
Καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ
Προσφυγή του Δήμου Παύλου
Μελά στο Συμβούλιο Επικρατείας 

Σελ. 18

Λέμε ΟΧΙ στη χρήση του πλαστικού και των αντικειμένων μιας χρήσης

Το ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ 
προσαρμόζεται και
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ σε 

ηλεκτρονική μορφή!

Φ ίλες και φίλοι
Η πανδημία που βιώνουμε τον 

τελευταίο καιρό λόγω του Κορω-
νοϊού επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, τις 
λειτουργίες του Οικο-Οράματος. Ιδιαίτε-
ρα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις 
της πανδημίας αυτής στο περιοδικό μας 
Πευκο-Όραμα ήταν περισσότερο από 
εμφανείς. Οι παρεμβάσεις πολιτών και 
φορέων, οι χορηγίες επιχειρηματιών που 
συνέβαλλαν στην οικονομική επιβίωσή 
του και ο αναπροσανατολισμός των προ-
τεραιοτήτων των κατοίκων της πόλης μας 
(όπως και όλων των Ελλήνων), δυσκόλε-
ψαν, προσωρινά είμαστε σίγουροι, τη συ-
νέχιση της έντυπης έκδοσής του. Για τους 
λόγους αυτούς το Δ.Σ. του συλλόγου σε 
συνεργασία με τη συντακτική επιτροπή 
του Πευκο-Οράματος αποφάσισε τη με-
τατροπή του σε ηλεκτρονική μορφή. Κα-
θώς η ιστοσελίδα μας www.oiko-orama.
gr είναι ενεργή θεωρήσαμε ότι σ’ αυτήν τη 
φάση είναι καλό να «κυκλοφορήσουμε» 
το περιοδικό στα πλαίσια της ιστοσελίδας 
μας, την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε 
στον σύνδεσμο που ακολουθεί.
https://www.oiko-orama.gr/pefko-orama-dec-2020/ 

Ευτυχώς η σημερινή τεχνολογία βοηθά 
να διατηρήσουμε την ύπαρξη του περι-
οδικού και μάλιστα, ίσως, η διαδραστική 
δυνατότητα που δίνει να το κάνει περισ-
σότερο ελκυστικό. Σε κάθε περίπτωση, 
αφού τελειώσει η αναπάντεχη κακοδαι-
μονία που μας έτυχε, θα επανέλθουμε 
με τη συζήτηση για το πως και το πότε η 
έκδοση του Πευκο-Οράματος θα συνεχί-
σει να παρεμβαίνει στη ζωή των Πεύκων 
πάντα για το συμφέρον των κατοίκων του. 

Μέχρι τότε Καλά Χριστούγεννα 
και Χαρούμενη Πρωτοχρονιά.

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ». 

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Έρευνα για την εξ αποστάσεως 

Eκπαίδευση στο 
1ο Γυμνάσιο Πεύκων

Σελ. 4

«Τα έντομα του περιαστικού 
δάσους της Θεσσαλονίκης 
–παρόν και μέλλον»
Διάλεξη του Δρ. Δημήτρη Αβτζή, 
ερευνητή στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Σελ. 10

Παρουσίαση του Νέου 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης στο Φίλυρο

Σελ. 7

Στηρίζουμε την επιβίωση 

του Παιδικού Χωριού 
στο Φίλυρο

Σελ. 2

Καλές ΓιορτέςΟικο-Οραμα, Σύλλογος Κατοίκων Πεύκων - www.oiko-orama.gr

Aσφάλεια στα Πεύκα
Χρήσιμα στοιχεία 
για τους κατοίκους 

Σελ. 10

Λέμε ΟΧΙ στη χρήση του πλαστικού και των αντικειμένων μιας χρήσης

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 
ενισχύει την αγορά 

των Πεύκων

Ζ ούμε σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς 
κι’ αυτό εμείς στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ το αντι-
λαμβανόμαστε πλήρως. Ο κορωνοϊός 

μαζί, με την υγειονομική τραγωδία που βιώ-
νουμε εδώ και κάποιους μήνες, συνοδεύεται 
και από τα οικονομικά προβλήματα που μέρα 
με τη μέρα διογκώνονται και κινδυνεύουν να 
συνθλίψουν κάθε νοικοκυριό, ανεξάρτητα 
από το πώς και που ζούσε και πορεύονταν.

Προφανώς και τα Πεύκα, ως μέρος της 
κοινωνίας και κομμάτι της επικράτειας της χώ-
ρας που υφίσταται τα δεινά της απρόβλεπτης 
πανδημίας, ζει το ίδιο έντονα τα απελπιστικά 
αδιέξοδα που σωρεύονται στην οικονομία 
και τις ανάγκες του καθημερινού βίου των κα-
τοίκων του. Και αν για το θέμα της φροντίδας 
της υγείας και της αποφυγής της διασποράς 
της επιδημίας ο ρόλος όλων και του καθένα 
από μας είναι δεδομένος, με την εποπτεία και 
ευθύνη της πολιτείας, στο θέμα της οικονο-
μίας, ίσως μια παρέμβαση της κοινωνίας των 
πολιτών σε όποια μορφή κι αν λειτουργεί, θα 
μπορούσε να προσφέρει κάποια, μικρή έστω, 
βοήθεια.

Στη βάση των παραπάνω αποφασίσαμε 
να προβάλουμε στο τεύχος αυτό τις επιχει-
ρήσεις της περιοχής μας, με την επίκληση 
σε όλους να τις προτιμήσουν και επιλέγο-
ντάς τες να τις στηρίξουν όσο γίνεται περισ-
σότερο. 

Καλούμε τους συμπολίτες μας, η παν-
δημία και τα επακόλουθά της να γίνουν η 
αφορμή για την ανάδειξη της αλληλεγγύης 
και της κοινωνικής ευαισθησίας που οφεί-
λουμε όλοι να αποδεικνύουμε τόσο στα 
μικρά και ασήμαντα όσο, ακόμη περισσότε-
ρο, στα μεγάλα και καθοριστικά. Ας διαψεύ-
σουμε όλους εκείνους που ως Κασσάνδρες, 
προφήτευαν ότι ο κοινωνικός ιστός της χώρας 
αυτής έχει διαρραγεί προ πολλού και δεν συ-
ναντάται όσο και να τον αναζητήσεις. 

Εμείς στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, με όσες δυνά-
μεις διαθέτουμε, θα κάνουμε ότι περνά από 
το χέρι μας για να συμβάλλουμε σε μια κίνη-
ση αλληλοβοήθειας, αναγκαία για τον τόπο 
μας, αλλά και για μας τους ίδιους.

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Συνέχεια σελίδα 14-15 όλες οι επιχειρήσεις

Σέιχ-Σου
Τι γίνεται με το δάσος μας;

Λέμε ΟΧΙ στην 
καύση απορριμμάτων
στο ΤΙΤΑΝ

Σελ. 4

Σινεμά στα Πεύκα
με ποιοτικές ταινίες

Σελ. 8

Το νέο Δ.Σ. 
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Σελ. 8

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Οικο-Οραμα, Σύλλογος Κατοίκων Πεύκων • www.oiko-orama.gr

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ και ΤΗΡΟΥΜΕ τις ΟΔΗΓΙΕΣ της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και του ΕΟΔΥ 

Καλή
Σχολική Χρονιά

Σελ. 4

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
θα τα ΚαταφέΡΟυμέ!



Τ ο 1985 η γενική συνέλευση του ΟΗΕ, θέλοντας να εκφράσει την εκτί-
μηση και την αναγνώριση για την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών 
στο κοινωνικό σύνολο, καθιέρωσε την 5η Δεκεμβρίου ως τη Διε-

θνή Ημέρα Εθελοντισμού.
Ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι μιας 

υγιούς κοινωνίας, καθώς ενισχύει την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώ-
πους, ειδικά προς τους πιο ευάλωτους και αδύναμους. Πολλές φορές με 
αυταπάρνηση και αυτοθυσία έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές, έχουν προ-
στατευθεί και διασωθεί διάφορα οικοσυστήματα, ζώα υπό εξαφάνιση. Οι 
εκστρατείες ενημέρωσης και διαμαρτυρίας που οργανώνουν οι εθελοντές 
για την καταπολέμηση της φτώχειας, των ρατσιστικών διακρίσεων, τη βο-
ήθεια σε πρόσφυγες πολέμου και όχι μόνο, για τη μόλυνση του περιβάλλο-
ντος, την ανακύκλωση κ.ά., έχουν ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους 
πολίτες για να συμβάλλουν ή να αναλάβουν δράση.

Έτσι και ο σύλλογος Οικο-Όραμα, ιδρύθηκε πριν 26 χρόνια από εθελο-
ντές και μόνο, κατοίκους των Πεύκων με σκοπό την προστασία του περι-
βάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Πεύκων 
και τον πολιτισμό. Με την πολύτιμη βοήθεια των επαγγελματιών, αλλά και 
των κατοίκων των Πεύκων, μπόρεσε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει σημαντι-
κές δράσεις αλληλεγγύης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, να διοργανώσει σημα-
ντικές ημερίδες και να είναι στην πρώτη γραμμή διεκδικήσεων και παρεμ-
βάσεων για το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του τόπου μας. 

Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Έτσι και εμείς στο Οικο-Όραμα, ως 
εθελοντές συνεχίζουμε να βοηθάμε και να στηρίζουμε, ειδικά τώρα που 
στη δύσκολη περίοδο με την πανδημία του COVID 19, πολλές επαγγελμα-
τικές ομάδες, ιδρύματα, αλλά και απλοί συνάνθρωποι μας δοκιμάζονται 
οικονομικά.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που με τη στήριξή σας, όλα αυτά τα χρό-
νια μπορούμε να συνεχίσουμε. 

Της σύνταξης

Σελίδα 2

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση 
του προηγούμενου τεύχους (Σεπτ.2020) του Πευκο-οράματος, πραγματοποίησε 
τις παρακάτω δράσεις:
•	 14 Οκτωβρίου. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση-διάλεξη με θέμα «Τα έντο-

μα του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης –παρόν και μέλλον» με 
ομιλητή τον Δρ. Δημήτρη Αβτζή, Ερευνητή στο Εργαστήριο Δασικής Εντομο-
λογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών ΕΛΓΟ Δήμητρα (σελ. 10).

•	 Η Λέσχη Ανάγνωσης συνέχισε τη μελέτη νέων βιβλίων και πραγματοποίησε 
ανάλογες συναντήσεις, διαδικτυακά, ανά μήνα (σελ. 5).

•	 Δυστυχώς η Λέσχη Κινηματογράφου του συλλόγου διέκοψε τις θερινές 
προβολές της, μέσα Οκτωβρίου, λόγω κορωνοϊού. Θα επανέλθει δριμύτερη 
όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

•	 Για την προγραμματισμένη αιμοδοσία του Δήμου το Νοέμβριο, ενημερώσα-
με με μέιλ τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου (σελ. 17).

•	 Στηρίξαμε οικονομικά το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο ως Σύλλογος και ενη-
μερώσαμε τα μέλη και τους φίλους για στήριξη (σελ. 2).

•	 Στηρίξαμε τη σίτιση (οικονομικά και με εργασία) των εργαζόμενων στην δη-
μιουργική βιομηχανία σε συνεργασία με την ΜΚΟ M-eating Hub Thessaloniki 
(σελ. 2).

•	 18 Δεκεμβρίου. Καταθέσαμε επιστολή προς τη Δημοτική αρχή σε σχέση με 
την κατασκευή των νέων πεζοδρομίων στην Παπανικολάου και με την χωρίς 
φειδώ κοπή των δέντρων που υπήρχαν (σελ. 5).

•	 Συνεχίσαμε τη συγκέντρωση φαρμάκων και τα παραδώσαμε στο Κοινωνικό 
Ιατρείο Αλληλεγγύης.

•	 Συνεχίσαμε τη συλλογή πλαστικών καπακιών για την αγορά αναπηρικών 
αμαξιδίων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπανικολάου (σελ. 7).

Τα εν οίκω… εν δήμω!

Στήριξη στους εργαζόμενους 
της δημιουργικής βιομηχανίας

Ο Σύλλογός μας το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, περιβαλλοντικός-πολιτιστικός σύλ-
λογος, δραστηριοποιείται εδώ και 26 χρόνια στα Πεύκα με μεγάλη 
ποικιλία δράσεων και εκδηλώσεων και συνεργάζεται με άλλους 

συλλόγους-φορείς του τόπου μας, αλλά και της Θεσσαλονίκης.
Πέραν όμως των δράσεων αυτών, όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζει και την 

τοπική κοινωνία, όπως οικονομική ενίσχυση άπορων οικογενειών, αγορά 
πετρελαίου για το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, ενίσχυση του Ινστιτούτου 
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης στα Πεύκα με εποπτικό υλικό κ.ά., ενίσχυση 
του πρώτου κύματος προσφύγων με σκηνές και τρόφιμα, συλλογή πλαστι-
κών καπακιών για αγορά αμαξιδίων για το Νοσοκομείο Παπανικολάου κ.ά.

Αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ αποφάσισε να προ-
σφέρει επισιτιστική βοήθεια στους εργαζόμενους της δημιουργικής βιομη-
χανίας (μουσικούς, τεχνικούς, εικατικούς, ηθοποιούς κλπ.), που δραστηρι-
οποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα (Σύλλογος Μουσικών Β.Ελλάδας, Ηθοποιοί 
ΚΘΒΕ κ.ά.) συνεργα-ζόμενοι με το M-eating Hub Thessaloniki (https://
trello.com/b/boMR2gwT/m-eating-hub-concept-text-and-website-
content, τηλ. 2310 500034), MKO που μαγειρεύει και διανέμει το φαγητό σε 
περίπου 250 άτομα. Τα υλικά για τα γεύματα είναι προσφορές ανθρώπων, 
επαγγελματιών κά. 

Ήδη συμπολίτες μας μαγειρεύουν και έχουν κινητοποιήσει τους βιοκαλ-
λιεργητές της βιολογικής αγοράς στου Στρεμπενιώτη να προσφέρουν τρό-
φιμα, τα οποία συλλέγονται και παραδίδονται κάθε Πέμπτη.

Στην ιστοσελίδα της Μ-eating Hub Thessaloniki αναρτάται πίνακας με τις 
ανάγκες κάθε φορά και μπορεί όποιοιος θέλει να προσφέρει, να ενημερω-
θεί.

Εάν υπάρχει προσφορά σε τρόφιμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, 
για να συνεννοηθούμε (τηλ. 6984765975).

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Βοήθεια προς το 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ

Το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο τα τελευταία χρόνια επιβιώνει οριακά. Φέ-
τος, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το κράτος, έχει πρόβλημα άμε-
σης επιβίωσης, γι’ αυτό κάνει έκκληση προς όλους μας για βοήθεια. 

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ αποφάσισε να στηρίξει το Παιδικό Χωριό και σας καλεί και 
σας, στα πλαίσια του εφικτού, να στηρίξετε και σεις, όπως μπορείτε.

Α. ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ:
1. Κάνετε το έργο του γνωστό σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς σας.
2. Βοηθήστε το με την προσωπική σας συμμετοχή.
3. Προσφέρετε την οικονομική σας βοήθεια με τη μορφή:

α) Ετήσιας συνδρομής που είναι 20€.
β) Μηνιαίας συνδρομής που μπορεί να είναι από 2€ μέχρι οποιοδήποτε άλλο ποσό.
γ) Με εφάπαξ αποστολή οποιουδήποτε ποσού.
δ) Με χορηγίες ή με κάποιους τρόπους που εσείς θα μας υποδείξετε.
ε) Με ταχυδρομική ταχυπληρωμή.
στ) Με κατάθεση σε Τράπεζα:
ΕΘΝΙΚΗ: GR1501102120000021229604190 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR78 0172 2380 0052 3800 3332 696
EUROBANK: GR7802602320000520100436403
ALPHA BANK: GR8101407010701002101162926
Για την έκδοση απόδειξης παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 2310 233.033 

και δώστε τα στοιχεία σας. Η δωρεά εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

Β. Εφοδιάζοντας το Χωριό με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: Τυρί, κασέρι, ρύζι κίτρινο, ρύζι Καρολίνα, σαλάμι, 
βιτάμ, ζάχαρη, σάλτσα pummaro, κακάο, κακάο για το γάλα (nesquik), ξηρή 
μαγιά, Baking Powder, Caster Powder, κορν-φλάουρ, πιπέρι, ρίγανη, κέτσαπ, 
μουστάρδα, μαγιονέζα, Φάριν-Απ αλεύρι, ξύδι, ελαιόλαδο, μακαρόνια για πα-
στίτσιο, μπισκότα γεμιστά, μερέντα, χυμοί, βανίλιες για γλυκά.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ: Σκούπες, σφουγγαρίστρες, σκουπόξυλα, 
Ζιφ, Βιακάλ για άλατα, σακούλες απορριμμάτων, σακούλες για καλαθάκια, 
σακούλες polybag, μανταλάκια, αλουμινόχαρτο, αντικολλητικό χαρτί, εντομο-
κτόνο για έρποντα και ιπτάμενα, χλωρίνη παχύρευστη, μαλακτικό πλυντηρίου 
ρούχων, αποσμητικά spray, αντισηπτικά.



Οι δικοί μας άνθρωποι
Ιωάννα Ασβεστά, αθλήτρια κωπηλασίας

Ο Δημήτρης Σπαθής στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Μουσική διάκριση του μαθητή Θωμά Μπουλούση

Σελίδα 3

Κ ατά τη διάρκεια του εγκλει-
σμού του, ο μαθητής Θωμάς 
Μπουλούσης της Γ' τάξης 

του Γυμνασίου Πεύκων ήταν πολύ 
δημιουργικός. Συμμετείχε και βρα-
βεύτηκε στο εκπαιδευτικό-διαγω-
νιστικό project «Πάθη - Πλανήτης 
- Άγγιγμα» (Covid-19 Film Project) 
που διοργανώθηκε από το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
το Μέγαρο Μουσικής και το Κρατι-

Β ιώνοντας την πρωτόγνωρη 
πραγματικότητα με την εμ-
φάνιση του κορωνοϊού και 

τη θεαματική αλλαγή της καθημε-
ρινότητάς μας, εκτός από τα πολλά 
αρνητικά, υπήρξε η δυνατότητα 
να αναδειχθεί και ένα διαφορετικό 
πρόσωπο της Ελλάδας με την πα-
ρουσία πολλών επιστημόνων, από 
διαφορετικές ειδικότητες, που ερ-
γάζονται από τη δική τους θέση 
για να αντιμετωπιστεί η πρόσφατη 
πανδημία. Μεταξύ των επιστημό-
νων της παγκόσμιας επιστημονικής 
κοινότητας, που έχει ριχτεί στη μάχη 
κατά του αόρατου εχθρού, είναι και 
ο Δημήτρης Σπαθής από τα Πεύκα. 

άνευ νεανίδων 2020.
- Η πιο σημαντική νίκη της έγινε φέ-

τος, που πέτυχε την Β΄ θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2020 
στο Βελιγράδι, στην τετράκωπο 
άνευ νεανίδων, εκπροσωπώντας 
την εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Πιστεύει ότι με την σκληρή προ-
πόνηση και το μεγάλο πείσμα μπο-
ρείς να πετύχεις τους στόχους σου.

Συγχαρητήρια Ιωάννα, καλή 
δύναμη στην προσπάθειά σου και 
σου ευχόμαστε πολλές ακόμη νίκες 
στη ζωή σου.

screening. Ήδη τα πρώτα αποτελέ-
σματα παρουσιάστηκαν σε άρθρο 
στο Διεθνές Συνέδριο Επιστήμης 
Δεδομένων KDD 2020 (http://doi.
org/d683), με επιτυχία πρόγνωσης 
του κορωνοϊού πάνω από 80%. Η 
συλλογή δεδομένων είναι ακόμα σε 
εξέλιξη (προς το παρόν 25.000 συμ-
μετέχοντες έχουν συνεισφέρει πάνω 
από 45.000 ηχογραφήσεις), με την 
ομάδα τώρα να εργάζεται στην τε-
λειοποίηση των μοντέλων, αλλά και 
στην κατανόηση της εξέλιξης των 
αναπνευστικών ήχων, καθώς τα συ-
μπτώματα αλλάζουν με την πάροδο 
του χρόνου. 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε 
στο εργαστήριο της Καθηγήτριας 
Cecilia Mascolo, που έχει μακρά 
εμπειρία σε συστήματα και μοντέ-
λα που αναλύουν δεδομένα από 
κινητές συσκευές και το διαδίκτυο 
για την πρόβλεψη της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και υγείας. Η διε-
θνής ερευνητική κοινότητα ενδια-
φέρθηκε για το project και πολλές 
ερευνητικές ομάδες επικοινώνησαν 
με την ερευνητική ομάδα για να βο-
ηθήσουν. Επίσης, η εφαρμογή έχει 
καλυφθεί από Ελληνικά και διεθνή 
MME, όπως το BBC, Times, Guardian, 
Forbes, El Pais και άλλα.

