του σώματος. Ακόμη και αν ολοκληρωθεί η 
άσκηση, ο οργανισμός θα επιζητά ακόμη περισσότερες θερμίδες, για τις καύ-
σεις του. Τελικά, μόνο το 3% των παχύσαρκων κατορθώνει κάποια ουσιαστική 
και σταθερή απώλεια βάρους με τις συντηρητικές μεθόδους.

Εδώ έρχεται να λάβει ουσιαστικό ρόλο η χειρουργική της κλινικά σοβαρής 
παχυσαρκίας. Επιτυχημένη θεωρείται μία χειρουργική επέμβαση, όταν ο ασθε-
νής χάσει τουλάχιστον το 85% των παραπανίσιων κιλών του σε βάθος 1 – 1,5 
έτους μετά το χειρουργείο. ΔΕΝ υπάρχει πουθενά στον κόσμο χειρουργείο που 
υπόσχεται βάσιμα, την απώλεια του παραπανίσιου βάρους σε λίγους μόνο μή-
νες. Αυτό είναι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!
ΕΙΔΗ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	(λαπαροσκοπικών)	
1. Περιοριστικού τύπου:

α.) Ρυθμιζόμενος γαστρικός ιμάντας
β.) Επιμήκης κάθετη γαστρεκτομή ή ” γαστρικό μανίκι” (sleeve gastrectomy) 
2.	Δυσαπορροφητικού	τύπου:

α.) Γαστρική παράκαμψη (κατά Roux – en – Y)
β.) Mini γαστρικό bypass (MGB)
γ.) Χολοπαγκρεατική εκτροπή, μακράς έλικας (BPD-LL)
Η χειρουργική παχυσαρκίας υιοθετείται τόσο με συγκεκριμένες ενδείξεις 

και δυνατότητες, όσο και περιορισμούς ή κινδύνους. Ο χειρουργός παχυσαρ-
κίας οφείλει να ενημερώσει ΣΩΣΤΑ τον υποψήφιο για την επέμβαση που του 
ταιριάζει, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ για χειρουργική αντιμετώπιση! Η από-
φαση του ασθενούς να χειρουργηθεί πρέπει να γίνεται συνειδητά και ύστερα 
από προσεκτική σκέψη. Η επέμβαση δεν είναι μια εύκολη λύση: θα πρέπει να 
συνοδευτεί από μία ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής όσον αφορά στη διατρο-
φή, την άσκηση και την ψυχολογία. Ο συνδυασμός άσκησης μετεγχειρητικά, 
βοηθά καθοριστικά στα θεαματικά αποτελέσματα.

Ο τελικός σκοπός είναι ο ασθενής να χάσει το περίσσιο βάρος του όχι μόνο 
μετά το χειρουργείο, αλλά και να μπορέσει να το διατηρήσει για την υπόλοιπη 
ζωή του με μία και μόνο επιτυχή επέμβαση. Η μακρά μετεγχειρητική παρακο-
λούθηση του ασθενούς από τον Χειρουργό παχυσαρκίας και την επιστημονι-
κή ομάδα που τον πλαισιώνει, είναι απαραίτητη και εξασφαλίζει την επίτευξη 
του στόχου.  Η σχέση γιατρού και ασθενούς είναι σχέση ζωής! 

Ηλίας Κ. Σδράλης δρ.
Στρατιωτικός Ιατρός – Χειρουργός, 

docesdralis@gmail.com

Δ ιανύουμε την περίοδο της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα και πολλοί έχουν ξεκι-
νήσει να νηστεύουν. Στη νηστεία αποφεύγονται τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 
όπως το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και η βάση της διατροφής 

αποτελείται από αρκετά όσπρια, φρούτα και λαχανικά, θαλασσινά αμυλούχα (ψωμί, ρύζι, 
μακαρόνια, πατάτες, δημητριακά) και λαδερά φαγητά.

H Σαρακοστή είναι μια περίοδος νηστείας κατά την οποία πολλοί άνθρωποι αλλάζουν 
σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές τους συνήθειες. Το κύριο ερώτημα λοιπόν είναι ποιες 
είναι εκείνες οι τροφές, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τη μεγάλη ομάδα 
τροφίμων	που	αποφεύγεται,	ώστε	να	μη	λείψει	τίποτα	από	τον	οργανισμό	μας	και	
το	αποτέλεσμα	να	είναι	όχι	μόνο	η	καλύτερη	ψυχική,	αλλά	και	σωματική	υγεία.