λόγω αυξημένων απαιτήσεων του 
αθλήματος, τον περνάει με τις φίλες 
και τα αγαπημένα της πρόσωπα. 

Έχει λάβει μέρος σε πολλούς 
αγώνες εντός και εκτός Ελλάδας και 
έχει πολλές επιτυχίες.
Αναλυτικά:
- Α΄ πανελλήνια νίκη στην δίκωπο 

άνευ κορασίδων 2019
- Β΄πανελλήνια νίκη στην δίκωπο 

άνευ νεανίδων 2019
- Α΄πανελλήνια νίκη στην δίκωπο 

άνευ κορασίδων 2020
- Α΄πανελλήνια νίκη στην δίκωπο 

Ο Δημήτρης Σπαθής συμ-
μετέχει στην ερευνητική ομάδα 
επιστημόνων του πανεπιστημίου 
Cambridge, η οποία παρουσίασε τη 
νέα εφαρμογή COVID-19 Sounds 
(https://covid-19-sounds.org/el/). Η 
εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στα 
ελληνικά και συλλέγει τους ήχους 
του βήχα, της αναπνοής και της ομι-
λίας με σκοπό την πρώιμη διάγνωση 
του κορωνοϊού. Η εφαρμογή τρέχει 
σε όλα τα κινητά Android και Apple. 
Η όλη διαδικασία παίρνει 1 λεπτό, 
είναι ανώνυμη, και δεν απαιτεί τη 
δημιουργία λογαριασμού. Σκοπός 
της εφαρμογής είναι να συλλεχθούν 
δεδομένα, είτε μια φορά μέσω της 
Web εφαρμογής, είτε σε τακτικά 
διαστήματα αν εγκαταστήσει κά-
ποιος την εφαρμογή στο κινητό. Τα 
δεδομένα χρησιμοποιούνται έπειτα 
για να “εκπαιδεύσουν” μοντέλα τε-
χνητής νοημοσύνης που μπορούν 
να προβλέψουν την ύπαρξη του ιού 
πρόωρα. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα 
μαθαίνουν συνδυασμούς μοτίβων 
από τον ήχο (βήχας, αναπνοή κλπ) 
και τη συνύπαρξη συμπτωμάτων 
(πυρετός, ανοσμία κλπ). Αν η ακρί-
βεια αυτών των μοντέλων είναι ικα-
νοποιητική, αυτό μπορεί να διατεθεί 
δωρεάν ως ένα πολύ γρήγορο τεστ/

μήκους από Έλληνες σκηνοθέτες. Η 
μουσική σύνθεση του Θωμά για το 
σενάριο «Άνοιξη» βραβεύτηκε και 
επιλέχθηκε για να "ντύσει" την ομώ-
νυμη ταινία μικρού μήκους. 

Η ταινία βρίσκεται στο κανά-
λι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης στο youtube https://
youtu.be/GYeXFlenxGo

Συγχαρητήρια στον Θωμά, πά-
ντα δημιουργικός!

Η Ιωάννα Ασβεστά του Γεωρ-
γίου γεννήθηκε (7.12.2004) 
και μεγάλωσε στα Πεύκα, 

όπου ζει μέχρι σήμερα. Ασχολεί-
ται με το άθλημα της κωπηλασίας 
από την ηλικία των 11 χρόνων. Εί-
ναι αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου 
Θεσσαλονίκης και προπονείται κα-
θημερινά τρεις με τέσσερις ώρες. 
Μαθήτρια σχολείου των Πεύκων 
μέχρι πέρυσι, αλλά φέτος λόγω των 
προπονήσεων αναγκάστηκε να φοι-
τήσει σε σχολείο της Καλαμαριάς. 
Τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της, 

Γεννημένος το 1993, τελείωσε 
το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο 
Πεύκων, στη συνέχεια εισήχθη στο 
Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, όπου ασχολήθη-
κε με την έρευνα από νωρίς, για 
να ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό 
του στην Υπολογιστική Νοημοσύ-
νη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του εργάστηκε στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πολυε-
θνικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών, σε 
ιντερνετικές startups, σε εισηγμένες 
εταιρίες λιανικής τεχνολογίας, και σε 
ερευνητικά εργαστήρια. 

Τώρα είναι τελειόφοιτος διδα-
κτορικός ερευνητής στην Επιστήμη 
Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του 
Cambridge, και εργάζεται στους το-
μείς της τεχνητής νοημοσύνης, των 
πολυδιάστατων χρονοσειρών και 
των μελετών πληθυσμού μεγάλης 
κλίμακας. 

Αναπτύσσει υπολογιστικά μο-
ντέλα χρησιμοποιώντας δεδομένα 
παρατήρησης από συνδεδεμένες 
συσκευές (έξυπνα ρολόγια, τηλέφω-
να κ.λπ.) και το ίντερνετ προκειμέ-
νου να κατανοηθεί και να προβλε-
φτεί η ανθρώπινη συμπεριφορά και 
υγεία.

κό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Φοιτητές 
κινηματογραφικών σχολών διαγω-
νίστηκαν στη συγγραφή σύντομων 
σεναρίων σχετικών με την περίοδο 
του εγκλεισμού και, στη συνέχεια, 
σπουδαστές μουσικής διαγωνίστη-
καν στη σύνθεση μουσικής επένδυ-
σης πάνω στα βραβευμένα σενάρια. 

Τα βραβευμένα σενάρια με τις 
βραβευμένες μουσικές συνθέσεις 
μετατράπηκαν σε ταινίες μικρού 



Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Πεύκων Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία διεξαγωγής έρευνας: 
20/11/2020 – 23/11/2020
Πλήθος μαθητών/τριών σχολείου: 515
Πλήθος απαντήσεων γονέων: 257 (αντιστοι-
χούν σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, καθώς 
ορισμένοι γονείς που έχουν περισσότερα από 
ένα παιδιά στο σχολείο, απάντησαν μία φορά το 
ερωτηματολόγιο).
Επεξεργασία απαντήσεων: Χρύσα Παπαγεωρ-
γίου, διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Υπάρχει στο σπίτι σύνδεση στο διαδίκτυο 
μέσω παρόχου σταθερής τηλεφωνίας;

Όλες οι οικογένειες που συμμετείχαν στην 
έρευνα διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω 
παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.

Το παιδί παρακολουθεί τα εξ αποστάσεως μα-
θήματά του μέσω:

Το 68,1% παρακολουθεί εξ αποστάσεως μα-
θήματά του μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
ή laptop, το 13,6% χρησιμοποιεί tablet και το 
15,6% κινητό τηλέφωνο, ενώ το 2,7% κάνει 
χρήση περισσότερων, του ενός, μέσων ανάλογα 
με τις ανάγκες της οικογένειας την κάθε μέρα.

Εάν παρακολουθεί τα μαθήματα μέσω κινη-
τού τηλεφώνου, αντιμετωπίζει δυσκολίες;

Το 59,5% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει 
δυσκολίες κατά τη χρήση του κινητού για τη 
συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 
40,5% αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Εάν παρακολουθεί τα μαθήματα μέσω κινη-
τού τηλεφώνου και αντιμετωπίζει δυσκολίες, 
περιγράψτε σύντομα τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει.

Οι συχνότερες δυσκολίες που αναφέρουν οι 
ερωτηθέντες είναι οι εξής:
- Μικρή οθόνη

- Δυσκολία/καθυστέρηση στη σύνδεση με την 
πλατφόρμα WebEx

- Συχνές αποσυνδέσεις
- Προβλήματα στον ήχο
- Δεν φαίνεται καλά οτιδήποτε δείχνει ο εκπαιδευ-

τικός
- Αργή σύνδεση με το wifi
- Πόνος στα μάτια
- Γρήγορη κόπωση
- Έλλειψη προσοχής

Εάν παρακολουθεί τα μαθήματα μέσω κι-
νητού τηλεφώνου, για ποιο λόγο συμβαίνει 
αυτό; 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέ-
ντων, η χρήση του κινητού τηλεφώνου γίνε-
ται λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού υπολογιστή/
laptop/tablet, είτε γιατί υπάρχει άλλη συσκευή 
στο σπίτι, αλλά χρησιμοποιείται από άλλο άτο-
μο της οικογένειας (στις περισσότερες των περι-
πτώσεων), είτε γιατί δεν υπάρχει άλλος ηλεκτρο-
νικός εξοπλισμός στο σπίτι.

Πόσα άτομα συνολικά συμμετέχουν σε τηλεκ-
παίδευση ή τηλεργασία από το σπίτι;

Στις περισσότερες οικογένειες συμμετέχουν 
σε τηλεκπαίδευση ή τηλεργασία 2 ή 3 άτομα, 
αλλά δεν είναι αμελητέο και το ποσοστό των οι-
κογενειών που συμμετέχουν σε τηλεκπαίδευση/
τηλεργασία 4 και πλέον άτομα (15,6%).

Περιγράψτε τυχόν άλλες δυσκολίες, οι οποί-
ες δυσχεραίνουν την πρόσβαση του παιδιού 
στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Αρκετοί μαθητές/τριες δυσκολεύονται κατά 
τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη τηλεκπαίδευ-
ση, κυρίως για τους εξής λόγους: 
1) Προβλήματα στη σύνδεση λόγω ταυτόχρο-

νης τηλεκπαίδευσης/τηλεργασίας 3 και πλέ-
ον ατόμων στο σπίτι (υπάρχει οικογένεια με 
5 παιδιά και δύο γονείς εκπαιδευτικοί, που 
όλοι συμμετέχουν σε τηλεκπαίδευση/τηλερ-

γασία). Το 49,2% περίπου των ερωτηθέντων 
γονέων των μαθητών του σχολείου μας απά-
ντησαν ότι στην οικογένεια συμμετέχουν σε 
τηλεκπαίδευση/τηλεργασία 3 ή περισσότερα 
άτομα. Ο αριθμός των ταυτόχρονων τηλεδια-
σκέψεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ικανοποιητικά περιορίζεται από την ταχύτητα 
σύνδεσης στο διαδίκτυο. Για 5 ταυτόχρονες 
συνδέσεις στην πλατφόρμα WebEx απαιτεί-
ται σύνδεση VDSL 50/5 Mbps (Download/
Upload), ενώ η ADSL 24/1Mbps (Download/
Upload) σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να 
στηρίξει χωρίς κανένα πρόβλημα μόνο μία 
σύνδεση στην πλατφόρμα WebEx (Πηγή: Υπη-
ρεσία Υποστήριξης Χρηστών Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου). 

2) Αδυναμία/δυσκολία στη σύνδεση, καθυστε-
ρήσεις ή/και συχνές αποσυνδέσεις από το μά-
θημα μέσω της πλατφόρμας WebΕx, λόγω του 
μεγάλου όγκου τηλεδιασκέψεων που πραγμα-
τοποιούνται καθημερινά στην πλατφόρμα.

3) Άλλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της σύν-
δεσης (διακοπές στον ήχο, αργοπορία απόκρι-
σης στην εικόνα κ.ά.) που οφείλονται κυρίως 
στους λόγους που προαναφέρθηκαν.

4) Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παι-
διά είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν για 6-7 
διδακτικές ώρες μπροστά στην οθόνη ενός 
υπολογιστή, παρακολουθώντας απρόσκοπτα 
τα μαθήματά τους. Κουράζονται γρηγορότερα 
απ’ ότι στο διά ζώσης μάθημα και επιπλέον δι-
ασπάται ευκολότερα η προσοχή τους.

Και μερικές χρήσιμες συμβουλές όταν υπάρ-
χει πρόβλημα στη σύνδεση:

Κάντε πρώτα μία επανεκκίνηση το router. O 
υπολογιστής/laptop/tablet καλό είναι να βρί-
σκεται κοντά στο router (εάν συνδέεται με wifi). 
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε 
με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για να 
ελέγξει τη γραμμή σας και να βελτιώσει την ποι-
ότητα της σύνδεσης (ταχύτητα, σταθερότητα). 
Αν δεν αποκατασταθεί και πάλι το πρόβλημα, 
μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε από κι-
νητό τηλέφωνο. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει 
να εγκατασταθεί στο κινητό η εφαρμογή WebEx.

Ευχόμαστε να επιστρέψουμε γρήγορα όλοι 
και υγιείς στο σχολείο μας!

Χρύσα Παπαγεωργίου, 
διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Έρευνα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκων

Έρευνα	για	την	εξ	αποστάσεως	εκπαίδευση	στο	1ο	Γυμνάσιο	Πεύκων	

Σχολείο:	1ο	Γυμνάσιο	Πεύκων	Θεσσαλονίκης	

Ημερομηνία	διεξαγωγής	έρευνας:	20/11/2020	–	23/11/2020	

Πλήθος	μαθητών/τριών	σχολείου:	515	

Πλήθος	απαντήσεων	γονέων:	257	(αντιστοιχούν	σε	μεγαλύτερο	αριθμό	παιδιών,	καθώς	ορισμένοι	γονείς	που	έχουν	
περισσότερα	από	ένα	παιδιά	στο	σχολείο,	απάντησαν	μία	φορά	το	ερωτηματολόγιο).	

Επεξεργασία	απαντήσεων:	Χρύσα	Παπαγεωργίου,	διευθύντρια	1ου	Γυμνασίου	Πεύκων	

Υπάρχει	στο	σπίτι	σύνδεση	στο	διαδίκτυο	μέσω	παρόχου	σταθερής	τηλεφωνίας;	

Όλες	 οι	 οικογένειες	 που	 συμμετείχαν	 στην	 έρευνα	 διαθέτουν	 σύνδεση	 στο	 διαδίκτυο	 μέσω	 παρόχου	 σταθερής	
τηλεφωνίας.	

Το	παιδί	παρακολουθεί	τα	εξ	αποστάσεως	μαθήματά	του	μέσω:	
	

	

	

Το	 68,1%	 παρακολουθεί	 εξ	 αποστάσεως	 μαθήματά	 του	

μέσω	 ηλεκτρονικού	 υπολογιστή	 ή	 laptop,	 το	 13,6%	

χρησιμοποιεί	 tablet	και	το	15,6%	κινητό	τηλέφωνο,	ενώ	το	

2,7%	κάνει	χρήση	περισσότερων,	του	ενός,	μέσων	ανάλογα	

με	τις	ανάγκες	της	οικογένειας	την	κάθε	μέρα.	

	

	

	

	

	

	

Εάν	παρακολουθεί	τα	μαθήματα	μέσω	κινητού	τηλεφώνου,	αντιμετωπίζει	δυσκολίες;	

Το	 59,5%	 δηλώνει	 ότι	 δεν	 αντιμετωπίζει	 δυσκολίες	 κατά	 τη	 χρήση	 του	 κινητού	 για	 τη	 συμμετοχή	 στην	 εξ	
αποστάσεως	εκπαίδευση,	αλλά	και	ένα	σημαντικό	ποσοστό	της	τάξης	του	40,5%	αντιμετωπίζει	δυσκολίες.	

Εάν	παρακολουθεί	τα	μαθήματα	μέσω	κινητού	τηλεφώνου	και	αντιμετωπίζει	δυσκολίες,	περιγράψτε	σύντομα	
τις	δυσκολίες	που	αντιμετωπίζει.	

Οι	συχνότερες	δυσκολίες	που	αναφέρουν	οι	ερωτηθέντες	είναι	οι	εξής:	

Μικρή	οθόνη	
Δυσκολία/καθυστέρηση	στη	σύνδεση	με	την	πλατφόρμα	WebEx	
Συχνές	αποσυνδέσεις	
Προβλήματα	στον	ήχο	
Δεν	φαίνεται	καλά	οτιδήποτε	δείχνει	ο	εκπαιδευτικός	
Αργή	σύνδεση	με	το	wifi	

Πόνος	στα	μάτια	
Γρήγορη	κόπωση	
Έλλειψη	προσοχής	
	
Εάν	παρακολουθεί	τα	μαθήματα	μέσω	κινητού	τηλεφώνου,	για	ποιο	λόγο	συμβαίνει	αυτό;		

Στη	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 ερωτηθέντων,	 η	 χρήση	 του	 κινητού	 τηλεφώνου	 γίνεται	 λόγω	 έλλειψης	
ηλεκτρονικού	 υπολογιστή/laptop/tablet,	 είτε	 γιατί	 υπάρχει	 άλλη	 συσκευή	 στο	 σπίτι,	 αλλά	 χρησιμοποιείται	 από	
άλλο	 άτομο	 της	 οικογένειας	 (στις	 περισσότερες	 των	 περιπτώσεων),	 είτε	 γιατί	 δεν	 υπάρχει	 άλλος	 ηλεκτρονικός	
εξοπλισμός	στο	σπίτι.	
Πόσα	άτομα	συνολικά	συμμετέχουν	σε	τηλεκπαίδευση	ή	τηλεργασία	από	το	σπίτι;	
	
	

	

Στις	περισσότερες	οικογένειες	συμμετέχουν	σε	τηλεκπαίδευση	ή	τηλεργασία	2	ή	3	άτομα,	αλλά	δεν	είναι	αμελητέο	
και	το	ποσοστό	των	οικογενειών	που	συμμετέχουν	σε	τηλεκπαίδευση/τηλεργασία	4	και	πλέον	άτομα	(15,6%).	

Περιγράψτε	 τυχόν	 άλλες	 δυσκολίες,	 οι	 οποίες	 δυσχεραίνουν	 την	 πρόσβαση	 του	 παιδιού	 στη	 σύγχρονη	
τηλεκπαίδευση.	

Αρκετοί	μαθητές/τριες	δυσκολεύονται	κατά	τη	συμμετοχή	τους	στη	σύγχρονη	τηλεκπαίδευση,	κυρίως	για	τους	εξής	
λόγους:		

1)	 Προβλήματα	 στη	 σύνδεση	 λόγω	 ταυτόχρονης	 τηλεκπαίδευσης/τηλεργασίας	 3	 και	 πλέον	 ατόμων	 στο	 σπίτι	
(υπάρχει	 οικογένεια	 με	 5	 παιδιά	 και	 δύο	 γονείς	 εκπαιδευτικοί,	 που	 όλοι	 συμμετέχουν	 σε	
τηλεκπαίδευση/τηλεργασία).	 Το	 49,2%	 περίπου	 των	 ερωτηθέντων	 γονέων	 των	 μαθητών	 του	 σχολείου	 μας	
απάντησαν	 ότι	 στην	 οικογένεια	 συμμετέχουν	 σε	 τηλεκπαίδευση/τηλεργασία	 3	 ή	 περισσότερα	 άτομα.	 Ο	 αριθμός	
των	 ταυτόχρονων	 τηλεδιασκέψεων	 που	 μπορούν	 να	 πραγματοποιηθούν	 ικανοποιητικά	 περιορίζεται	 από	 την	
ταχύτητα	σύνδεσης	στο	διαδίκτυο.	Για	5	ταυτόχρονες	συνδέσεις	στην	πλατφόρμα	WebEx	απαιτείται	σύνδεση	VDSL	
50/5	 Mbps	 (Download/Upload),	 ενώ	 η	 ADSL	 24/1Mbps	 (Download/Upload)	 	 σύνδεση	 στο	 διαδίκτυο	 μπορεί	 να	
στηρίξει	 χωρίς	 κανένα	 πρόβλημα	 μόνο	 μία	 σύνδεση	 στην	 πλατφόρμα	 WebEx	 (Πηγή:	 Υπηρεσία	 Υποστήριξης	
Χρηστών	Πανελλήνιου	Σχολικού	Δικτύου).		

2)	 Αδυναμία/δυσκολία	 στη	 σύνδεση,	 καθυστερήσεις	 ή/και	 συχνές	 αποσυνδέσεις	 από	 το	 μάθημα	 μέσω	 της	
πλατφόρμας	 WebΕx,	 λόγω	 του	 μεγάλου	 όγκου	 τηλεδιασκέψεων	 που	 πραγματοποιούνται	 καθημερινά	 στην	
πλατφόρμα.	
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2)	 Αδυναμία/δυσκολία	 στη	 σύνδεση,	 καθυστερήσεις	 ή/και	 συχνές	 αποσυνδέσεις	 από	 το	 μάθημα	 μέσω	 της	
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πλατφόρμα.	