Μια πολύ καλή επιλογή με ευεργετική δράση και μεγάλη διατροφική αξία αποτελεί το 
ταχίνι (σησαμοπολτός). Είναι ιδανικό υποκατάστατο των ζωικών πρωτεϊνών, είναι πλού-
σιο σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως είναι το ασβέστιο, ο σίδηρος, η βιταμίνη 
Ε, το κάλιο, ο ψευδάργυρος κ.ά. Φάτε το ως πρωινό (ψωμί με ταχίνι και μέλι ή ταχινόπιτα) 
ή συνδυάστε το με σαλάτες ή σάλτσες ή όσπρια και γεμίστε τον οργανισμό σας με πολύ-
τιμα θρεπτικά συστατικά! 

Καλές	πηγές	ασβεστίου εκτός από το ταχίνι, κατά την περίοδο της νηστείας είναι οι 
ξηροί καρποί (κυρίως τα αμύγδαλα), το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, οι μπάμιες, 
ο χαλβάς, το γάλα σόγιας, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά το μαύρο ψωμί, τα φασόλια και 
το σπανάκι. 

Φυτικές τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι τα όσπρια (κυρίως φακές, φασόλια μαυρο-
μάτικα), οι ξηροί καρποί, τα εμπλουτισμένα δημητριακά, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά 
(π.χ. σπανάκι), τα αποξηραμένα φρούτα και τα θαλασσινά. Σίδηρο σε υψηλές συγκεντρώ-
σεις έχουν επίσης τα κρεμμύδια, το μαρούλι και η σόγια.

Τις ελλείψεις σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β (υπεύθυνες για την ομαλή λειτουργία 
του κεντρικού νευρικού συστήματος), μπορούμε να τις αποφύγουμε τρώγοντας ξηρούς 
καρπούς, χαλβά, ταχίνι και εμπλουτισμένα δημητριακά. 

Τέλος στην περίοδο της σαρακοστής δεν καταναλώνεται ψάρι μειώνοντας έτσι την 
πρόσληψη των περίφημων ω-3 λιπαρών οξέων, που θεωρούνται απαραίτητα για την 
καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και της πνευματικής μας ανάπτυξης. Tα θα-
λασσινά παρέχουν αυξημένες ποσότητες ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων βελτιώνοντας την 
καρδιακή και νευρική λειτουργία και το λιπιδαιμικό προφίλ του οργανισμού. Επίσης, απο-
τελούν πλούσια πηγή βιταμίνης Β12.

Κρατήστε την ιδέα της ποικιλίας και της ισορροπίας σε συνδυασμό με τα παραπάνω 
και το σίγουρο είναι ότι θα αποτοξινωθείτε νιώθοντας γεμάτοι ζωντάνια και ευεξία.

Tips:	
• ο συνδυασμός τροφών που περιέχουν μη αιμικό (φυτικό) σίδηρο με βιταμίνη C από 

χυμούς φρούτων ή σαλάτες, μεγιστοποιεί την απορρόφηση του μη-αιμικού σιδήρου. 
Σχεδόν την επταπλασιάζει!

• ο συνδυασμός οσπρίων και δημητριακών και συγκεκριμένα ρύζι + όσπρια, αυξάνει 
τη βιολογική αξία της πρωτεΐνης και την κάνει ισάξια με τη ζωική.

• οι ξηροί καρποί καλό θα ήταν να καταναλώνονται ωμοί και ανάλατοι.
• η κατανάλωση ταραμά με μέτρο μπορεί να μειώσει καρδιοαγγειακές παθήσεις λόγω 

των αντιοξειδωτικών που περιέχει, ενώ μπορεί να αυξήσει χοληστερίνη και ουρικό οξύ 
αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες. Η δράση του επομένως είναι δοσοεξαρτώμενη.

Κοκκίνου Μαρία
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Προϊσταμένη τμήματος Διατροφής Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου

Μεταλλαγμένα; Όχι ευχαριστώ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάγωσε τη διαδικασία αδειοδότησης καλλιέργειας μεταλ-

λαγμένων (Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 
τέλος της θητείας της (2014). 

Με την εξέλιξη αυτή δικαιώνονται όλοι εκείνοι (ερευνητές, αιρετοί, ακτιβιστές, κα-
ταναλωτές) που υπερασπίζονται εδώ και χρόνια με αγώνες τη βιώσιμη γεωργία (μετα-
ξύ αυτών και το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ).