Θ ερμά Συγχαρητήρια στους μαθητές των Πεύκων που διακρίθηκαν 
στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς Θαλής και Ευκλείδης κατά το 
σχολικό έτος 2019-20.

Γυμνάσιο Πεύκων:
- 1ο βραβείο: Παπατριανταφύλλου Μαρία (Β'), Καραζαφείρης Στέργιος (Γ')
- 2ο Βραβείο: Παρίσης Ιωάννης (Β'), Ξάνθος Πολύμερος (Β')
- 3ο Βραβείο: Φωτίου Φώτης (Β'), Λεοντιάδης Μιχάλης (Β'), Μπουλούσης 

Θωμάς (Γ')

- Έπαινος: Λάζου Ανδρονίκη (Β'), Παρασχάρα Θεοδοσία (Β'), Τάντσης Γε-
ώργιος (Β')

ΓΕΛ Πεύκων:
- 'Επαινος: Καραζαφείρης Νικόλαος (Α'), Κουμτζής Χρήστος (Α'), Δανδάκης 

Κωσταντίνος (Α), Γαζέα Θεοδώρα (Γ')

Επίσης, στον Διαγωνισμό «Μικρός Θαλής»:
Γυμνάσιο Πεύκων: 
- 3ο Βραβείο: Σδράλη Μυρσίνη (Α΄)

Διακρίσεις των μαθητών των Πεύκων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

«Ο ΘΑΛΗΣ» και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Σελίδα 4



Η Λέσχη Ανάγνωσης συνεχίζει

Μπορεί να μας δυσκολεύει ο Κορωνοϊός, όπως άλλωστε και όλο τον κόσμο, 
αλλά εμείς στη Λέσχη Ανάγνωσης δεν πτοούμαστε! Να ‘ναι καλά η τεχνολο-
γία. Όχι ασφαλώς ότι μπορεί να αντικαταστήσει τη «ζεστασιά» της παρέας, 

το καλαμπούρι και την, με πολλούς τρόπους, απόλαυση της από κοντά επικοινωνί-
ας. Όχι προφανώς. Αλλά βολευόμαστε μ’ αυτά που έχουμε. Που, προς ώρας, είναι η 
πλατφόρμα zoom, ιντερνετικό «εργαλείο» που βοηθά να συνεχίζουμε τις συναντή-
σεις μας μέχρι νεοτέρας. Η θεματική ενότητα που επιλέξαμε τελευταία, η Λογοτεχνία 
και ο κινηματογράφος, έχει απίστευτο πλούτο και εκπληκτικές επιλογές. Αυτόν τον 
μήνα διαβάζουμε το έργο του Φίλιπ Ροθ «Ανθρώπινο Στίγμα» σε συνδυασμό με την 
κινηματογραφική εκδοχή του, με την ομότιτλη ταινία του σκηνοθέτη Ρόμπερτ Μπέ-
ντον με τους Άντονι Χόπκινς, Νικόλ Κίντμαν και Εντ Χάρις. Αν και είμαστε ακόμη στη 
μελέτη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με δυο ξεχωριστά στην ποιότητά 
τους έργα. Και η ταινία, αλλά και το βιβλίο αξίζουν την προσοχή και τον χρόνο μας. 
Περισσότερα όμως θα πούμε όταν ολοκληρώσουμε το θέμα περί τα τέλη του μήνα. 
Κατά τα άλλα... καλή νέα χρονιά με υγεία και χωρίς ιούς και άλλα... παρόμοια! 

Τα πεζοδρόμια της Παπανικολάου
Επιστολή του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 

προς τη Δημοτική Αρχή

Πάνω από ενάμισυ χρόνο γίνονται εργασίες για να ολοκληρωθούν τα πεζο-
δρόμια της Παπανικολάου, που χαιρετίζουμε, καθώς επιτέλους (μετά από 
10 χρόνια) μοιάζουν να προχωρούν με ρυθμό, που σύντομα θα μπορούν 

με ασφάλεια να περπατούν οι πεζοί και να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Δυστυχώς 
όμως το σημαντικό αυτό έργο σκιάζεται από αστοχίες και προβλήματα.

Πέρυσι το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον κ. Δή-
μαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών ‘Εργων έθεσε το ζήτημα, πως πρέ-
πει πρώτα να εξαντλείται κάθε προσπάθεια, ώστε να μην κόβονται τα υπάρχοντα 
δέντρα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι με την αλλαγή του Αντιδήμαρχου η δέσμευση 
αυτή δεν τηρείται και πολλά δέντρα αντί να ενσωματωθούν στη νέα διαμόρφωση 
κόβονται. Με λύπη διαπιστώνουμε πως αυτή η πρακτική είναι θέμα νοοτροπίας 
και αντίληψης για το περιβάλλον. Η αντίληψη του «κόβω δέντρα» γιατί θα φυτέψω 
άλλα, δεν είναι αποδεκτή, καθώς δεν σέβεται το τοπίο, τη φυσική βιοποικιλότητα, 
σπαταλώντας επιπλέον ενέργεια και πόρους. Δυστυχώς σε δύο τουλάχιστον ση-
μεία κόπηκαν πολλά δέντρα, ενώ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα πεζοδρό-
μια: όπως δίπλα στη στάση Φυτώριο, όπου κόπηκε μια συστοιχία δέντρων, αλλά 
και απέναντι από τα φροντιστήρια Συμεωνίδη, απογυμνώνοντας την περιοχή από 
το πλούσιο πράσινο που είχε.

Επιπλέον μας προβληματίζει πολύ κατά πόσο υπάρχει αντιπλημμυρικός σχεδια-
σμός στο έργο αυτό, μιας και η Παπανικολάου είναι φυσικός αποδέκτης της απορ-
ροής των νερών των πολλών παρακείμενων δρόμων. Η πραγματικότητα είναι ότι 
μετατρέπεται σε ορμητικό χείμαρρο σε δυνατές νεροποντές.

Ακόμη αναρωτιόμαστε, γιατί δεν ακολουθήθηκε η πρακτική που υπάρχει σε 
πολλές χώρες στους χώρους στάθμευσης, δηλαδή να αποφεύγεται η άσφαλτος 
και να χρησιμοποιούνται τα ειδικά «τούβλα» με κενά, που επιτρέπουν μεγαλύτερη 
απορρόφηση του νερού, αλλά και διατηρούν καλύτερες μικρο-κλιματικές συνθή-
κες, καθώς δεν αντανακλούν την καλοκαιρινή θερμότητα. 

Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι τα κάγκελα που μπαίνουν δυσκολεύουν 
τους ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες, να μπουν και να βγουν από τα σταθμευ-
μένα αυτοκίνητα και να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα πεζοδρόμια, οπότε καλό θα 
ήταν να τοποθετούνται με μεγαλύτερη προσοχή και φειδώ.

 Τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα καλυφθεί η εμφανής έλλειψη σε 
παγκάκια και καδάκια για μικρά σκουπίδια. Βέβαια όλα αυτά θα συζητιούνταν εάν 
γίνονταν διαβούλευση για το έργο.

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Προς τα μέλη και τους φίλους του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Η Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα του Νοσοκομείου μας, σας ευχαριστεί για 
τη δυναμική συμμετοχή σας στη συλλογή πλαστικού υλικού ανακύκλωσης με 
ανταποδοτικό όφελος. Αποκτούμε καινούργιο εξοπλισμό για τη βελτίωση της 

φροντίδας των ασθενών μας. Επίσης στηρίζουμε άλλα ιδρύματα. «Φιλοπεριβαλλοντι-
κή συμπεριφορά είναι η ένδειξη σεβασμού στο υγιές περιβάλλον, προστατεύοντάς το 
με ποικίλους τρόπους». Στα μάτια των ασθενών φροντίδα είναι η διάθεση του ανθρώ-
που να του προσφέρει χρόνο, γνώση, συμπαράσταση, στήριξη και αγάπη, ώστε να 
νιώσει ευεξία και χαρά. Εύγε σε όλους σας.

Με εκτίμηση Χασιώτου Αναστασία

10o GREENWAVE FESTIVAL
Greenwave-10 vs Covid-19

Τ ο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, εδώ και εννιά χρό-
νια συμμετέχει κάθε Σεπτέμβρη στο 
Οικολογικό Φεστιβάλ της Θεσσαλο-

νίκης, το GREENWAVE festival. Δυστυχώς 
φέτος, λόγω κορωνοϊού δεν πραγματοποι-
ήθηκε, όπως τις άλλες χρονιές.

Το 10ο GreenWave festival, επετεια-
κό, συλλεκτικό, αναζητώντας απαντήσεις 
στα ερωτήματα που προβάλλουν έντονα 
στη σημερινή συγκυρία: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. Έχουμε 
επιλογή;», διοργάνωσε διαδικτυακά το 
φεστιβάλ, σε τέσσερις διαφορετικές εκδη-
λώσεις, μία ανά βδομάδα, με τα παρακάτω 
θέματα.

	 •	 Κλιματική Δικαιοσύνη και Κοινωνική 
Αλλαγή

	 •	Υγεία και Διατροφή στην εποχή του κορωνοϊού
	 •	Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή του κορωνοϊού
 σε συνεργασία με το Δίκτυο Select respect
	 •	Οικονομία, Περιβάλλον και Ειρήνη την εποχή του κορωνοϊού

Στις διαδικτυακές εκδηλώσεις έκαναν εισηγήσεις Έλληνες και ξένοι, προσωπι-
κότητες στο αντικείμενό τους, τις οποίες παρακολούθησαν πολλοί συνάνθρωποί 
μας και η συζήτηση μετά από κάθε παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ.

Ευχόμαστε το 2021 να ξαναβρεθούμε ζωντανά, στο πάρκο της ΧΑΝΘ, στο 
χώρο όπου γίνεται πάντα το Greenwave festival.

Το Άλσος Δελασάλ ανήκει σε όλους

Μ ε μεγάλη μας έκπληξη ενημερωθήκαμε από αφίσες του Συμβουλίου Κοινότη-
τας Πεύκων ότι στις 18 Οκτώβρη του 2020, τo Συμβούλιο Κοινότητας Πεύκων 
επρόκειτο να διοργανώσει καθαρισμό του Άλσους Δελασάλ, σε συνδιοργάνω-

ση με τον σύλλογο “Φίλοι Στρεμπενιώτη Νεάπολης”. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ενδια-
φέρον και την ενεργοποίηση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων για το Άλσος, καθώς 
δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους δράσεις. Ωστόσο εκφράζουμε την απορία 
μας, αλλά και τη λύπη μας, για τον τρόπο οργάνωσης αυτής της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε η αγνόηση του συλλόγου μας,  ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, 
που είναι γνωστό ότι εδώ και πολλά χρόνια διοργανώνει πολλές και διάφορες δράσεις 
στο Άλσος Δελάσαλ, όπως καθαρισμούς, διαλέξεις, ενημερωτικές επισκέψεις (ακόμη 
και σύνταξη master plan για την ανάδειξή του), όλες με στόχο την αξιοποίησή του.

Αυτό όμως που πραγματικά μας κάνει εντύπωση είναι η επιλογή ενός φορέα της 
Νεάπολης, για τη συνδιοργάνωση του καθαρισμού.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ δεν προσκλήθηκε από το Συμβούλιο Κοινότητας Πεύκων για συν-
διοργάνωση, αλλά ούτε και για συμμετοχή. Έλαβε μια πρόσκληση από την Αντιδή-
μαρχο Πεύκων, μετά την κοινοποίηση της αφίσας, για συνάντησή της με τους συλλό-
γους των Πεύκων, στην οποία τελικά δεν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, αν και 
ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ενώ και τοπικοί σύμβουλοι δήλωσαν, ότι το θέμα αυτό 
δεν συζητήθηκε ούτε και  στο Συμβούλιο Κοινότητας Πεύκων.

Όπως κι αν έχει, αυτό που μένει σε εμάς είναι η απαξίωση των τοπικών συλλόγων, 
και του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ. 

Γιατί είναι σε όλους γνωστή η προσφορά όλων των συλλόγων της περιοχής, και του 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ, στην αναβάθμιση του τόπου και της ποιότητας ζωής. 

Θυμίζουμε ότι, πολλές φορές, ζητήθηκε από τις εκλεγμένες αρχές των Πεύκων η 
συνδρομή μας για την τυπική και ουσιαστική προστασία του Άλσους και την ανάδει-
ξή του  σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με σημαντική βιοποικιλότητα, αλλά 
και ιστορική μνήμη. Και βεβαίως σε σημαντικό πνεύμονα πρασίνου του Δήμου Νεά-
πολης-Συκεών και εξαιρετικό χώρο αναψυχής και περιπάτου για τους κατοίκους των 
Πεύκων, αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επαναλαμβάνουμε ότι μας εκπλήσσει η αγνόηση 
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ, όπως και άλλων τοπικών συλλόγων, ώστε να συμβάλλουν σε 
μια τέτοια πρωτοβουλία. Που, ενώ σωστά και προς όφελος της περιοχής έγινε αυτή 
η δράση, ταυτόχρονα όμως δείχνει περιφρόνηση από τη δημοτική αρχή στη συμ-
μετοχή και συμβολή των μαζικών φορέων των κατοίκων των Πεύκων σε θέματα που 
τους αφορούν.

Ελπίζουμε, όλα αυτά, να έγιναν χωρίς καμία σκοπιμότητα.
Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Σελίδα 5
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Αλλά ας γυρίσουμε στις ημέρες πριν το κλεί-
σιμο των σχολείων. Όλοι προσπαθούν να προε-
τοιμαστούν. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τη 
σχετική τεχνογνωσία έχουν ήδη καταφύγει σε 
διάφορες λύσεις. Είτε πληρώνουν ιδιαίτερα μα-
θήματα σε ειδικούς, προκειμένου να προετοιμα-
στούν για τα επερχόμενα διαδικτυακά μαθήματα, 
είτε μένουν στο σχολείο μετά το επτάωρο, όπου 
η διευθύντρια, οι υποδιευθυντές, οι συνάδελφοι 
της Πληροφορικής και κάποιοι άλλοι που έχουν 
τη σχετική τεχνογνωσία τους παρουσιάζουν τη 
χρήση του webΕx. Βεβαίως, όλη αυτή η προσπά-
θεια είχε ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη, στο πρώ-
το κύμα της πανδημίας. Μόνο που τότε ήταν όλοι 
πιο μουδιασμένοι και, επομένως, λιγότερο έτοιμοι 
να βρουν λύσεις στο πρόβλημα «πρέπει να κάνω 
μάθημα εξ αποστάσεως. Όμως, δεν έχω τις σχετι-
κές γνώσεις. Ποιος θα με βοηθήσει;». Κάποιοι από 
τους εκπαιδευτικούς σπεύδουν να αγοράσουν 
laptop, κάμερες και άλλο υλικό, αφού το υπάρχον 
στο σπίτι τους θα χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά 
τους (πόσους υπολογιστές μπορεί να διαθέτει ένα 
μέσο σπίτι;).

Ο Σύλλογος Γονέων αναλαμβάνει πρωτοβουλία. 
Τονίζει με σχετικά μηνύματα στη διεύθυνση του 
σχολείου ότι θα προσφέρει υλικοτεχνική υποδομή 
σε μαθητές το έχουν ανάγκη. Το ίδιο και ο Δήμος.

Η διεύθυνση του σχολείου οργανώνει τηλεδι-
ασκέψεις με όλους τους εκπαιδευτικούς τις απο-

γευματινές ώρες, για να λύσει απορίες, να δώσει 
οδηγίες, να ενθαρρύνει.

…Και φτάνει η πρώτη ημέρα των εξ αποστάσε-
ως μαθημάτων. Εκπαιδευτικοί και μαθητές (πιθα-
νώς και κάποιοι γονείς σε μιαν άκρη), πιστοί στο 
ραντεβού τους στήνονται μπροστά στις οθόνες. 
Η πρώτη ώρα ξεκινά... Οι εκπαιδευτικοί αποχαιρε-
τούν τους μαθητές τους της πρώτης ώρας με ένα 
χαμόγελο και περιμένουν τους μαθητές της δεύ-
τερης ώρας. Οι μαθητές με τη σειρά τους αποχαι-
ρετούν τους καθηγητές τους της πρώτης ώρας και 
προσπαθούν να μπουν στο lobby του καθηγητή, 
που μάταια τους περιμένει πίσω από την οθόνη. 
Μάταια και αυτοί του «κτυπούν την πόρτα». Το σύ-
στημα «κράσαρε» (πόσες νέες λέξεις μαθαίνει κα-
νείς μέσα από τις νέες εμπειρίες!). Κάποιοι ψύχραι-
μοι βγαίνουν από την τάξη τους και επιχειρούν να 
ξαναμπούν. Μπα… τίποτε. Οι λιγότερο ψύχραιμοι 
τα χάνουν. Κάποιοι θεωρούν ότι φταίνε οι ίδιοι 
και ο λάθος χειρισμός της πλατφόρμας. Κάποιοι 
άλλοι σπεύδουν να τηλεφωνήσουν στο σχολείο. 
Εκεί βρίσκονται από νωρίς η διευθύντρια με τους 
δύο υποδιευθυντές και (με ειδική άδεια φυσικά) 
όσοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την πρώτη μέρα 
τη στήριξή τους. Τηλεφωνήματα από εκπαιδευ-
τικούς, τηλεφωνήματα από γονείς και μαθητές 
και… στοπ! Έπεσε και το τηλέφωνο! Απόγνωση!!!

Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση είναι μια έτσι 
και μια αλλιώς. Μερικές ημέρες είναι καλές, άλλες 
πάλι όχι. Χάνεται ο ήχος, χάνεται το σήμα, χάνονται 
τα μαθήματα. Ποιοι μπήκαν; Ποιοι βγήκαν; Θα πά-
ρουν απουσίες; 

Οι εκπαιδευτικοί κάθε πρωί παίρνουν βαθιές 
ανάσες και ελπίζουν όλα να πάνε καλά. Και σαν 
να μην έφταναν τα τεχνικά προβλήματα, ξεκινούν 
άλλα. Δεν είναι λίγες οι φορές που εισβολείς μπαί-
νουν στο μάθημα με ψευδώνυμο και ... κάνουν 
πλάκα. Ο φόβος για ακραίες καταστάσεις καρα-
δοκεί (τι θα προλάβουν να πουν ή να δείξουν οι 
αόρατοι εισβολείς; Θα είναι μαθητές του σχολείου 
μας ή και κάποιοι άλλοι; Τι θα κάνουν οι εκπαιδευ-
τικοί για να προστατέψουν τους μαθητές τους και 
την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς μπορεί να κυλή-
σει το μάθημα ήρεμα και αβίαστα;).

Τα ερωτηματικά και τα προβλήματα δεν φαί-
νεται να τελειώνουν εύκολα. Ένα είναι αυτό που 
μπορεί και πρέπει να γίνει: να συνεχίσουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς 
την προσπάθεια με αγάπη, αλληλοβοήθεια, αλλη-
λοϋποστήριξη, σεβασμό και σοβαρότητα. Και να 
ελπίζουν ότι όλα θα περάσουν σύντομα και θα ξα-
ναβρεθούν γεροί και πιο σοφοί στο σχολείο τους.

Διάκριση σε 
διαγωνισμό ζωγραφικής

Η μαθήτρια της Γ' τάξης του 1ου Γυμνασίου Πεύκων Χρύσα Ζιμπιλίδου συμμετείχε στον Δι-
αγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «Εύξεινος Πόντος: Η θάλασσα που μας ενώνει» και το έργο 
της επιλέχθηκε ως το καλύτερο από τα έργα των μαθητών/τριών της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Συγχαρητήρια Χρύσα!!!

«Καθηγητές, μαθητές και γονείς τις πρώτες ημέρες 
(..και όχι μόνο) των διαδικτυακών μαθημάτων» 

Λένε, ότι εκπαιδευτικός, δεν είναι μόνον επάγ-
γελμα είναι κάτι παραπάνω, είναι κομμάτι της 
ζωής σου. Δεν είναι μανδύας που τον απεκδύε-
σαι. Έτσι κι εγώ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός σή-
μερα, πάντα νοιάζομαι για αυτούς που είναι στην 
πρώτη γραμμή, θέλω να μαθαίνω πώς πάει το 
σχολείο, πώς τα καταφέρνουν οι συνάδελφοι και 
τα παιδιά, να ακούσω τις αγωνίες και τις επιτυχίες 
τους, τις δημιουργικές στιγμές και τις δυσκολίες 
τους. Ιδιαίτερα σ’ αυτούς τους παράξενους και 
πρωτόγνωρους καιρούς, όπου για πρώτη φορά, 
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σχολεία 
μένουν κλειστά και η σχολική κοινότητα επικοι-
νωνεί και αλληλεπιδρά εξ αποστάσεως. Συνομί-
λησα, αφουγκράστηκα και τελικά είχα την τύχη 
συνάδελφος να μου καταθέσει γραπτά τις σκέ-
ψεις και τους προβληματισμούς της. Σας τις πα-
ρουσιάζω ως έχουν.

Για την παρουσίαση της εμπειρίας
Βέτα Τσαλίκη

Το κείμενο της εκπαιδευτικού

Η ανθρωπότητα ζει απίστευτες στιγμές, η 
Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται σκληρά, οι ει-
δήσεις από το μέτωπο του κορωνοϊού πα-

νικοβάλλουν. Και εν μέσω όλων αυτών, ξεκινούν 
όλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς την κούρ-
σα των διαδικτυακών μαθημάτων μέσω webΕx. 
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Έτσι τα βλέπω...

Η διαπίστωση οφείλεται στον, αλήστου μνήμης, πολιτειακό παράγοντα 
που τον «χάσαμε» πρόσφατα, αλλά που το έργο που μας κληροδότησε 
μάς τον θυμίζει συχνά, ιδιαίτερα στους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Απο-

τολμώ μια αναδρομή, χρησιμοποιώντας την παραπάνω ρήση περισσότερο 
για να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και όχι για τη σοβαρότη-
τά της. Ξεκινώντας λοιπόν από την αρχή του «κακού» θέλησα, ως πολίτης, να 
καταλάβω πως από την επιτυχία του πρώτου καιρού στην αντιμετώπιση του 
Κορωνοϊού (γι’ αυτό το «κακό» όπως καταλάβατε πρόκειται), φτάσαμε στην 
τραγική κατάσταση των ημερών μας. Αφορμή μια έρευνα του πανεπιστημίου 
John Hopkins που κατέτασσε τους Έλληνες δεύτερους, μετά τους Νιγηρια-
νούς, στην πίστη ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Κορωνοϊό είναι διογκωμένη 
για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την αλήθεια! Από κοντά και η έρευνα 
της Dianeosis, που διαπιστώνει ότι ένας στους τρεις Έλληνες δεν σκοπεύει να 
κάνει το εμβόλιο για μια σειρά από λόγους που ξεκινούν από τα ψυχοπαθητι-
κά «δεν υπάρχει ιός» και «το εμβόλιο είναι κατασκευασμένο για να μας ελέγχει 
και να μας υποδουλώσει στην παγκόσμια εξουσία(;)» και περιλαμβάνει κά-
ποιους που απλά φοβούνται ότι δεν είναι επαρκώς ασφαλές. Και για όποιους 
αναρωτιούνται ποια είναι η παγκόσμια εξουσία που οι κυβερνήσεις όλου του 
κόσμου εξυπηρετούν η απάντηση είναι απλή. Ο Μπιλ Γκέιτς, αυτός που για 
να θολώσει τα νερά, ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια βοηθώντας φτωχές 
χώρες στην Αφρική κι Ασία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα! Γιατί, τον πήρα-
με χαμπάρι ότι, πέρα από αυτά που είναι η βιτρίνα, κρύβεται η αγωνία του να 
κερδίσει κι άλλα και, φανερά, να κυβερνήσει τον κόσμο!! Αυτά και άλλα τέτοια 
με «τσιπάκια» που θα μας βάλουνε στο αίμα, με την αγωνία των κυβερνητών 
να απαλλαγούν από τους «γέρους» εξοντώνοντάς τους, με την ακλόνητη πε-
ποίθηση ότι ο Θεός μας τιμωρεί για τα ανομήματά μας (να σημειωθεί ότι αυτή 
η μερίδα των ανθρώπων είναι πολυπληθής και επικίνδυνη), κτλ., κτλ. Όμως οι 
θεωρίες συνομωσίας δεν εμφανίζονται μόνον στην Ελλάδα (δεν ξέρω πόσο 
παρηγορητικό είναι αυτό), ούτε είναι δημιούργημα της τωρινής πανδημίας. 
Υπήρξαν στον 13ο αιώνα με την πανώλη που σκότωσε τη μισή Ευρώπη, επα-
ναλήφθηκαν το 1918 με την Ισπανική γρίπη (αποδόθηκε εκτός πολλών άλλων 
στην ασπιρίνη της ηττημένης Γερμανίας), στην εμφάνιση του aids πριν λίγα 
χρόνια (όπλο βιολογικού πολέμου που ξέφυγε από τα εργαστήρια) και τώρα 
ξανά με τον κορωνοϊό από σοβαρούς (λέμε τώρα), ηγέτες του κόσμου που 
ισχυρίζονται ότι είναι «κατασκεύασμα» κινεζικών εργαστηρίων εξ ου και το 
ονομάζουν ανενδοίαστα «κινεζικό ιό». Να μην ξεχάσουμε με την ευκαιρία να 
αναφέρουμε τη θεωρία των ισλαμιστών από Τυνησία και Αίγυπτο που βεβαι-
ώνουν ότι ο κορωνοϊός είναι Αμερικανοεβραϊκή συμπαιγνία κατά της Κίνας! 
Τέτοια κωμικοτραγικά. Αιτία ως ένα σημείο για τον εκτροχιασμό του ελέγχου 
της πανδημίας; Ασφαλώς, χωρίς προφανώς να είναι ο μόνος λόγος. Πρόκειται 
για ένα τεράστιο θέμα που μια επιφυλλίδα δεν μπορεί να το προσεγγίσει παρά 
μόνον ακροθιγώς. 

Το τραγικό όμως είναι ότι οι Έλληνες εμφανιζόμαστε πρωταθλητές του 
ανορθολογισμού ακυρώνοντας έτσι τη μοναδική επιτυχία μας στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας αποτέλεσμα της σύμπνοιας και νηφαλιότητας που επιδεί-
ξαμε στην πρώτη φάση της εμφάνισής της. Κρίμα.

Πάνος Τσορμπατζόγλου

Τ ην Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή διαδι-
κτυακή εκδήλωση, η 3η στη σειρά, για την παρουσίαση του Νέου Πα-
νεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο διεθνών 
προδιαγραφών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το πρώτο στην επικράτεια εκτός 
Αθηνών, με ιατρο-διαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που περι-
λαμβάνει αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια νοσηλείας, σχεδιασμέ-
νο να είναι ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, και κυρίως, 
ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλικό για τους μικρούς ασθενείς. Συνολικά θα έχει 
228 κλίνες και 33 κλίνες ΜΕΘ, Τμήμα Επειγόντων, Ογκολογικό, Καρδιολογικό, 
κ.ά. τμήματα. Εκτείνεται σε δύο χώρους, το πρώτο 30 στρ., όπου θα βρίσκεται 
το κτήριο με τους βοηθητικούς χώρους και τους κήπους και το δεύτερο, 50 στρ., 
χώρος στάθμευσης και μελλοντικά χώρος προσγείωσης ελικόπτερων. Θα ολο-
κληρωθεί αρχές του 2025.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που έγιναν ήταν αυτή για την πρόσβαση (οδικό δί-
κτυο) στο Νοσοκομείο. Ο κ. Μ. Θεμιστοκλέους, Γεν.Γραμ. Α΄θμιας Φροντίδας 
Υγείας, είπε ότι έχουν εγκριθεί 6,5 εκατ.ευρώ από το Υπ.Υποδομών για το θέμα 
αυτό. Και θα πρέπει οι όμοροι δήμοι και η Περιφέρεια να συνεργαστούν, ώστε 
να γίνει ότι καλύτερο για την πρόσβαση σ’ αυτό.

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούσαν σε θέματα προσωπικού, νοσηλείας κ.ά. 
Υπάρχει η δυνατότητα όποιος θέλει να υποβάλλει ερώτηση στο www.ISN.org/
Questions και θα απαντηθεί.

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, γίνεται με 
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με σκοπό τη βελ-
τίωση της ζωής της τοπικής κοινωνίας και τη διασφάλιση της πρόσβασης των 
κατοίκων σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Το υπερσύγχρονο Πανεπιστη-
μιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, φιλοδοξεί να αποτελέσει 
πρότυπο δημόσιας νοσηλείας, περίθαλψης και φροντίδας για παιδιά της Βόρει-
ας Ελλάδας.

Το έργο που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo 
Piano, και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τελική ημερομηνία παράδοσης αρχές 
του 2025, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον περιβάλλοντα χώρο και την εφαρμογή 
ενός θεραπευτικού κέντρου στα πρότυπα της φιλοσοφίας των «Ασκληπιείων».

Η δωρεά για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδι-
ατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτο-
βουλίας για την Υγεία, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΙΣΝ, με συ-
νολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $400 εκατομμύρια. Η Πρωτοβουλία 
αφορά στην ανέγερση τριών νέων υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομο-
τηνή, Σπάρτη και Θεσσαλονίκη, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρονοσηλευ-
τικού εξοπλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο 
την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Μας ψεκάζουν! 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
τις οικογένειες των μαθητών των σχολείων των 

Πεύκων με σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Επειδή λόγω κορωνοϊού δεν μπορεί να συγκεντρωθεί υλι-
κή βοήθεια, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει κατάθεση χρη-
μάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της eurobank 

GR5702604340000150200289801 (Ενοριακό Φιλόπτωχο Ι. Ν. 
Αγίων Αποστόλων Πεύκων, δικαιούχος). Αιτιολογία κατάθεσης 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ, έως και τις 22/12. Στην ιστοσελίδα του ΟΙΚΟ-
ΟΡΑΜΑΤΟΣ (www.oiko-orama.gr) μπορείτε να διαβάσετε λεπτο-
μέρειες.

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Διαδικτυακά η παρουσίαση 
του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο Φίλυρο



Σελίδα 8

Η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο απειλητική για την ανθρωπότητα
Σύμφωνα με έκθεση το 2019 καταγράφηκαν περισσότερες φυσικές καταστροφές.

Το 2019 καταγράφηκαν 308 φυσικές κατα-
στροφές, το 77% των οποίων αφορούσε το 
κλίμα, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση για τις 

Καταστροφές στον Κόσμο (World Disasters Report) 
του 2020, η οποία δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή 
Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 
Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) σήμερα στη Γενεύη, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με αυτήν, 97,6 
εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν το 2019 από 
φυσικές καταστροφές όπως καταιγίδες, καύσωνες 

και πλημμύρες, ενώ πέθαναν εξ αιτίας τους 24.396 
άνθρωποι .

«Μακροπρόθεσμα, η αλλαγή του κλίματος εί-
ναι μεγαλύτερη πρόκληση από την πανδημία του 
κορωνοϊού. Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει επει-
γόντως να δράσει για να σταματήσει την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι φυσικές καταστρο-
φές που σχετίζονται με το κλίμα είχαν ως συνέπεια 

περισσότερους από 410.000 νεκρούς, η συντριπτι-
κή πλειονότητα των οποίων σε φτωχές χώρες. 

Ο αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων 
αυξήθηκε κατά 35% από τη δεκαετία του 1990», δή-
λωσε ο Κρίστιαν Ρόιτερ (Christian Reuter), γενικός 
γραμματέας του γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, 
στην εφημερίδα του Βερολίνου «Tagesspiegel».

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/green/
klimatiki-allagi-2019-perissoteres-fysikes-katastrofes

Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει σή-
μερα ο πλανήτης και η ανθρωπότητα είναι 
αναμφισβήτητα η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον 

και ως άμεσο αποτέλεσμα της ισορροπίας του πλανήτη, 
η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει και μια ακόμη δραματι-
κή απειλή, τις αναδυόμενες μεταδοτικές ασθένειες που 
εξελίσσονται σε πανδημίες. 

Για την κλιματική αλλαγή δεν χρειάζεται να αναφερ-
θώ αναλυτικά, όλοι μας έχουμε καταλάβει λίγο-πολύ τι 
σημαίνει, και ειδικά εδώ στα Πεύκα με την καταστρο-
φική δράση του φλοιοφάγου εντόμου που κατατρώει 
το περιαστικό δάσος. Για το δεύτερο όμως, τις επιδημί-
ες-πανδημίες σε ανθρώπους από επιθετικούς ιούς και 
την άμεση σύνδεση αυτών με την ανθρωπογενή περι-
βαλλοντική υποβάθμιση, χρειάζονται σίγουρα κάποιες 
διευκρινίσεις. 

Λίγη Ιστορία
Ιστορικά και προϊστορικά, ο άνθρωπος, από τη στιγμή 
που άρχισε να «αναβαθμίζεται» από περιπλανώμενο 
τροφοσυλλέκτη σε γεωργό σταθερής κατοικίας, κου-
βάλησε στην αυλή του και μια σειρά από νέες ασθένει-
ες. Ξεκίνησε πριν 10 χιλιάδες χρόνια με την εξημέρωση 
των ζώων, εξημερώσαμε τις αγελάδες και τα πρόβατα 
και αποκτήσαμε την ιλαρά, η ευλογιά προήλθε από την 
πανώλη της καμήλας, από τα γουρούνια κερδίσαμε τον 
κοκίτη και τον στρεπτόκοκκο, από τα κοτόπουλα κερ-
δίσαμε τον τυφοειδή πυρετό, από τις πάπιες πήραμε τη 
γρίπη και από τα άλογα το κοινό κρυολόγημα. Η λέπρα 
μάλλον ήρθε από τον νεροβούβαλο. Είναι ασθένειες 
του πρώιμου πολιτισμού που ταλαιπώρησαν την αν-
θρωπότητα για χιλιάδες χρόνια και προκάλεσαν ανά 
τους αιώνες εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα, όπως 
για παράδειγμα η πανούκλα του 14ου αιώνα στην Ευ-
ρώπη και η πανδημία του 1918 (ήταν γρίπη των πτη-
νών) στην Αμερικάνικη Ήπειρο, που εξολόθρευσαν η 
κάθε μια τους σημαντικό μέρος του πληθυσμού στις 
δύο ηπείρους. 

Με την αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής τους δύο 
τελευταίους αιώνες, πιστέψαμε πια ότι οι λοιμώδεις 
πανδημίες αποτελούσαν οριστικό παρελθόν, ότι με την 
πενικιλίνη και τα εμβόλια απαλλαγήκαμε από αυτές. Και 
σε μεγάλο βαθμό αυτό ήταν και η πραγματικότητα, το 
προσδόκιμο ζωής σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα στον 
20ο αιώνα. 

Βεβαίως, με τη Βιομηχανική Επανάσταση, και την 
αστικοποίηση, αποκτήσαμε νέες επιδημίες, όπως ο δια-
βήτης, η παχυσαρκία, η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος, οι 
αλλεργίες, οι δερματοπάθειες, η κατάθλιψη κλπ., αλλά 
εν πολλοίς νιώθαμε ότι αυτό ήταν το τίμημα που έπρε-
πε να πληρώσουμε για να απολαμβάνουμε τις ανέσεις 
του πολιτισμού και την ασφάλεια του εθνικού συστή-
ματος υγείας. Και ως ένα βαθμό ήταν και θέμα ατομικό 
να φροντίσει κάποιος να αποφύγει τις αρνητικές συνέ-
πειες της σύγχρονης ζωής. 

Και ξαφνικά αρχίσαμε 
να οπισθοδρομούμε

Αλλά, από το 1980 και μετά, σοβαρές λοιμώδεις ασθέ-
νειες άρχισαν να εμφανίζονται ξανά. AIDS, SARS, ΕΜΠΟ-
ΛΑ, ΤΡΕΛΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ, ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΑΙΜΟΡ-
ΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ, ΙΟΣ ΛΑΣΑ, ΝΙΠΑ, Η5Ν1, STERPSUIS, 
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, σχεδόν κάθε δύο χρόνια και μια 
πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Ορισμένες από αυτές πα-
ρουσιάζουν θνησιμότητα των φορέων τους κοντά στο 
50%, έναντι του 5% που είχαν οι ασθένειες που δημι-
ούργησαν παλιότερα την πανούκλα. Τι συνέβη; 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας, τον 
Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, το 
CDC, το ECDC, ενώσεις επιδημιολόγων από όλον τον 
κόσμο και αμέτρητα ινστουτούτα υγείας και γεωργίας, 
δύο είναι οι αιτίες για τη δημιουργία και διάδοση αυ-
τών των πολύ επιθετικών ασθενειών, και οι δύο εφαρ-
μόσθηκαν από τον άνθρωπο κατά κόρον μετά το 1975: 

Η πρώτη είναι η διείσδυση του ανθρώπου σε παρ-
θένες περιοχές του πλανήτη και η επαφή μας με άγρια 
ζώα. Για παράδειγμα, το AIDS προήλθε από τους χιμπα-
τζήδες της Αφρικής, ο ΕΜΠΟΛΑ από πιθήκους της ίδιας 
ηπείρου, η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ από άγρια παγώνια 
στην Ασία και ο SARS από τη μοσχογαλή (είδος αλε-
πούς) στην Κίνα. Να σημειωθεί ότι, δεν ήρθαν τα ζώα με 
τις ασθένειές τους σε εμάς, εμείς πήγαμε και τα βρήκαμε 
επεκτεινόμενοι συνεχώς σε βάρος των οικοτόπων τους. 

Η δεύτερη αιτία είναι η βιομηχανική κτηνοτροφία 
και η κατακόρυφη παγκόσμια αύξηση της ζήτησης για 
ζωική πρωτεΐνη στην ανθρώπινη διατροφή. Αφορά κυ-
ρίως σε χώρους που εκτρέφονται κότες και γουρούνια. 

Αντίθετα με ότι πιστεύεται, αυτή η δεύτερη είναι μα-
κράν η σημαντικότερη αιτία. 

Όσο κι αν φαίνεται απίθανο, οι συνθήκες εκτροφής 
πτηνών και ζώων στις σύγχρονες βιομηχανικού τύπου 
κτηνοτροφικές μονάδες αποτελούν εργαστήρια παρα-
γωγής θανατηφόρων ιών: ο εγκλεισμός εκατομμυρίων 
πτηνών και ζώων σε περιορισμένο χώρο χωρίς επαρκή 
αερισμό και ηλιασμό, με υψηλή υγρασία, σε συνθήκες 
ακινησίας και τρομακτικού στρες, οδηγεί μέσα από 
εκατομμύρια μεταλλάξεις την μετατροπή ενός άκακου 
εντερικού υιού σε θανατηφόρο ιό του αναπνευστι-
κού συστήματος. Με δυο λόγια, σε φυσικές συνθήκες 
εκτροφής των εξημερωμένων ζώων, δημιουργούνται 
μεν ιοί και ασθένειες, όμως η μεταδοτικό-τητα και η 
θανατηφόρα δράση τους είναι σχετικά περιορισμένη. 
Αλλά, σε συνθήκες πρωτόγνωρες για τον πλανήτη, οι ιοί 

εξελίσσονται περίπου σαν τον άνθρωπο, κατατρώγουν 
ότι βρουν μπροστά τους και κυρίως, δεν διστάζουν (πα-
ρότι παράσιτα) να θανατώσουν τον ξενιστή τους. 

Αν είναι τόσο προφανές, 
γιατί δεν κάνουμε κάτι;

Εδώ και δύο δεκαετίες οι προαναφερθέντες παγκόσμι-
οι οργανισμοί ζήτησαν από τα κράτη όλου του πλανή-
τη να θέσουν ένα τέλος στην αδειοδότηση μονάδων 
κτηνοτροφίας βιομηχανικού τύπου. Το «Σύστημα των 
Αγορών» κώφευσε, αφού το κέρδος αποτελεί τον μόνο 
παράγοντα στον οποίο υπακούει. 

Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην ρύπανση της 
ατμόσφαιρας από την καύση υδρογονανθράκων, στην 
ευρεία χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊό-
ντα της καθημερινότητάς μας, στην κατανάλωση φυτι-
κών τροφίμων με ορμόνες και φυτοφάρμακα και στις 
ορμόνες και τα αντιβιοτικά στο κρέας. Όλα αυτά, κατά 
παράξενο τρόπο συμβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στην 
κλιματική αλλαγή όσο και στην υπόσκαψη της υγείας 
των ανθρώπων. Είναι πεδία που το παγκόσμιο οικολογι-
κό κίνημα, θα έλεγα το παγκόσμιο απλά λογικό κίνημα, 
προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο της παγκόσμιας 
πολιτικής. Αλλά φαίνεται, επί του παρόντος, ότι η πα-
γκοσμιοποίηση του κέρδους είναι πιο δυνατή. 