Ποιότητα Ζωής 
και Βάρος

Η «έξυπνη» διατροφή 
κατά τη διάρκεια 
της Σαρακοστής
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Η οικονομική κρίση που πλήττει σε καθολικό πλέον ποσοστό την ελ-
ληνική κοινωνία, η ανεργία, η επιβολή φόρων και «χαρατσιών» σε ει-
σοδήματα και ακίνητα, είχε ως μοιραία και αναπόφευκτη συνέπεια, 

οικογένειες και άνθρωποι «υπεράνω πάσης υποψίας», οι οποίοι σε προγε-
νέστερα έτη, έλαβαν στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια για 
να καλύψουν κάποιες επείγουσες οικογενειακές ανάγκες και οι οποίοι μέχρι 
πρότινος αβίαστα εκπλήρωναν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, σήμερα να 
αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν σε αυτές, λόγω της ραγδαίας μείω-
σης του εισοδήματός τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καταρρακώνεται η 
ψυχολογία τους από τις καθημερινές οχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών, 
αλλά να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χάσουν την πρώτη και μοναδική 
τους κατοικία.   

Ως διέξοδος προστασίας έρχεται ο γνωστός ως «νόμος Κατσέλη», δηλαδή 
ο Ν. 3869/2010, που έρχεται να ρυθμίσει και να ανακουφίσει σε σημαντικό 
βαθμό στις περισσότερες περιπτώσεις τα υπερχρεωμένα αυτά νοικοκυριά 
και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους πολίτες να ρυθμί-
σουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και να απαλλαγούν από ένα σημαντικό 
μέρος της οφειλής τους. 
Επιγραμματικά	οι	προϋποθέσεις	ένταξης	στον	ανωτέρω	νόμο	είναι	οι	

ακόλουθες: 
1. Ο αιτών να είναι φυσικό πρόσωπο 
2. Να μην έχει εμπορική ιδιότητα. Εξαιρούνται δηλαδή οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίες με εμπορική ιδιότητα και  όλα τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ ΕΠΕ), 
όμως η συμμετοχή ενός προσώπου σε ένα νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα 
του μέλους ή του εταίρου ή του διοικούντος δεν του αφαιρεί εξ αυτού του 
γεγονότος τη δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο. Οι εγγυητές εμπορικών χρε-
ών μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση αν δεν είναι οι ίδιοι έμποροι. 

3. Να έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών χωρίς δόλο.
4. Να οφείλει χρηματικές απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους.

5. Οι απαιτήσεις αυτές να μην έχουν αναληφθεί κατά το τελευταίο έτος.
6. Οι απαιτήσεις να προέρχονται από εμπορικές ή αστικές συναλλαγές.
7. Να μην αφορούν αδικοπραξίες που διαπράχθηκαν με δόλο, διοικητικά 

πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, 
τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 
8. Να μην έχει εκδοθεί άλλη απόφαση περί απαλλαγής του αιτούντος και να 

μην εκκρεμεί άλλη αίτηση του ιδίου οφειλέτη για υπαγωγή στη διαδικασία. 
9. Να έχει προηγηθεί απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού χωρίς αποτέλεσμα. 
Η αίτηση υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμέ-

νει ο οφειλέτης δανειολήπτης και πρέπει να περιέχει αναλυτική κατάσταση 
της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου 
του, βεβαιώσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από τις τράπεζες και σχέ-
διο διευθέτησης οφειλών, το οποίο λαμβάνει υπόψη ο δικαστής. 

Η οριστική απόφαση που θα εκδοθεί λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω 
στοιχεία, όπως επίσης και τις βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη και της οικογέ-
νειάς του. Η απόφαση ως ελάχιστο περιεχόμενο συνήθως αποδέχεται ένα 
από τα προτεινόμενα σχέδια της αιτήσεως, δηλαδή καθορίζει τον ορισμό 
μηνιαίων δόσεων εντός της τετραετίας προς τους πιστωτές με σημαντική 
μείωση του ύψους της οφειλής, εξαιρεί την κύρια κατοικία του υπερχρεωμέ-
νου οφειλέτη από τον πλειστηριασμό, με καθορισμό της υποχρέωσής του να 
καταβάλει σε βάθος χρόνου εικοσαετίας μέχρι του 85% της εμπορικής αξίας 
του ακινήτου, μπορεί να ορίσει εκκαθαριστή για τη διαχείριση της υπόλοι-
πης περιουσίας του οφειλέτη εάν και εφόσον υφίσταται πλέον της α΄κατοικί-
ας, ενώ μπορεί να διατάξει και την εκποίηση συγκεκριμένων περιουσιακών 
στοιχείων που κρίνει κατάλληλα ως υποβοηθητικά στοιχεία στην ικανοποί-
ηση των πιστωτών. 