Ένα φανταστικό σενάριο 
Μπορούμε να φαντασθούμε, λοιπόν, την εξής πε-

ρίπτωση, που όπως φαίνεται, δεν λέμε αν, αλλά πότε 
θα εμφανιστεί: Ο παγκόσμιος ανθρώπινος πληθυσμός 
αποδυναμωμένος από την ευρεία χρήση χημικών ουσι-
ών στο σπίτι και στο τραπέζι του, μια φύση εξοντωμένη 
από τις ανθρώπινες επεκτάσεις, μια γρίπη με μεταδο-
τικότητα, όπως η κοινή γρίπη, αλλά με θνησιμότητα 
30%. Με μια ανθρώπινη εμπορική κινητικότητα που 
εγγυάται ότι σήμερα αρρωσταίνει ένας άνθρωπος στη 
Σιγκαπούρη και μετά ένα μήνα πεθαίνουν από αυτό άν-
θρωποι στο Μαϊάμι. 

Μια είναι η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό: ένα 
παγκόσμιο τσουνάμι. Προφανώς θα είναι το τέλος του 
ανθρώπινου πολιτισμού, όπως τον ξέρουμε σήμερα. 

Θα μου πείτε, όλα μαύρα κι άραχνα; 
Το θετικό της ιστορίας είναι ότι, αφού εμείς ως άν-

θρωποι με τη συμπεριφορά μας προκαλούμε αυτήν 
την καταστροφή, προφανώς με την αλλαγή συμπερι-
φοράς μας μπορούμε και να την αποτρέψουμε. Αλλά, 
χρειάζεται να ενημερωθούμε, να βρούμε τις αιτίες, να 
ενεργοποιηθούμε, να δράσουμε, να απαιτήσουμε, να 
συμμετέχουμε. 

Αφήνοντας τις τύχες μας στους κυβερνώντες και το 
παρόν οικονομικό σύστημα, θα έχουμε την ίδια τύχη 
με τους επιθετικούς ιούς που δεν διστάζουν να σκο-
τώσουν τον ξενιστή τους, προκειμένου να πετύχουν 
(προσωρινά) τον μέγιστο πολλαπλασιασμό τους. Και 
αμέσως να μετακομίσουν στον αμέσως επόμενο. 

Αλλά, δυστυχώς, για μας δεν υπάρχει δίπλα ένας άλ-
λος πλανήτης για να μετοικήσουμε.

Ξενοφών Ζήσης

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
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Η ευθύνη του πολίτη και 
η ευθύνη της πολιτείας

Ο δηγηθήκαμε σε μια δεύτερη καραντίνα από το 
δεύτερο κύμα του κορωνοϊού που διευρύνει την 
οικονομική κρίση που ζούμε ως κοινωνία. Το δεύ-

τερο κύμα οδήγησε τη χώρα σε υγειονομική και ανθρω-
πιστική κρίση. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτές τις 
συνέπειες ή είναι μια θεομηνία.; Σε κάθε περίπτωση, όπως 
με τη συνεπή εφαρμογή αντισεισμικού κανονισμού στις 
κατασκευές έχουμε μείωση από τις συνέπειες του Εγκέλα-
δου, με αντίστοιχο συνεπή σχεδιασμό, προετοιμασία και 
υπευθυνότητα θα μπορούσαμε σαφέστατα να μειώσουμε 
τις συνέπειες από την πανδημία. Οι συνέπειες αυτές είναι 
σε ανθρώπινες ζωές, στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, στην 
οικονομία και στο εισόδημα των πολιτών, στο περιβάλλον, 
στη δημοκρατία, στην παιδεία, στον πολιτισμό και σε όλους 
τους τομείς της ζωής μας.

Η πολιτεία, ενώ στο πρώτο κύμα αντέδρασε έγκαιρα 
και με γνώμονα τη μέγιστη προφύλαξη της ζωής, στη συ-
νέχεια προχώρησε χωρίς σχέδιο και προετοιμασία για τα 
επερχόμενα κύματα από την πανδημία που ήταν δεδομένα. 
Ακριβώς όπως στον σεισμό ξέρουμε ότι θα γίνουν χωρίς 
να ξέρουμε τον ακριβή χρόνο, τόπο, ένταση, έτσι και στην 
πανδημία γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι θα έχουμε επάλ-
ληλα κύματα επιδρομής του Covid, όπου η γνώση και τα 
εμβόλια θα αποτελέσουν σημαντικά όπλα για τον έλεγχο 
της κατάστασης, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε αρκετό δρόμο.

Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης ήταν ιδεολογι-
κό και ο ερασιτεχνισμός στον σχεδιασμό. Ιδεολογικό, για-
τί η κατάσταση απαιτεί την ενίσχυση κρατικών δομών και 
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πολλαπλών σεναρίων 
στην υγεία, την πρόνοια, την οικονομία, την παιδεία και τη 
μετακίνηση, πράγμα όχι μόνο αντίθετο, αλλά και ξένο στην 
πολιτική της φιλοσοφία. Ερασιτεχνισμό, γιατί αντί από τη 
λήξη της προηγούμενης καραντίνας να σχεδιάσει και να 
ετοιμάσει τις κρατικές δομές και την κοινωνία για την αντι-
μετώπιση των επόμενων πιο σοβαρών κυμάτων της παν-
δημίας, προχώρησε χωρίς σχέδιο, χωρίς προετοιμασία, με 
παλινωδίες και με κρίσιμες καθυστερήσεις στις αντιδράσεις 
και εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Ενδεικτικά ανα-
φέρω ότι η χώρα έπρεπε με το άνοιγμα τις πρώτης καρα-
ντίνας να χωριστεί σε ζώνες (πράγμα που έγινε με μεγάλη 
καθυστέρηση και σε 10 μέρες άλλαξε 3 φορές το σύστημα 
χωρισμού αρχικά 4, μετά 2 και μετά 3) και να λειτουργεί 
η κοινωνία και η οικονομία ανάλογα με τα κρούσματα με 
προϋπόθεση την άμεση εφαρμογή των περιοριστικών μέ-
τρων όταν οι δείκτες δείχνουν αύξηση της επικινδυνότητας 
και όχι με καθυστέρηση 3-4 ημερών που είναι κρίσιμες. 
Κάθε μέρα καθυστέρησης σημαίνει άλλης τάξης πρόβλημα 
να αντιμετωπίσουμε. Κάθε μέρα άσκοπων μέτρων επίσης 
σημαίνει μεγαλύτερα προβλήματα στην οικονομία των πο-
λιτών και μικρότερη αξιοπιστία για την αναγκαιότητα των 
μέτρων. 

Αν η πολιτεία έδειξε ανικανότητα αυτό δεν απαλλάσσει 
από τις ευθύνες τον πολίτη. Οι πολίτες που με ελαφριά την 
καρδιά δεν ακολούθησαν τα μέτρα και συνειδητά επέλεξαν 
τα κέρδη τους, την ψυχαγωγία τους, τη βολή τους και την 
“άρνηση” τους, έχουν προσωπική κοινωνική ευθύνη για πε-
ρισσότερες χαμένες ζωές, περισσότερες μέρες κλεισίματος 
της οικονομίας που σημαίνει μεγαλύτερη φτώχεια για τις/
τους περισσότερες/ους αδύναμες/ους. 

Στόχος του σημειώματος αυτού να κινητοποιήσει πολι-
τεία και πολίτες μπροστά στα επερχόμενα κύματα και στις 
συνέπειες της πανδημίας, που ανεξάρτητα από το εμβόλιο 
θα χρειαστεί.

Θανάσης Μακρής

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ
ΜΕΡΟΣ B΄ 

Το παρόν κείμενο αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος του «Πευκο-οράμα-
τος» των προσωπικών εντυπώσεων του υπογράφοντα. 

6. Συχνά ανέβαινα τον Χειμώνα στον Χορτιάτη, από το ομώνυμο χωριό μέχρι το καταφύγιο. 
Στον δρόμο σχεδόν πάντα έβρισκα χιόνια και πάγους, ιδιαίτερα στο μονοπάτι των παγο-
ποιών. Τα τελευταία 5 χρόνια, τα χιόνια έχουν εξαφανισθεί, η γη είναι ζεστή και αυτά τα 
λίγα που πέφτουν μερικές μέρες τον χρόνο, λιώνουν γρήγορα. Αποθέματα νερού για το 
καλοκαίρι δεν κρατάει πια ο Χορτιάτης, ο Ξηροπόταμος έχει νερό, όχι τόσο πολύ βέβαια 
όπως παλιά. Ευτυχώς υδρευόμαστε πλέον από την ΕΥΑΘ, που κάθε χρόνο κάνει και πιο 
βαθιές γεωτρήσεις για να καλύψει τις ανάγκες. Ώσπου να βγει στην άλλη πλευρά του 
πλανήτη. 

7. Οι βροχές. Όταν κάποτε ξεκίναγαν οι βροχές, μέσα Οκτώβρη, τελειωμό δεν είχαν, κρά-
ταγαν μέχρι τον Ιανουάριο και παραπέρα. Ήταν αυτές οι ήπιες βροχές με τη σπαστική 
μορφή του ατέλειωτου ψιλόβροχου, που ως νέους δεν μας άφηναν να απολαύσουμε 
τις βόλτες στην παραλία και στα μπαράκια. Τώρα, όταν βρέχει, κάνει κατακλυσμό, δημι-
ουργεί μια αδιαπέραστη κρούστα από φερτά υλικά και το νερό φεύγει στα ρέματα πριν 
προλάβει να ποτίσει το έδαφος. Χώρια οι καταστροφές που προκαλεί στις ανθρώπινες 
υποδομές. Από τη μια ξηρασία και από την άλλη ο φόβος κάθε φορά που πάει να βρέξει. 
Βρέχει το χειμώνα με μπουμπουνητά, κεραυνούς και αστραπές, σαν να είναι καλοκαιρινή 
μπόρα. 

 Μαζί με τις ήπιες βροχές έφυγαν και πολλά είδη δένδρων που αρέσκονταν στην υγρασία 
του χειμώνα, οι κέδροι, οι συκιές, οι βελανιδιές, οι πλάτανοι, οι φτελιές, οι κουμαριές και 
οι κρανιές. Ξεράθηκε και η μεγάλη φουντουκιά στο άλσος Δελασάλ, κοντά στην είσοδο 
του δημοτικού. 

8. Οι πυρκαγιές. Τα βάζουμε με τις αρχές, ειδικά το 1997 με τη μεγάλη πυρκαγιά του Σέιχ 
Σου. Αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι παντού, η κλιματική αλλαγή με την ξηρασία, μετα-
τρέπει τις πυρκαγιές σε μεγα-πυρκαγιές. Με τη μείωση της υγρασίας τα δάση μετατρέπο-
νται σε «μπαρουταποθήκες», ουσιαστικά σβήνουν όταν καούν. Είναι απαραίτητο επομέ-
νως να συμμετέχουμε ως πολίτες σε θέματα πολιτικής προστασίας. Άλλος ένας μπελάς 
θα μου πείτε. 

9. Τα κουνούπια. ΟΚ, το καλοκαίρι ποτέ δεν αφήναμε ανοιχτά παράθυρα, όμως αυτό το 
πράγμα, να έχουμε Ιανουάριο και τα κουνούπια να σουλατσάρουν ακόμη στο σαλόνι, 
δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι μιλιούνια, τσιμπάνε όλες τις ώρες της ημέρας, πρωί-μεσημέ-
ρι-βράδυ. Πίστευα απλά πως οι αρχές αδιαφορούν και δεν ψεκάζουν. Ώσπου μιλώντας 
με υπηρεσίες της Περιφέρειας έμαθα πως οι ψεκασμοί έχουν αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια, αλλά τα κουνούπια είναι ατελείωτα και μάλιστα έχουν επικρατήσει ορισμέ-
να αφρικανικά είδη που είναι ανθεκτικά στους ψεκασμούς και είναι «παντός και-
ρού». 

10. Ο αέρας, ο Βαρδάρης. Η Θεσσαλονίκη, μαζί και το Ρετζίκι, «απολάμβανε» μέχρι τις αρχές 
του ‘80 περίπου 100 μέρες Βαρδάρη τον χρόνο. Αυτός ο αέρας με τα 4-5 μποφόρ του, αν 
και κρύος αλπικός άνεμος, καθάριζε την πόλη από την υγρασία και έδιωχνε μακριά το 
νέφος. Τώρα έχει περιορισθεί στις 20 μέρες τον χρόνο, τη θέση του πήραν κάτι σφοδροί 
νοτιάδες ή ανατολικοί άνεμοι, που φέρνουν και καταστροφές, αφού τα περισσότερα κτή-
ρια είναι φτιαγμένα έτσι, ώστε να προστατεύονται από τον βορειοδυτικό Βαρδάρη και 
όχι από ανέμους άλλης κατεύθυνσης. 

 Πάντως, αυτό έχει και τα θετικά του, για πρώτη φορά, πήραν αξία οι κάπως εύσωμοι συ-
μπολίτες μας, τους αδύνατους δεν θα τους δεις πια να κυκλοφορούν όταν φυσάει, γιατί 
θα «τους πάρει και θα τους σηκώσει». 

11. Αφήνω για το τέλος το θέμα της υγείας. Πλέον οι ιώσεις και οι μικροβιακές λοιμώξεις 
αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του χωριού μας. Ο χειμώνας που πέρασε, 

άφησε τις πιο πολλές επιχειρήσεις χω-
ρίς υπαλλήλους και πολλές τάξεις σχο-
λείων με οκτώ παιδιά και ελάχιστους 
καθηγητές. Οι βλαπτικοί παράγοντες, 
που συνήθως μειωνόταν πολύ με τα 
χιόνια και τα κρύα των Χριστουγέν-
νων, πλέον πολλαπλασιάζονται ανε-
ξέλεγκτα στον ήπιο χειμώνα. Σ΄ αυτό 
έχει συντελέσει φυσικά και η ασύδοτη 
χρήση των αντιβιοτικών, μια συνωμο-
σία των ιών κατά της ανθρωπότητας. 

Αλλά, όπως λέει και το ρητό, την 
υγειά μας νάχουμε κι η αρρώστια ξε-
περνιέται. 

Ξενοφών Ζήσης
Δεκέμβριος 2020



Σ τον αύλειο χώρο των γραφείων του συλλόγου 
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 

διάλεξη του Δρ. Δημήτρη Αβτζή, με θέμα “Τα έντομα 
του περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης -παρόν και 
μέλλον”. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τηρώντας τα μέτρα 
ασφάλειας Covid-19. 

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αβτζή για την ανταπόκρι-
ση στο κάλεσμά μας.

Ο κ. Αβτζής, στην παρουσίασή του ανέφερε τα εξής:

Α) Το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου 
Έχει έκταση 30.339 στρέμματα και πριν τη δημιουρ-

γία του δάσους (επί τουρκοκρατίας) φιλοξενούσε κυρί-
ως πουρνάρια και χαμηλά φυτά. Δημιουργήθηκε πάνω 
σε ένα έδαφος ιδιαίτερα ρηχό και φτωχό με διαδοχικές 
φυτεύσεις κυρίως τραχείας πεύκης κατά το διάστημα 
από το 1929 έως το 1950. Φυτεύτηκαν δευτερευόντως 
και άλλα είδη, όπως κυπαρίσσια, πουρνάρια και μερικά 
πλατύφυλλα. 

Στόχος της δημιουργίας του περιαστικού δάσους 
της Θεσσαλονίκης ήταν η αισθητική αναβάθμιση της 
γύρω περιοχής και η προστασία της πόλης από φερτά 
υλικά και κατολισθήσεις. Το έδαφός του είναι φτωχό σε 
θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία και περιέχει πολ-
λά χαλίκια. 

Το Σέιχ Σου υφίσταται ανθρωπογενή πίεση, κυρίως 
με απορρίμματα και απόβλητα κάθε είδους, τσιμεντένια 
φράγματα, καθώς και με πυρκαγιές, οι δύο μεγάλες έγι-
ναν τα έτη 1982 και 1997. 

Β) Τα έντομα του δάσους Σέιχ Σου 
Υπάρχουν τρία βασικά είδη εντόμων που ενδημούν 

στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης. 

Β1. Βαμβακάδα Πεύκων (Μarchalina hellenica) 
Πρόκειται για αυτούς τους άσπρους ιστούς που πα-

ρατηρούμε να κρέμονται από τα κλαδιά και τις βελόνες 
των πεύκων, όπου φωλιάζει κατά κύριο λόγο το έντομο 
και τρέφεται απομυζώντας χυμούς. Αυτό το υλικό είναι 
πολύ αρεστό στις μέλισσες και με βάση αυτό παράγεται 
το πευκόμελο. Το έντομο αυτό έχει αποκτήσει συνή-
θειες «συμβίωσης» με τα πεύκα στη Β. Ελλάδα (στη Ν. 
Ελλάδα είναι πιο επιθετικό). Αν και οδηγεί συνήθως σε 
εξασθένηση του δέντρου, σπανίως προκαλεί νέκρωσή 
του, εξάλλου το ίδιο το έντομο έχει αρκετούς εχθρούς 
που το καταναλώνουν και κρατούν περιορισμένο τον 
πληθυσμό του. 

Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι κυρίως αισθη-
τικό. Αυτή η εξασθένηση, όμως, του δέντρου μπορεί 
να το κάνει ευαίσθητο σε παράλληλες προσβολές από 
ασθένειες και άλλα έντομα. Για κάποιες δεκαετίες ήταν 
επιδοτούμενος ο πολλαπλασιασμός του εντόμου προς 
όφελος των μελοπαραγωγών. Στο δάσος ο πληθυσμός 
του ελέγχεται από φυσικούς εχθρούς.

Β2. Πευκοκάμπια (Thaumetopoea Pitycampa)
Δημιουργεί στα πεύκα μεγάλες φωλιές κατά το δι-

άστημα Νοεμβρίου–Μαρτίου, τρέφεται κυρίως με τις 
πευκοβελόνες. Όταν ο πληθυσμός τους μεγαλώσει 
πολύ, ουσιαστικά ξεγυμνώνει το δέντρο από τις βελόνες 
και το εξασθενεί, σπανίως το νεκρώνει. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που δημιουργεί είναι η αλλεργία στον άν-
θρωπο και τα ζώα, λόγω των τριχιδίων που κουβαλάει 
και διασπείρει στον αέρα ή και εκτοξεύει όταν νιώσει 
απειλή. Κατά τους μήνες Απρίλιο & Μάιο κυρίως συνη-
θίζει να μεταναστεύει. Αυτή η μετακίνηση της μιας κά-
μπιας πίσω από την άλλη σε μακριές γραμμές ονομάζε-
ται «λιτανεία» και φανερώνει μια ιδιαίτερη οργανωτική 
ικανότητα του εντόμου. 

Η πευκοκάμπια είναι ιδιαίτερα ενοχλητική για το περι-
αστικό δάσος, αφού αυτό έχει τον χαρακτήρα αναψυχής 
για τους κατοίκους της πόλης. Για το λόγο αυτό κυρίως 
καταπολεμάται με επίγειους ψεκασμούς (γίνονται με 
βάκιλο, ακίνδυνο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο), 
με απομάκρυνση των φωλιών, αλλά και με ετήσιους 
ψεκασμούς από αέρος. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο 
είναι κατά βάση ανεπιτυχές, αφού (λόγω έλλειψης κον-
δυλίων) ψεκάζεται μόνο το ένα πέμπτο του δάσους. Θα 
ήταν προτιμότερο να γίνεται ολοκληρωτικός ψεκασμός 
ανά μερικά έτη. 

Τέλος, υπάρχει και η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης 
της κάμπιας σε κολλώδεις παγίδες, όμως η λύση αυτή εί-
ναι ακριβή, επειδή έχει μεγάλο εργατικό κόστος. Επίσης, 
αυτές τοποθετούνται σε θέσεις που ο αεροψεκασμός 
δεν είναι εφικτός.