Δήμητρα Σιδερά-Μήνου, 
δικηγόρος

6 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ 
TAE KWON DO ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΥΚΩΝ 

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία ήρθε για την αγωνιστική ομά-
δα του Α.Σ. TAE KWON DO Αστέρα Πεύκων το Φεβρουάριο 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAE  KWON DO (Ι.T.F.) εφή-
βων/νεανίδων και ανδρών/γυναικών, που έγινε στο κλειστό 
γυμναστήριο των Συκεών στις 22-24 Φεβρουαρίου.

Στου αγώνες συμμετείχαν 500 αθλητές/τριες από 85 συλ-
λόγους απ’ όλη την Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός 
με αποτέλεσμα οι θεατές να δουν θεαματικούς αγώνες από 
αθλητές που διακρίνονται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με 8 αθλητές και κατάφερε 
να αποσπάσει 6 μετάλλια και να καταλάβει τη 10η θέση με-

ταξύ 85 συλλόγων.
Οι αθλητές που διακρίθηκαν είναι:

•	ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ	ΕΛΕΝΗ Xάλκινο μετάλλιο στην κα-
τηγορία 51 kgr Γυναικών και επίσης Χάλκινο μετάλλιο στην 
κατηγορία Εναέριων Ειδικών Τεχνικών Γυναικών.
•	 ΓΗΡΟΥΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ Xάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 
ΤULL 3DAN Γυναικών.
•	ΖΟΓΚΑ	ΕΛΕΝΗ Xάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -70 kgr 
Νεανίδων.
•	 ΚΑΣΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Xάλκινο μετάλλιο 
στην κατηγορία -50kgr Ανδρών. 
•	ΣΑΡΙΓΚΟΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χρυσό μετάλλιο στην κατηγο-
ρία -50 kgr Ανδρών.
•	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ 5ος στην κατηγορία -71 kgr Ανδρών.

•	ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ	ΠΑΥΛΟΣ Συμμετοχή στην κατηγορία -71 kgr 
Ανδρών.
•	ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ	ΡΑΦΑΗΛ Συμμετοχή στην κατηγορία +75 kgr 
Εφήβων.

Ο αθλητής της ομάδας μας ΣΑΡΙΓΚΟΛΗΣ	 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -50 kgr 
Ανδρών θα στελεχώσει την Εθνική	ομάδα	στο	Πανευρω-
παϊκό	Πρωτάθλημα	Ανδρών–Γυναικών που θα γίνει στο 
BLEND της Σλοβενίας στις 22 – 28/4/2013.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του συλλόγου συγχαίρουν τους 
αθλητές μας που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα TAE KWON DO (I.T.F ) Eφήβων-Nεανίδων και Ανδρών -Γυ-
ναικών για την προσπάθειά τους και τις επιτυχίες τους.

ΝΟΜΟΣ 3869/2010: 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ YΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Διαδικασία και προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτόν



Λεωφ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 43 
(δρόμος προς Φίλυρο)

Τηλ. 2315 007 126

Καθημερινά πραγματικά συμφέρουσες τιμές στο κατάστημά μας

Επισκεφθείτε μας!

Κρουασάν 7DAYS 3τεμ.

Coca-Cola 
1,25lt και 2lt

Φρέσκο γάλα 
ΛΥΚΑΣ 1lt 

Πορτοκάλια 
χυμού το κιλό

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ
 LARA 20τεμ.

Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κρέμα χεριών
CERA DI CURPA 75ml

Xαρτομάντηλα 
CLEAN 10τεμ.

Eλαιόλαδο 
ΛΙΟΔΟΧΙ 1lt

Παστέλι ΚΟΡΟΝΑ 60g.

€1,00
μόνο

Nερό Mπέλες 
1,5lt x 6τεμ.

€0,99
μόνο

€1,18
μόνο€0,96

μόνο

€0,99
μόνο €0,45

μόνο

€0,69
μόνο €1,52

μόνο

€0,59
μόνο

€2,85
μόνο

€0,55
μόνο

η εξάδα

3 τεμ.

10 τεμ.

το κιλό