Β3. Φλοιοφάγα έντομα
Πρόκειται για πολύ μικρά έντομα μέγιστου μήκους 9 

χιλιοστών που μοιάζουν με μικροσκοπικά σκαθάρια και 
ζουν σε όλο τον πλανήτη. Παγκοσμίως υπάρχουν 220 
γένη και 6.000 είδη από αυτά, στο Σέιχ Σου έχουμε περί-
που 15 είδη με επικρατέστερο το Tomicus Piniperda. Το 
έντομο αυτό υπήρχε ανέκαθεν στα πευκοδάση της Ελ-
λάδας και φυσικά στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονί-
κης. Είναι πιο επικίνδυνο από τα προαναφερθέντα, γιατί 
λειτουργεί πολύ οργανωμένα και επιθετικά: εντοπίζει το 
υγιές δέντρο, συγκεντρώνει μεγάλο πληθυσμό και το 
καταλαμβάνει στο χώρο κάτω από το φλοιό, κατατρώει 
το φλοιό του, το εξασθενεί και στη συνέχεια μέσω εκ-
πομπής φερομονών προσκαλεί και άλλα έντομα. Όταν 
το δέντρο αρχίζει να νεκρώνει εκπέμπει απωθητική 
μυρωδιά και τα έντομα μετακομίζουν ομαδικά στο δι-
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“Τα έντομα του περιαστικού Δάσους   της Θεσσαλονίκης –παρόν και μέλλον” 
Διάλεξη του Δρ. Δημήτρη Αβτζή, Ερευνητή στο Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας 

του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών ΕΛΓΟ Δήμητρα

Marchalina hellenica 
«Βαμβακάδα Πεύκων»

Thaumetopoea pitycampa 
«Πευκοκάμπια»
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“Τα έντομα του περιαστικού Δάσους   της Θεσσαλονίκης –παρόν και μέλλον” 

πλανό υγιές δέντρο. Αλλά και τα πεύκα, εκκρίνουν 
ρητίνη και άλλες ουσίες, ασκούν σύσφιξη στις αποι-
κίες τους (όταν υπάρχει επαρκής υγρασία) και με τη 
βοήθεια των εχθρών του εντόμου μπορούν και το 
κρατούν περιορισμένο. Έτσι, συνήθως, υπάρχει μια 
ισορροπία στον πληθυσμό του. 

Όμως, αυτή η ισορροπία χάνεται προς όφελος 
των εντόμων όταν: 

1. Υπάρχει ξηρασία, ήπιος χειμώνας και μακρύ κα-
λοκαίρι με καύσωνες 

2. Τα δέντρα είναι ήδη εξασθενημένα από άλλους 
παράγοντες 

3. Καταργούνται οι ενδιάμεσες εποχές (Φθινόπωρο 
& Άνοιξη) που τα δέντρα ξεκουράζονται.

4. Γίνεται υπερβόσκηση, παράνομη βόσκηση και 
τσιμεντένιες κατασκευές 

Πληθυσμιακές εξάρσεις αυτού του εντόμου 
έχουν σημειωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Ανα-
φέρονται για παράδειγμα οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, 
όπου από το έντομο αυτό νεκρώνονται ετησίως 

εκτάσεις 2,5 φορές όσο η Ελλάδα, η Σουηδία και η 
Τσεχία με εκατομμύρια στρέμματα καταστροφών. 
Στις χώρες αυτές η συνήθης λύση που εφαρμόζεται 
είναι η καύση της περιμέτρου του δάσους, γιατί η 
έκταση του φαινομένου δεν επιτρέπει πιο επιλεκτι-
κές επεμβάσεις. 

Στην Ελλάδα, που έχει κυρίως δάση μικρής έκτα-
σης, εφαρμόζονται άλλα μέτρα ως εξής: 

1. Απομάκρυνση των νεκρών και προσβεβλημένων 
δέντρων. Ας μη ξεχνάμε, ότι ειδικά για το Σέιχ Σου 
με το φτωχό έδαφος και την πυκνή φύτευση πεύ-
κων, το αραίωμα συνιστά πράξη εξυγίανσης του 
δάσους. 

2. Εγκατάσταση παγίδων φερομόνης 

3. Προληπτική αραίωση του δάσους (υλοτομίες 
Φθινόπωρο & Χειμώνα)

4. Βιοποικιλότητα (=εμπλουτισμός με άλλα είδη δέ-
ντρων)

5. Πληροφόρηση – συνεργασία του κοινού

6. Ψύχραιμη αξιολόγηση και αντιμετώπιση

Ας μη ξεχνάμε ότι παρόμοιο φαινόμενο εξελίσσε-
ται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες περιοχές 
δεν γίνεται απολύτως τίποτε! Όμως θα χρειαστούν 
αρκετά χρόνια για να λυθεί το πρόβλημα και οριστι-
κή λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα, κυρίως λόγω 
της κλιματικής κρίσης. 

Η εγκατάσταση παγίδων είναι ακριβή υπόθεση, 
χρειάζονται μηνιαία παρακολούθηση, πράγμα αδύ-
νατο με το τρέχον προσωπικό του Δασαρχείου και 
συναφών Υπηρεσιών. Εδώ θα μπορούσαν να βοη-
θήσουν οι ενώσεις πολιτών. 

Ψεκασμοί από έδαφος και αέρα δεν μπορούν να 
βοηθήσουν ούτε στο ελάχιστο, το έντομο ζει κάτω 
από το φλοιό και δεν επηρεάζεται. Σε μεμονωμένα 
δέντρα (στη αυλή πχ σπιτιών) μπορεί να γίνει έγχυ-
ση με βελόνα-σύριγγα. 

Η Βιοποικιλότητα θα ήταν μια λύση για το δάσος 
του Σέιχ Σου, όμως με το φτωχό και ρηχό έδαφος 
που έχει (τα βουνά είναι κυρίως βραχώδη και χαλι-
κώδη) είναι πολύ δύσκολο να ευδοκιμήσουν πολλά 
είδη, εκτιμάται ότι το πολύ 5-6 δασικά είδη μπο-
ρούν να αναπτυχθούν εδώ με επιτυχία. Αυτό φαί-
νεται στην πράξη και από τη φυσική αναγέννηση 
σε περιοχές υλοτομίας, όπου επικρατούν συνήθως 
θαμνώδη είδη. 

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνο για τη 
φροντίδα του περιαστικού δάσους, προσπαθεί 
να λύσει το πρόβλημα και φαίνεται πως το δάσος 
ανακάμπτει. Αλλά για να επιβιώσει και στο μέλλον 
χρειάζεται διαχείριση (όλα αυτά που αναφέρθη-
καν παραπάνω), που σημαίνει συνεχής χρηματο-
δότηση. 

Πολύ σημαντική είναι η άσκηση πίεσης προς 
τις Αρχές, αλλά σημαντικότερη η βοήθεια από 
τις ομάδες εθελοντών.

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα συμμετάσχει εθελοντικά 
στο πρόγραμμα εγκατάστασης και παρακολού-
θησης παγίδων για το φλοιοφάγο έντομο μόλις 
τελειώσει η καραντίνα λόγω κορωνοϊού.

Επιμέλεια: Ξεν. Ζήσης, Φ.Ζέτου

Προσβολή από φλοιοφάγο

Φλοιοφάγο Tomicus piniperda
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Η μέρα αυτή είναι μια πολύ καλή αφορμή 
για να επανεξετάσουμε τη διατροφή μας 
και να βάλουμε στο μενού μας υγιεινές 

τροφές που δεν κάνουν καλό μόνο σε εμάς, 
αλλά και στον πλανήτη. 

Ίσως δεν το γνωρίζαμε, όμως στην Ελλάδα πλέ-
ον ακολουθούμε μια διατροφή με υψηλό οικολο-
γικό αποτύπωμα. Σίγουρα, οι σημερινοί γρήγοροι 
ρυθμοί συχνά δεν μας αφήνουν το περιθώριο να 
επιλέγουμε προσεκτικά τις τροφές μας, όμως, αυτό 
δεν μπορεί να συνεχιστεί αφού σύμφωνα τη νέα 
έκθεση του WWF με τίτλο “Bending the Curve: 
The Restorative Power of Planet-Based Diets”, η 
διατροφή που ακολουθούμε επιδρά αρνητικά στην 
υγεία μας, αλλά και στον πλανήτη.

Ειδικότερα, οι Έλληνες έχουμε απομακρυνθεί 
από το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής, που 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, τα 
στοιχεία δείχνουν πως καταναλώνουμε κόκκινο 
κρέας σε οκταπλάσια ποσότητα από τις προβλε-
πόμενες μερίδες της μεσογειακής διατροφής και 
τις συστάσεις του Εθνικού μας Διατροφικού Οδη-
γού, γεγονός που εκτοξεύει τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Παράλληλα, έχουμε μειώσει πολύ την 
κατανάλωση οσπρίων, καθώς τρώμε λιγότερο από 
τη μισή ποσότητα που προτείνει η μεσογειακή δια-
τροφή και ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός.

Ωστόσο, δεν πρέπει να αφήσουμε τα ανησυχη-
τικά αυτά στοιχεία να μας αποθαρρύνουν, αφού η 
λύση είναι στο χέρι μας, ή μάλλον «στο πιάτο μας»! 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξαναβρούμε τη 
σχέση μας με τη μεσογειακή διατροφή. Έτσι, θα 
θωρακίσουμε την υγεία μας, αλλά και τον πλανήτη!

Πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε μια 
διατροφή φιλική προς τον πλανήτη;

Επιλέγουμε τροφές 
με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα

•	 Δεν	υπάρχουν	«καλές»	ή	«κακές»	τροφές	–εξαρ-
τάται πάντα από το πως καλλιεργήθηκαν, παρά-
χθησαν ή αλιεύτηκαν.

•	 Οι	 τροφές	 που	 είναι	 φιλικές	 προς	 τον	 πλανήτη	
έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στη φύση, αφού πα-
ράγονται με υπεύθυνο τρόπο, που σέβεται την 
άγρια ζωή και τους οικοτόπους της.

•	 Τα	είδη	δεν	κυνηγιούνται	τόσο	εντατικά,	ώστε	ο	
πληθυσμός τους να φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα, 
ενώ δεν καταστρέφονται δάση και πεδιάδες για 
εκτεταμένες καλλιέργειες. Οι τροφές αυτές δε ρυ-
παίνουν το νερό ούτε μολύνουν το έδαφος, γιατί 
δεν βασίζονται σε εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων. 

•	 Ο	καλύτερος	τρόπος	για	να	μάθουμε	αν	η	τροφή	
μας είναι φιλική προς το περιβάλλον είναι να γνω-
ρίσουμε τους ανθρώπους που την παρήγαγαν και 
αν είναι δυνατόν να τους γνωρίσουμε από κοντά. 

•	 Είναι	σημαντικό	να	προσέχουμε	τη	σήμανση	και	
να αναζητούμε στη συσκευασία πιστοποιήσεις ή 
σφραγίδες ποιότητας, να επιλέγουμε τοπικά ή βι-
ολογικά φρούτα και λαχανικά, πάντα στην εποχή 
τους, και να επιλέγουμε κρέας και αβγά ελεύθε-
ρης βοσκής.

Επιλέγουμε περισσότερα φυτικά αντί για 
ζωικά προϊόντα

•	 Ένας	από	τους	καλύτερους	τρόπους	για	να	προ-
στατεύσουμε τόσο την υγεία μας όσο και το 
περιβάλλον. Το κρέας, τα ψάρια, τα αβγά και τα 
γαλακτοκομικά αποτελούν σημαντικές πηγές δι-
ατροφής και σε κάποιες περιοχές δεν χρειάζεται 

να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Σε άλλες όμως, 
και κυρίως σε αστικές περιοχές σε αναπτυγμένες 
χώρες, υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί η κατα-
νάλωση τροφών φυτικής προέλευσης, κάτι που 
θα έχει οφέλη και για την υγεία.

•	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 το	 κρέας	 που	 καταναλώ-
νουμε θα πρέπει να αποτελεί προϊόν υπεύθυνης 
εκτροφής –οπότε φροντίζουμε το κρέας που προ-
μηθευόμαστε να μην είναι προϊόν εντατικής κτη-
νοτροφίας, και να προέρχεται από ζώα ελεύθερης 
βοσκής. Επίσης, σε ό,τι αφορά στα ψάρια υπάρχει 
η επιλογή της υδατοκαλλιέργειας, όμως το σημα-
ντικότερο είναι να αποφεύγουμε τα ψάρια αλιείας 
που απειλούνται από την υπεραλίευση.

Τρώμε υγιεινά και περιορίζουμε 
τα επεξεργασμένα τρόφιμα

Όσο πιο επεξεργασμένο είναι ένα τρόφιμο τόσο 
ψηλότερες είναι οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις 
–λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που εκλύονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και 
επειδή επίσης συχνά χάνει τη θρεπτική του αξία, 
κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να παραχθεί συνολικά 
περισσότερη τροφή για να καλυφθούν οι ελάχιστες 
διατροφικές απαιτήσεις. Θα είμαστε πιο υγιείς αν 
τρώμε περισσότερα φρέσκα φαγητά με ελάχιστη 
επεξεργασία, ενώ παράλληλα δεν θα χρειάζεται να 
χρησιμοποιούμε τόσους φυσικούς πόρους για την 
παραγωγή τροφής.

Ισορροπία και ποικιλία
•«Παν	 μέτρον	 άριστον»	 και	 στην	 τροφή,	 αφού	

το να τρώμε πάρα πολύ από οποιαδήποτε τροφή 
μάλλον δεν θα κάνει καλό ούτε σε εμάς ούτε στον 
πλανήτη. Χρειαζόμαστε μια ποικιλία θρεπτικών συ-
στατικών και ο πλανήτης ωφελείται από την ποικι-
λία καλλιεργειών. 
•Τα	εδάφη	είναι	πιο	υγιή	όταν	στην	ίδια	έκταση	

καλλιεργούνται διαφορετικά είδη, ενώ η χρήση λι-
πασμάτων μπορεί να μειωθεί όταν αναμειγνύουμε 
κάποιες σοδιές με άλλα φυτά ή ζώα. Η μεγαλύτερη 
ποικιλία τροφών σημαίνει επίσης ότι τα συστήματα 
διατροφής είναι πιο ανθεκτικά σε παράσιτα, αρρώ-
στιες και ακραίες καιρικές συνθήκες.
•Μια	 καλά	 ισορροπημένη	 διατροφή	 μπορεί	 να	

περιλαμβάνει πολλά συστατικά, αλλά συνήθως έχει 
περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα 
και λαχανικά και λιγότερη ζάχαρη, έλαια, λίπη και 
κρέας.
•Ακόμα	όμως	και	σε	αυτό	το	πλαίσιο	θα	πρέπει	να	

προσπαθήσουμε να τρώμε διαφορετικά δημητρια-
κά, λαχανικά και ζωικά προϊόντα, ώστε να πετύχου-
με μεγαλύτερη ισορροπία.

Και θυμόμαστε...
•Δεν	 υπάρχει	 μια	 ιδανική	 διατροφή	 για	 όλους.	

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα υπάρξουν περίο-
δοι που θα έχουμε ανάγκη κάποια τροφή περισσό-
τερο από κάποια άλλη.
•Είναι	σημαντικό	η	διατροφή	μας	να	είναι	ευέλι-

κτη, να σέβεται τον τοπικό πολιτισμό και τις συνθή-
κες. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι μπορεί να κα-
ταναλώνουν διαφορετικές τροφές σε διαφορετικές 
ποσότητες και πάλι να ακολουθούν τα προηγούμε-
να τέσσερα βήματα.
•Εάν	 κάνουμε	 αυτές	 τις	 πιο	 υγιεινές,	 πιο	 υπεύ-

θυνες επιλογές θα συμβάλλουμε κι εμείς σε ένα 
μέλλον, όπου ο πλανήτης μας θα καταφέρει να μας 
θρέψει όλους.

Πηγή: WWF

25η Νοεμβρίου
«Παγκόσμια Ημέρα για την 

Εξάλειψη της Βίας κατά 
των Γυναικών»

Τ ον Δεκέμβριο του 1991 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
αποφάσισε να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Δι-
εθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-

ναικών, με σκοπό να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με 
παγκόσμια διάσταση. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ακόμη 
υπαρκτό στις μέρες μας.
Γνωρίζετε ότι ... (http://www.un.org/)
•	 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμε-

τωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον 
σύντροφό της.

•	 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βι-
ασμού.

•	 40% με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο 
χώρο εργασίας.

•	 500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως 
γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνο-
μα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και 
την εξαναγκαστική εργασία.

Η ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900
Είναι µια υπηρεσία εθνικής εµβέλειας που δίνει τη δυ-

νατότητα στις γυναίκες θύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα 
να επικοινωνήσουν άµεσα µε ένα φορέα αντιµετώπισης 
της έµφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και 
κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα 
και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 µέρες 
το χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας των γυναικών µέσω της διεύθυνσης e-mail: 
sos15900@isotita.gr
Απευθύνεται σε γυναίκες:
•	 που	υφίστανται	σωµατική	κακοποίηση.	
•	 που	υφίστανται	ψυχολογική,	συναισθηµατική	ή	λεκτική	βία
•	 που	υφίστανται	οικονοµική	βία
•	 που	έχουν	υποστεί	βιασµό	ή	απόπειρα	βιασµού
•	 που	έχουν	υπάρξει	θύµατα	πορνείας	ή	trafficking
•	 που	έχουν	υποστεί	σεξουαλική	παρενόχληση	στην	εργα-

σία, σε κοινωνικό χώρο, στην οικογένεια
Και σε :
•	 πολίτες	και	φορείς,	προκειµένου	να	πληροφορηθούν	για	

θέµατα σχετικά µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της 
βίας κατά των γυναικών

•	 Πληροφόρηση	για	θέµατα	ισότητας	των	φύλων.
•	 Ψυχοκοινωνική	συµβουλευτική	σε	περιστατικά	που	απαι-

τούν άµεση ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και σχετί-
ζονται µε βία κατά των γυναικών.

•	 Παραποµπή	περιστατικών	σε	Ξενώνες,	σε	Συµβουλευτικά	
Κέντρα κατά της βίας, σε Υπηρεσίες Υγείας, και άλλους συ-
νεργαζόµενους φορείς.

Οι σύμβουλοι:
•	παρέχουν	εξειδικευμένες	υπηρεσίες	συμβουλευτικής,	επι-

δεικνύοντας συναισθηματική κατανόηση και προσφέρο-
ντας ανακούφιση στις γυναίκες.

•	 Τηρούν	 το	 απόρρητο	 της	 συµβουλευτικής	 κι	 ενηµερώ-
νουν τη συµβουλευόµενη ότι τηρούνται οι κανόνες της 
εχεµύθειας. 

•	 Ενθαρρύνουν	τις	γυναίκες	να	βγουν	από	την	αποµόνωση,	
να κατανοήσουν ότι δεν είναι µόνες και ότι δεν ευθύνονται 
για τη βία που υφίστανται.

•	 Σκοπός	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	είναι	η	ενδυνάμωση	
των γυναικών και η επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους, 
ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγ-
γελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να 
πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.

16 Οκτωβρίου 2020 - Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
Η υγεία του πλανήτη περνάει μέσα από το πιάτο μας



ΣΕΪΧ ΣΟΥ
Πευκο-απόψεις

Οι πευκο-απόψεις είναι απόψεις και σχόλια συμπολιτών μας που μας τα αναφέρουν προφορικά ή και γραπτά και αφορούν προβλήματα του τόπου μας

Σελίδα 13

Λιγότερες θέσεις στάθμευσης
► Δυστυχώς η διαμόρφωση των νέων πεζοδρομίων 
επί της Γ. Παπανικολάου με τη τοποθέτηση των «φευ-
γάτων» κολόνων φωτισμού πάνω στο οδόστρωμα, 
δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη σε θέσεις 
στάθμευσης. Το πρόβλημα το βιώνουν καθημερινά 
καταστηματάρχες, αλλά και πολίτες, ειδικά στο ύψος 
των Τραπεζών, χωρίς να υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια 
μέριμνα από την πλευρά του Δήμου, με αποτέλεσμα τα 
διπλοπαρκαρίσματα να δημιουργούν επικίνδυνες συν-
θήκες τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.

Παρτέρια στα νέα πεζοδρόμια
► Τα πεζοδρόμια από τη στροφή Φιλύρου έως το 
φανάρι (Κοιμη. Θεοτόκου), Α΄φάση, κατασκευάστη-
καν επί δημαρχίας Σ.Συμεωνίδη, δηλαδή 11-12 χρό-
νια περίπου πριν. Εκτός βέβαια από την παράλειψη 
τοποθέτησης διαδρόμου τυφλών, αυτά τα πεζοδρό-
μια έχουν πολλά παρτέρια με διάφορα φυτά (θά-
μνους, δεντράκια, εποχιακά φυτά) εκτός από τα δέ-
ντρα που φύτεψαν. Και όλοι αντέδρασαν πολύ θετι-
κά βλέποντας το τελευταίο διάστημα (αλλά και ανά 
εποχές) να γεμίζουν ανθοφόρα φυτά, να χαίρεσαι να 
τα βλέπεις. Δυστυχώς, τα νέα πεζοδρόμια που κα-
τασκευάστηκαν, επιτέλους μετά από δέκα χρόνια 
υποσχέσεων, δεν προβλέπουν κανένα παρτέρι για 
φυτά, παρά μόνον δενδροδόχους για δέντρα. Ενώ 
υπάρχει χώρος για δημιουργία παρτεριών, τα νέα 
πεζοδρόμια είναι όλο μπετόν. Γιατί, αλήθεια; Δεν θα 
έπρεπε να κατασκευαστούν με την ίδια λογική, ως 
συνέχεια των προηγούμενων, εφόσον είναι ο ίδιος 
δρόμος.

Πεζοδρόμια Παπανικολάου
► Τα έργα στα πεζοδρόμια της Λ. Παπανικολάου συ-
νεχίζονται. Εμείς συνεχίζουμε και αναρωτιόμαστε αν 
και κατά πόσο όλες οι παρεμβάσεις είναι ορθές. Συνεχί-
ζουμε να πιστεύουμε ότι για τόσο μεγάλα έργα θα μπο-
ρούσαν να γίνουν διαβουλεύσεις, ώστε να ακουστούν 
πολλές απόψεις για να διαμορφωθεί ένα έργο ακόμα 
πιο αποδοτικό, καθώς μας αφορά όλους. Οι θέσεις 
στάθμευσης, ο τρόπος κατασκευής τους, οι διαβάσεις 
πεζών, η τοποθέτηση και άλλων μικρών υπογειοποι-
ημένων διπλών κάδων, η τοποθέτηση των στάσεων 
και τα παγκάκια ξεκούρασης θα μπορούσαν να ήταν 
προτάσεις των κατοίκων των Πεύκων. Στα θετικά είναι 
η φύτευση δενδρυλλίων που θα ομορφύνουν τον κε-
ντρικό μας δρόμο.

Φανάρι δίπλα ΕΣΤΙΑ
► Τίνος αρμοδιότητα είναι η επανατοποθέτηση 
πιο μπροστά (πιο κοντά στον κεντρικό δρόμο) του 
φαναριού κίνησης στη διασταύρωση της οδού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου με την Παπανικολάου από 
τη μεριά του αρτοζαχαροπλαστείου; Όποιος θέλει 
να στρίψει σ’ αυτόν τον δρόμο δυσκολεύεται πάρα 
πολύ και πολλές φορές δημιουργεί πρόβλημα και σε 
όλη την κυκλοφορία του κεντρικού δρόμου.

Καθρέπτης στη διασταύρωση 
Αρχιμήδους με Μ. Ασίας

► Εξακολουθεί να μην τοποθετείται ο σωτήριος κα-
θρέπτης επί της οδού Μ. Ασίας με Αρχιμήδους, που 
έδινε τη δυνατότητα να ελέγχεται η κίνηση των αυτο-
κινήτων, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα. 
Είναι τόσο ακριβός πια ή απλώς είναι αδιαφορία;

Καταστροφές στο Γήπεδο 
Αγ. Τριάδας και Γήπεδο Δελασάλ

► Τις περιόδους του εγκλεισμού είδαμε πολύ κόσμο 
να περπατάει ή να τρέχει, ώστε να αθληθεί και να κρα-
τηθεί σε φόρμα. Κατανοούμε ότι η αποχή από τον συλ-
λογικό αθλητισμό και τα γήπεδα είναι ίσως οδυνηρή 
για κάποιους αθλούμενους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πα-
ραβιάζουμε τα γήπεδα. Πολλοί είναι εκείνοι που επα-
νειλλημένα μπήκαν στο γήπεδο χόρτο Αγ. Τριάδας, του 
οποίου η περίμετρος έχει καταστραφεί από το συνεχές 
πάτημα. Ο δε φράχτης του γηπέδου Δελασάλ έχει τρύ-
πες, με τους αθλούμενους να μπαίνουν στον κλειδω-
μένο χώρο για άθληση, κάποιες φορές και με τα κατοι-
κίδιά τους ή έπαιζαν ποδόσφαιρο παραβιάζοντας τις 
ασφάλειες για το φωτισμό του γηπέδου κάτι που είναι 
πολύ επικίνδυνο. Ο Δήμος για πολλοστή φορά ανα-
γκάστηκε να ξυλώσει το κουτί με τις ασφάλειες.

Υποχώρηση δρόμου 
στην Ανθέων με Αριστοτέλους

► Το έχουμε ξαναγράψει άλλες δύο φορές. Η άκρη 
του δρόμου έχει υποχωρήσει προς το ρέμα. Το πρό-
βλημα αυτό υπάρχει πολλά χρόνια, πάνω από πέντε. 
Οι κάτοικοι μην μπορώντας να περιμένουν άλλο την 
παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, βγήκαν στα κανάλια 
για να καταγγείλουν αυτό το γεγονός. Αναφέρθηκαν 
για το πότε ξεκίνησε η κατάρρευση, για τα έγγραφα και 
τα παράπονα που έχουν καταθέσει. Οι δε αρμόδιοι με 

ανακοινώσεις τους δεν 
κατάφεραν να πείσουν, 
καθώς μας φάνηκε να 
αναιρούν τα όσα είπαν 
οι περίοικοι. Είναι απο-
ρίας άξιο πώς γίνεται 
κάτι τέτοιο. Είναι επι-
τέλους καιρός να ανα-
λάβει κάποιος δράση 
και να διεκπεραιώσει 
αποτελεσματικά αυτά 
τα ζητήματα που τα-
λαιπωρούν πολλές πε-
ριοχές των Πεύκων.

Καθαρισμός του Γηπέδου 
Αγ.Τριάδας από σκουπίδια

► Μπράβο σας παιδιά. Μια παρέα νεαρών κατοί-
κων των Πεύκων αποφάσισε με δική της πρωτο-
βουλία να καθαρίσει τον χώρο γύρω από το γήπεδο 
ποδοσφαίρου Αγ. Τριάδας. Εμείς συγχαίρουμε αυτήν 
τους την προσπάθεια και θέλουμε τέτοια ενεργά και 
δραστήρια άτομα στον σύλλογό μας. Το αποτέλε-
σμα ήταν πραγματικά εξαιρετικό, καθώς πριν η πε-
ριοχή ήταν ένας σκουπιδότοπος, που έγινε έτσι από 
ομάδες ατόμων που δεν σέβονται το περιβάλλον και 
τον τόπο τους, τα οποία δεν διστάζουν να παραβιά-
ζουν τα αποδυτήρια και να καταστρέφουν τις κερ-
κίδες, μην έχοντας αφήσει ούτε μία καρέκλα πλέον. 
Εάν δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προστατεύσουμε 
τη δημόσια περιουσία, τη δική μας περιουσία, τότε 
κανένα κράτος, περιφέρεια και δήμος δεν μπορεί.

2ο Γυμνάσιο Πεύκων
► Παρά τους σκοτεινούς καιρούς της πανδημίας που 
διανύουμε, κατεβαίνοντας τον κεντρικό δρόμο πριν 
την στροφή Φιλύρου, βλέπουμε τις εργασίες του νέου 
σχολείου στα Πεύκα να συνεχίζονται. Ευελπιστούμε οι 
αγώνες των γονέων για τα παιδιά τους και για τα παιδιά 
των μελλοντικών γενιών να αποφέρουν καρπούς σε 
ένα ζήτημα που δίκαια ταλαιπωρεί τους κατοίκους των 
Πεύκων, που εδώ και πολλά χρόνια παρέμενε άλυτο.

Καθαρισμός Ρεμάτων από Περιφέρεια
► Βλέποντας κανείς τα ρέματα και τις παρεμβάσεις 
που έκανε η Περιφέρεια το περασμένο καλοκαίρι ίσως 
αναρωτηθεί το εξής: αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται 
όντως με ενδελεχή μελέτη στην οποία συνδράμουν 
όλοι οι σχετικοί φορείς; Ή απλά μπαίνει μία μπουλντό-
ζα μέσα στο ρέμα και “όποιον πάρει ο χάρος”; Κάτοικοι 
των Πεύκων είδαν τις παρεμβάσεις στο ρέμα της οδού 
Ανθέων ή παρακείμενα του γηπέδου Αγ. Τριάδας και 
εξέφρασαν δυσαρέσκεια με το αποτέλεσμα.

Αυτοκινητιστικό Δυστύχημα
► Είναι θλιβερό το πόσες ζωές έχουν χαθεί στην 
επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Χορτιάτη, στην περιο-
χή μας, ειδικά μετά το ρέμα στα σύνορα των Δήμων 
Πυλαίας Χορτιάτη και Νεάπολης-Συκεών. Το πρόσφα-
το αυτοκινητιστικό δυστύχημα πλέον δεν δημιουργεί 
μόνο θλίψη, αλλά και οργή. Πρέπει να παρθεί μία από-
φαση, ώστε να γίνει πιο ασφαλής η διέλευση των οχη-
μάτων σε έναν τόσο σημαντικό δρόμο, ώστε να μη 
χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές (φωτισμός, σήμανση).

Εγκαταλειμμένη & επικίνδυνη Παιδική Χαρά
► Στην οδό Περγάμου, περίπου πίσω από τα φωτιστι-
κά Μουτζουρίδη, υπάρχει μια... σχεδόν... παιδική χαρά 
αφημένη στο έλεος των καιρικών συνθηκών, με την 
ξύλινη περίφραξή της να διαλύεται και να υπάρχουν 
εκτεθειμένα καρφιά και σπασμένα ξύλα. Κάποια στιγμή 
ξήλωσαν από τον Δήμο τις παλιές κούνιες, αλλά μέχρι 
σήμερα ούτε αντικαταστάθη-
καν, ούτε επισκευάστηκαν τα 
σπασμένα παγκάκια και η ξύ-
λινη περίφραξή της. Γέμισε ξε-
ρόχορτα και εγκαταλείφθηκε. 
Επειδή όμως πηγαίνουν ακόμη 
παιδιά εκεί της γύρω περιοχής, 
πρέπει επειγόντως να ληφθούν 
μέτρα για να μην τραυματιστεί 
σοβαρά κάποιο παιδί. 

Zoom
► Η έλλειψη άμεσης επαφής των ανθρώπων μεταξύ 
τους είναι μια επώδυνη πραγματικότητα που όλοι βι-
ώνουμε λόγω της πανδημίας που ενέσκηψε στη ζωή 
μας και την ανέτρεψε συθέμελα. Η αναφορά σε παρό-
μοιες καταστάσεις πριν κάποιους αιώνες (η τελευταία 
πριν 100 χρόνια με επίκεντρο την Ευρώπη, η γνωστή 
ως Ισπανική γρίπη), μπορεί να μας διδάσκουν το μέ-
γεθος του δράματος, αλλά ταυτόχρονα μας παρηγο-
ρούν για τις δυσκολίες που εμείς αντιμετωπίζουμε, 
δυσκολίες που ως ένα μικρό βαθμό ξεπερνιούνται 
με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Εμείς στο 
Οικο-Όραμα χάσαμε την ζωντανή επαφή με τους 
φίλους και συνεργάτες που λειτουργούμε στα πλαί-
σια του συλλόγου, αλλά αυτό κάπου διασκεδάστηκε 
με τη δυνατότητα της διαδικτυακής κουβέντας που 
υιοθετήσαμε και αντικατέστησε τις συναντήσεις και 
συνεδριάσεις μας. Το Zoom, WebEx και άλλες πλατ-
φόρμες επικοινωνίας έγιναν η νέα πραγματικότητα 
και ο «χώρος» όπου βρισκόμαστε και συνεχίζουμε να 
λειτουργούμε καλύπτοντας, σχεδόν όλες, τις ανάγκες 
του συλλόγου. Στο τέλος-τέλος κάτι είναι κι αυτό.

Παγωμένα Δημοτικά Τέλη του 2021
► Το πάγωμα των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού για το 2021 αποφάσισε στις 2/12 το 
Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Παραμένει η μείωση 50% έως και 100% απαλλαγή για 
ευπαθείς ομάδες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.



η σελίδα των παρατάξεων
Η «σελίδα των παρατάξεων» καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια στο περιοδικό μας, με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, 

θέλοντας να δώσει βήμα δημόσιου διαλόγου σε επίπεδο κοινωνικού πολιτισμού, στις παρατάξεις που υπάρχουν στον δήμο μας, 
για θέματα κυρίως που αφορούν στα Πεύκα.

ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!

Η κατασκευή του Παιδικού Νοσοκομείου Φι-
λύρου, που είναι μια χορηγία του «Ιδρύματος 
Σταύρου Νιάρχου», ο σχεδιασμός και η με-

λέτη του οποίου βρίσκονται σε προχωρημένα στά-
δια, δεν θα καλύψει ένα τεράστιο και κρίσιμο κενό 
στον τομέα της περίθαλψης παιδιών, αλλά είναι 
ταυτόχρονα και μια ευκαιρία μιας συνολικής ανα-
βάθμισης των υποδομών της περιοχής, στην οποία 
εγγράφονται και μεγάλα τμήματα του δήμου μας. 
Ειδικά, δε, η περιοχή των Πεύκων που αναδεικνύε-
ται σε κομβικό μέγεθος ενδιάμεσης πρόσβασης.

Σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις, το 70-80% των 
ανθρώπων, που θα προσέρχονται στο νέο νοσοκο-
μείο, θα προέρχεται από τη Λεωφ. Ανδρέα Παπαν-
δρέου, την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό μέσω της 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας 
από τον κόμβο Κ6 τη διαδρομή Λεωφ. Γ.Παπανικο-
λάου-στροφή Φιλύρου/Ορφέως-Κωνσταντινουπό-
λεως. Το άλλο 20-30% των προσερχομένων θα προ-
έρχεται από την ανατολική και βορειοανατολική 
Θεσσαλονίκη, από τις περιοχές του Πανοράματος 
και Ασβεστοχωρίου, μέσω της Λεωφ. Γ.Παπανικολά-
ου, που διασχίζει τον οικισμό των Πεύκων, και της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση 
της οδού προς το Φίλυρο, όπως και αυτή της Λεωφ. 
Γ. Παπανικολάου, που παραμένει επί χρόνια σε οι-

κτρή κατάσταση με ευθύνη της Περιφέρειας Κ.Μ., 
στην οποία ανήκει, είναι αναγκαία η δημιουργία 
νέων υποδομών και η αναβάθμιση των υπαρχου-
σών, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση 
στο νοσοκομείο, χωρίς να επιβαρύνονται οι παρα-
κείμενοι οικισμοί με επικίνδυνες οχλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η επιστολή του 
δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Συκεών Σίμου Δανιη-
λίδη προς τον πρ. πρωθυπουργό Αλ.Τσίπρα, στους 
αρμόδιους υπουργούς και στους αρχηγούς των 
κομμάτων (23877/8.8.2018), προτείνοντας μια σει-
ρά σοβαρών και κρίσιμων παρεμβάσεων. Κι αυτές 
συνεχίζουμε να διεκδικούμε στο στάδιο αυτό που 
εκπονείται η μελέτη κυκλοφοριακής προσέγγισης 
στο νοσοκομείο.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που διεκδικούμε πε-
ριλαμβάνει:
1. Ανακατασκευή και ανάπλαση της Λεωφόρου 

Ανδρέα Παπανδρέου και πεζοδρομίων, και της 
Λεωφόρου Γεωργίου Παπανικολάου, 

2. Διαπλάτυνση της οδού Ορφέως, από τη στρο-
φή Φιλύρου (Λεωφ. Γ.Παπανικολάου) έως τη δια-
σταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, 
με ταυτόχρονη κατασκευή ανισόπεδου κόμβου 
στο ύψος της στροφής (Λεωφ. Γ.Παπανικολάου-
Ορφέως), 

3. Διαπλάτυνση του οδικού άξονα που οδηγεί 
στο Φίλυρο, με ταυτόχρονη ανακατασκευή του 

οδοστρώματος και πεζοδρομίων, και την κατα-
σκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 

4. Κατασκευή και διαμόρφωση ασφαλών πεζο-
δρομίων με φωτεινούς σηματοδότες και με ειδι-
κή πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρίες, 

5. Κατασκευή νέου πραγματικού και ολοκληρω-
μένου ανισόπεδου κόμβου στη θέση Κ6 στο 
συγκεκριμένο σημείο, όπως αρχικά είχε προβλε-
φθεί, μελετηθεί και δημοπρατηθεί, αφού τελικά 
δεν προχώρησε εξαιτίας της αντίδρασης κάποιων 
ελάχιστων καταπατητών στην περιοχή των Μετε-
ώρων,

6. Ανακατασκευή-διάνοιξη και βελτίωση της οδού 
από το 424ΓΣΝ προς την οδό Κωνσταντινουπό-
λεως...
Στην κατεύθυνση αυτή είναι στραμμένη η προ-

σοχή μας και συνεχίζουμε να προβάλλουμε τις δι-
εκδικήσεις μας σε κάθε δημόσια εκδήλωση. Είναι 
διεκδικήσεις και για τη βελτίωση -επιτέλους- κρί-
σιμων υποδομών που θα εξασφαλίσουν ασφαλή 
πρόσβαση στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο αλλά και 
αναβάθμιση των όρων της καθημερινότητας των 
συμπολιτών μας και της ποιότητας ζωής.

Για αυτά αγωνιζόμαστε σταθερά, αυτά διεκδικού-
με εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία που ανοίγει 
νέους ορίζοντες. Και στο μέτωπο αυτό έχουν θέση 
οι πάντες, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνία δεν υπη-
ρετείται με ανέξοδες ρητορικές.

Σελίδα 14

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ... 
Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...... Ένα θέμα που 

θεωρούμε ση-
μαντικό είναι οι 

νέες πολιτικές για την 
πόλη και το περιβάλ-
λον. Είναι σημαντικό 
διότι αφορά στα ζη-
τήματα της Καθαρι-
ότητας, της Ανακύκλωσης και του Περιβάλλοντος 
–Αστικό και Φυσικό. 

Ζητήματα στα οποία ο δικός μας Δήμος βρίσκε-
ται ακόμα στις δεκαετία του ’90 και ’ 00. 

Ορισμένες φορές, πραγματικά αναρωτιόμαστε 
αν η δημοτική μας αρχή ζει σε κάποιο παράλληλο 
σύμπαν. Ο Δήμος μας δυστυχώς είναι ένας από τους 
πιό προβληματικούς δήμους, στο Πολεοδομικό Συ-
γκρότημα, στο θέμα της καθαριότητας κι ο Δήμαρ-
χος περηφανεύεται για το πάγωμα των ανταποδο-
τικών τελών. 

Τη στιγμή που νοικοκυριά και επαγγελματίες στε-
νάζουν από το οικονομικό βάρος, που προσθέτουν 
στους ώμους τους οι συνέπειες της πανδημίας, η 
“γενναιόδωρη” διοίκηση του Δήμου μας, τους προ-
σέφερε μία από τα ίδια σε αντίθεση με άλλους δή-
μους, που προχώρησαν σε μειώσεις μέχρι και 50%. 
Για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
ο λόγος, όπου η μόνη σχέση τους με την ανταπο-
δοτικότητα είναι η σχέση ποιότητας- τιμής, που τα 
χαρακτηρίζει. Σταθερά τέλη, χαμηλή ποιότητα πα-
ρεχομένων υπηρεσιών. 

Βέβαια στο- αγαπημένο του δημάρχου- ταμείο 
του Δήμου θα μπουν από τα τέλη περισσότερα 
χρήματα από πέρυσι, καθώς φέτος δηλώθηκαν και 

τα “ξεχασμένα” τετραγωνικά των ιδιοκτησιών, που 
εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το ποσό που θα βεβαι-
ωθεί κατά 6%-7%. Κι έτσι θα δημιουργηθεί και νέο 
πλεόνασμα από τα ανταποδοτικά, που μέχρι σήμε-
ρα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ! 
Πλεόνασμα καθ' όλα παράνομο και πλήρως ανήθι-
κο, αφού ο Δήμος εισπράττει μεν, αλλά δεν προσφέ-
ρει όσα πρέπει δε. 

 Για να επανέλθουμε όμως στις γενικότερες πολι-
τικές για την πόλη και το περιβάλλον. Δύο είναι 
τα καίρια σημεία, οι κύριοι άξονες, στους οποίους ο 
Δήμος μας μπορεί να έχει πιο άμεσα αποτελέσματα 
ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε σχέση με 
το κράτος. 

•	 Το	πρώτο	σημείο	είναι	η	ενεργητική	συμμετοχή	
των πολιτών στα θέματα του περιβάλλοντος. 

•	Το	 δεύτερο	 σημείο,	 είναι	 η	 πολιτική	 παρέμβαση	
στη σχέση πόλης και περιβάλλοντος. 

Πέντε είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους απαι-
τείται δράση ενός Δήμου, στα πλαίσια των αρμοδι-
οτήτων του: η κυκλοφορία, το δομημένο περιβάλ-
λον, η διαχείριση των απορριμμάτων, το ενεργειακό 
αποτύπωμα και η αναβάθμιση του δημόσιου χώ-
ρου. 

Έχετε δει κάποια ουσιαστική παρέμβαση της δι-
οίκησης σε αυτούς τους τομείς; Μια εκστρατεία ενη-
μέρωσης, μια κυκλοφοριακή μελέτη, ένα σύστημα 
τηλε-ελέγχου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, μια 

επένδυση μέσω των δαπανών των ανταποδοτικών 
τελών που να ξεφεύγει από τη λογική “οργανώνω 
την υπηρεσία έτσι ώστε να μαζεύει τα απορρίμματα 
και να τα πετά κάπου αλλού μακριά», ένα σχέδιο για 
ανακύκλωση, ελαχιστοποίηση αποβλήτων, ανάκτη-
ση ανακυκλώσιμων υλικών με προγράμματα διαλο-
γής στην πηγή. 

Η Διαλογή στην Πηγή δεν είναι μόνο περιβαλλο-
ντικά δίκαιη επιλογή, είναι και κοινωνικά δίκαιη. Μέ-
χρι σήμερα η διαλογή στην πηγή έχει αφεθεί στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία – τα Συστήματα Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης (πχ. ΕΕΑΑ/μπλέ κάδοι). 

Ελπίζουμε, αλλά δεν περιμένουμε, δυστυχώς, 
ανταπόκριση από τη σημερινή διοίκηση του Δή-
μου. Ο δήμαρχος είναι πολύ ικανοποιημένος από 
τον τρόπο που διαχειρίζεται επικοινωνιακά την κα-
θημερινότητα, για να ασχοληθεί με ουσιαστικό τρό-
πο και με την πραγματικότητα. Ως πότε; 

 Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 
ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ!!! 

Κλείνοντας θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων του 
φονικού ιού και τις θερμές ευχές μας για γρήγορη 
ανάρρωση όλων των συμπολιτών μας που έχουν 
βρεθεί θετικοί στον ιό και να δηλώσουμε ότι η σκέ-
ψη μας βρίσκεται τόσο σε αυτούς όσο και στους 
συγγενείς τους. 

Με την ευχή τα καλύτερα να είναι μπροστά και 
να μην επανέλθει άλλη χρονιά σαν αυτή.



Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!Ο ι έκτακτες συν-

θήκες της παν-
δημίας κατέδει-

ξαν με τον χειρότερο 
τρόπο την κατάρρευση 
του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας εξαιτίας 
των μνημονίων της 
μείωσης των δαπανών υγείας (ακόμη και φέτος!) και 
της ιδιωτικοποίησής του. 

Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ έγκαιρα και με παρεμβάσεις 
της μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ανέδειξε το ζήτημα και κατέθεσε συγκεκριμένες 
προτάσεις τόσο για την προστασία- υποστήριξη 
συνδημοτών-ισσών, μικρών επιχειρήσεων, αυτοα-
πασχολούμενων, των κυλικείων των σχολείων, ερ-
γαζομένων στον Δήμο. Αναρτήθηκαν παντού πανό 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παρα-
βρέθηκε στις κινητοποιήσεις στις πύλες των νοσο-
κομείων. Στην επέτειο του Πολυτεχνείου ανέδειξε 
ως κυρίαρχο το αίτημα για δημόσια δωρεάν υγεία.

Προχώρησε στη συμβολική ενίσχυση του ΤΕΠ 
Παπανικολάου με υγειονομικό υλικό, ενώ κατέθε-
σε στην Επιτροπή Διαχείρισης Υγειονομικής Κρί-
σης του δήμου αιτήματα για την ενίσχυση του ΕΣΥ 
και την προστασία των πολιτών, εκπαιδευτικών, 
μαθητών-τριών, όπως:
•	 Μόνιμες	 μαζικές	 προσλήψεις	 ιατρο-νοσηλευ-

τικού προσωπικού και δημιουργία νέων Μ.Ε.Θ 
–Μ.Α.Φ, γενναία χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ.

•	 Ενίσχυση	 της	 Πρωτοβάθμιας	 Υγείας.	 Δημόσια	
Κέντρα Υγείας σε όλες τις δημοτικές ενότητες 
και δημιουργία Κέντρου Covid.

•	 Επίταξη	των	ιδιωτικών	δομών	υγείας	χωρίς	απο-
ζημιώσεις των κλινικαρχών. 

•	 Επίταξη	των	ξενοδοχείων	για	 τη	φιλοξενία	 των	
περιπατητικών ασθενών. 

•	 Επαναλειτουργία	 των	 κλειστών	 νοσοκομείων	
(Παναγία, Λοιμωδών) και ένταξη του 424 Γ.Σ.Ν 
στις νοσοκομειακές εφημερίες.

•	 Συνταγογράφηση	 και	 μαζική,	 δωρεάν,	 διενέρ-
γεια τεστ.

•	 Μικρά	 τμήματα	 στα	 σχολεία,	 θερμομετρήσεις,	
προστατευτικό υλικό, μόνιμο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, υποστηρικτικές δομές, σχολίατροι-σχο-
λικοί νοσηλευτές, μόνιμοι καθαριστές/στριες κλπ. 

•	 Αποσυμφόρηση	των	Μέσων	Μαζικής	Μεταφοράς.
Παρά την αυτοπειθαρχία που επέδειξε ο λαός, 

η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να 
θωρακίσει το ΕΣΥ εν όψει του αναμενόμενου δεύ-
τερου κύματος και προχώρησε σε ανεξέλεγκτο 
άνοιγμα της οικονομίας και του τουρισμού με τρα-
γικές συνέπειες για την υγεία.

 Οι ευθύνες βαραίνουν την κυβέρνηση παρά την 
προσπάθειά της να ενοχοποιήσει τον «ανεύθυνο 
λαό» με το αφήγημα περί ατομικής ευθύνης. Βα-
ραίνουν, όμως, και τους Δήμους. Η διοίκηση του 
Δήμου, αντί να καταγγείλει την εγκληματική στά-
ση της κυβέρνησης, λειτούργησε καθησυχαστικά. 

 Δήλωνε ικανοποιημένη για την καθαριότητα 
των σχολείων, αρνήθηκε την ευθύνη για τεστ στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και για τη μετατροπή των 
συμβάσεων σχολικών καθαρισ(τρι)ών μερικής 
απασχόλησης σε πλήρους.

 Αδιαφόρησε για ανεύρεση νέων αιθουσών και 
μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα. 

 Λανθασμένα προχώρησε -εν αναμονή του νέου 
κύματος της πανδημίας-στην παραχώρηση του 
ακατάλληλου δημοτικού γυμναστηρίου (Νεάπο-

λη) σε αθλητικούς συλλόγους. Εκεί εμφανίστηκαν 
τα πρώτα κρούσματα. 

 Αρνήθηκε πολλές προτάσεις της ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΙ-
ΩΣ, όπως την πρόσκληση της ομάδας των Κουβα-
νών γιατρών. 

Η «ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ» στην αδικαιολόγητα καθυ-
στερημένη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης 
Υγειονομικής Κρίσης (20 0κτώβρη) αναφέρθηκε 
στις ελλιπείς δράσεις της διοίκησης: τεστ στους ερ-
γαζόμενους του δήμου (μέσω ιδιωτικού εργαστη-
ρίου), αδιαφορία για διενέργεια τεστ στην εκπαι-
δευτική κοινότητα, απολυμάνσεις των σχολείων 
και εργασιακών χώρων, τριήμερη μόνο παρουσία 
του ΕΟΔΥ (ΚΑΠΗ Συκεών-Νεάπολης), με ελάχι-
στα τεστ μετά και την έκρηξη κρουσμάτων στον 
Δήμο μας. Ανέδειξε, τέλος, την περιβαλλοντική 
καταστροφή, την αποψίλωση των δασών, την βι-
ομηχανοποιημένη γεωργία και κτηνοτροφία- που 
διασπείρουν ζωογόνες ασθένειες στον άνθρωπο- 
και την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση των 
μεγαλουπόλεων ως παράγοντες που ευνοούν τη 
διάδοση των παθογόνων ιών.
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Π αρά τις τε-
ράστιες δυ-
σκολίες που 

περνάνε οι λαϊκές οι-
κογένειες του δήμου 
μας, με την τεράστια 
ανεργία, τα κλειστά μαγαζιά, τη συρρίκνωση μι-
σθών και μεροκάματου (όταν και όποτε βρεθεί), τη 
φτώχεια να σπάει κόκκαλα, η διοίκηση του δήμου 
επιμένει στη συνέχιση των δυσβάστακτων ανταπο-
δοτικών τελών και δημοτικών φόρων που επιβάλει 
και για το 2021.

Στηρίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική της «ανταπο-
δοτικότητας», η διοίκηση του δήμου όχι μόνο αρ-
νήθηκε να μειώσει τα υπέρογκα δημοτικά τέλη και 
φόρους αλλά στην πράξη αυξάνει τις εισπράξεις της 
για τον ερχόμενο χρόνο αφού στον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό της για το 2021 έχει μία αύξηση της 
τάξης των 320.000 ευρώ (αύξηση 6%) στα ανταπο-
δοτικά τέλη και των 60.000 ευρώ (4,3%) στο δημο-
τικό φόρο.

Οι ισχυρισμοί της για κάποια μέτρα προστασίας 
των εξαθλιωμένων νοικοκυριών (άτομα που ζουν 
με το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», κλπ) 
αποδείχτηκαν κούφια λόγια, αφού μόλις το 10% 
αυτών των ατόμων προσήλθαν στις υπηρεσίες του 
δήμου για να διεκδικήσουν την έκπτωση του 50% 
που δικαιούνται (κυρίως για λόγους ελλιπούς ενη-
μέρωσης).

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» απαίτησε τη μείωση κατά 
30% όλων των δημοτικών τελών, σε μια πορεία μη-
δενισμού τους, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα αυτά 
από τους κρατικούς πόρους (ΚΑΠ).

Για το δημοτικό φόρο, ο οποίος επιβάλλεται κα-
θαρά και μόνο από τη διοίκηση του δήμου (χωρίς 
να της το επιβάλλει κάποιος κεντρικότερος νόμος), 
η απαίτησή μας είναι η πλήρης κατάργησή του εδώ 
και τώρα.

Επιπλέον η «Λαϊκή Συσπείρωση» πρότεινε:
Απαλλαγή των δημοτικών τελών σε: 
•	 Άπορες-φτωχές	οικογένειες,	
•	 Πολύτεκνες	 οικογένειες	 με	 τέσσερα	 παιδιά	 και	

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 35.000 
ευρώ (αυξημένο κατά 3000 ευρώ για κάθε επι-
πλέον παιδί), 

•	 Άτομα	με	αναπηρία	σε	ποσοστό	67%	και	άνω	και	
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 35.000 
ευρώ και 

•	 Δικαιούχους	 του	 προγράμματος	 «Κοινωνικό	 Ει-
σόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Επίσης:
•	 Αναστολή	κάθε	είδους	μέτρων	αναγκαστικής	εί-

σπραξης – κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύ-
σεις λογαριασμών – που βρίσκονται σε εξέλιξη ή 
έχουν δρομολογηθεί για χρέη προς τους δήμους, 

για 6 μήνες.
•	 Απαλλαγή	 από	 την	 υποχρέωση	 καταβολής	 του	

τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για όλο 
το διάστημα που ισχύουν τα ειδικά περιοριστικά 
μέτρα στη λειτουργία των καταστημάτων.

•	 Παραγραφή	των	δημοτικών	τελών	που	έχουν	πι-
στωθεί για το ήδη υπάρχον διάστημα εφαρμογής 
έκτακτων μέτρων για αυτοαπασχολούμενους με 
εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ μέχρι το τέλος 
του χρόνου.

•	 Απαλλαγή	από	τα	δημοτικά	τέλη	και	φόρους	(κα-
θαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, τέλος παρεπιδη-
μούντων, κλπ) των καταστημάτων που παρέμει-
ναν κλειστά λόγω πανδημίας, μέχρι 30/6/2021

•	 Απαλλαγή	 από	 την	 καταβολή	 μισθωμάτων	 για	
όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία, μέχρι 
30/6/2021 (κυλικεία, δημοτικά αναψυκτήρια, 
κ.λπ.). Διαγραφή των χρεών τους για το 2020 και 
για τους μήνες που ήταν σε ισχύ ειδικά μέτρα πε-
ριορισμού της λειτουργίας τους

Είναι καθαρό όμως ότι για να μπορέσουν να ισχύ-
σουν μέτρα ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών, 
χρειάζεται οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν 
την δύναμή τους και ενωμένα και αγωνιστικά να 
ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση, παίρνοντας 
οι ίδιοι την εξουσία στα χέρια τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
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Π αρότι έχει αλλάξει δραματικά η καθημερινό-
τητά μας από την πανδημία και βρισκόμα-
στε σε μια έκτακτη κατάσταση, τα καθημε-

ρινά και τοπικά προβλήματα, όπως τα ρέματα και η 
ασφάλεια των πεζών στα πεζοδρόμια, συνεχίζουν 
να μας απασχολούν.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε εργασίες κα-
θαρισμού των ρεμάτων από την Περιφέρεια, εδώ 
στο Ρετζίκι. Δυστυχώς τα ρέματα χρησιμοποιού-
νται ως οχετοί ομβρίων υδάτων και όχι ως φυσικά 
οικοσυστήματα με πολύ σημαντική αντιπλημμυ-
ρική λειτουργία. Ενώ συμφωνούμε ότι τα ρέματα 
χρειάζονται τακτικό καθαρισμό από σκουπίδια, 
ξερά δένδρα και κλαδιά ο «καθαρισμός» έγινε με 
βαριά χωματουργικά μηχανήματα με τρόπο, ώστε 
εκκαθαρίστηκε ξεκληρίστηκε όλη η χλωρίδα και η 
πανίδα. Η χωματουργική αυτή διάνοιξη των ρεμά-
των, ενώ γίνεται στο όνομα της αντιπλημμυρικής 
προστασίας, ουσιαστικά υπονομεύει αυτή τη λει-
τουργία με πολλούς τρόπους. Η χλωρίδα με τις ρί-
ζες συγκρατούν το χώμα που τώρα είναι ελεύθερο 
να παρασυρθεί από την ροή του νερού, όχι μόνο 
δημιουργώντας διάβρωση, αλλά μεταφέροντας σε 

περίπτωση μεγάλων δυνατών βροχών μεγάλο όγκο 
λάσπης στα χαμηλότερα μέρη των ρεμάτων δημι-
ουργώντας προϋποθέσεις πλημμυρικών προβλη-
μάτων. Η ίδια η χλωρίδα καθυστερεί την ταχύτητα 
ροής του νερού βοηθώντας την ομαλή απορροή 
του, μειώνοντας τους κινδύνους πλημμύρας και δι-
άβρωσης. Αντίθετα η χωματουργική διάνοιξη αν και 
γίνεται στη φιλοσοφία της αύξησης της ποσότητας 
του νερού απορροής, αυξάνει την ταχύτητα ροής 
του νερού, που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα διάβρωσης, που επιτείνονται από την 
προαναφερόμενη καταστροφή της φυσικής συ-
γκράτησης της γης. Καθώς αυξάνεται ο όγκος και η 
ταχύτητα του νερού, αυξάνεται η ορμή του νερού 
δημιουργώντας απειλητικές πλημμυρικές προϋπο-
θέσεις. 

Τον τελευταίο χρόνο έχουμε την ολοκλήρωση 
της κατασκευής των πεζοδρομίων της Παπανικολά-
ου, που ομολογουμένως θα φέρουν την ασφάλεια 
και ποιότητα στην κίνηση των πεζών, αλλά και την 
κίνηση και στάθμευση των αυτοκινήτων στον κε-

ντρικό μας δρόμο. Δυστυχώς κατά τη διαδικασία 
και την περίοδο κατασκευής, δεν λαμβάνεται μέρι-
μνα για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Το πρόβλη-
μα εντείνεται στα σημεία όπου γίνονται ταυτόχρονα 
έργα ή μένουν σε κατασκευαστική αναμονή και στις 
δύο πλευρές του δρόμου με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει εναλλακτική διέλευση για τους πεζούς από 
τον δρόμο, που λόγω των έργων γίνεται στενότερος 
και με μικρότερη ουσιαστικά ορατότητα.

Επανειλημμένα έχουμε υποδείξει την επικινδυ-
νότητα που υπάρχει στο πεζοδρόμιο έξω από το 
3ο Δημοτικό Σχολείου Πεύκων. Το πεζοδρόμιο βρί-
σκεται –παράλογα- ανάμεσα στον χώρο στάθμευ-
σης και τον δρόμο, όπου τα αυτοκίνητα διέρχονται 
πάνω από το πεζοδρόμιο για να σταθμεύσουν ή να 
ξεσταθμεύσουν. Σε ένα χώρο με πολύ μεγάλη κίνη-
ση παιδιών μικρής ηλικίας, η οπισθοκίνηση πάνω 
στο πεζοδρόμιο είναι σίγουρα τρομακτικά επικίν-
δυνη. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα πα-
ρέμβαση στο σημείο, στα πλαίσια κατασκευής των 
πεζοδρομίων της Παπανικολάου αν όχι αυτόνομα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΤΑ «ΜΙΚΡΑ» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ

«Κουλάς προς το Ασβεστο-
χώρι» -σχέδιο του γερμα-
νού ζωγράφου και γραφί-

στα Hermann Kohlmann (1907-1982) 
φτιαγμένο το 1943, στη διάρκεια της 
κατοχής. Πρόκειται για τον λεγόμενο 
"Πύργο του Αγά" στο Ρετζίκι. Το κτί-
σμα που διατηρείται μέχρι σήμερα 
μπορεί κανείς να το δει, στο οικόπεδο 
του 4ου δημοτικού σχολείου στη συμ-
βολή των οδών Αγίου Γεωργίου και 
Ζωοδόχου Πηγής, 150 μέτρα βορειο-
ανατολικά από τον Άλσος της σχολής 
Δελασάλ. Για αρκετές δεκαετίες ανήκε 
στο κτήμα των καθολικών Αδελφών 
του Ελέους, γεγονός που επέτρεψε 
να μη καταστραφεί με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο. Κατασκευαστικά εμφα-
νίζει στοιχεία από διαφορετικές οικο-
δομικές φάσεις με την αρχική, καθαρά 
αμυντικού χαρακτήρα, να τοποθετεί-
ται πιθανότατα στο 15ο ή το αργό-
τερο στις αρχές του 16ου αιώνα. Στη 

φάση αυτή ανήκει και η είσοδος με 
το μαρμάρινο τοξωτό υπέρθυρο που 
βρίσκεται στη νότια πλευρά, ενισχυ-
μένη με σιδερένια ελάσματα και καρ-
φιά και προστατευμένη επιπλέον με 
μια κτιστή καταχύτρα από την οποία 
έχουν απομείνει, όπως και στο σχέδιο 
του Kohlmann, μόνο τα δύο λίθινα 
στηρίγματα. Αργότερα, το 17ο-18ο 
αιώνα, μετατράπηκε σε κατοικία και 
μάλλον τότε προστέθηκε κι ένας 

τρίτος όροφος που δεν σώζεται -με 
ελαφρότερη ξύλινη κατασκευή όπως 
συνηθιζόταν σε αρκετά πυργόσπιτα 
της εποχής. Μαζί με τον κοντινό του 
Πύργο στο κτήμα του Άμποτ, στο Άλ-
σος Δελασάλ, είναι τα τελευταία δείγ-
ματα πυργόσπιτων που έχουν απο-
μείνει γύρω από την πόλη, ίσως και 
στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, 
πλην των μοναστηριακών πύργων 
της Χαλκιδικής. Ουσιαστικά άγνωστο 

σε όλους εκτός από τους μελετητές 
του, μνημείο της ευρύτερης περιοχής 
της Θεσσαλονίκης, ταπεινό απομει-
νάρι ενός παρελθόντος που ποτέ δεν 
διερευνήθηκε αρκετά - για προστασία 
και ανάδειξη ας μη μιλήσει κανείς...

Πηγή: facebook, Αθανάσιος Ευθύμιος 
Νικόπουλος, Ομάδα: Παλιές 

φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

O Πύργος 
στις Καλόγριες 
(ιστορικό)



Αιμοδοσία Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 14 Νοεμβρίου 2020 και εν μέσω 
καραντίνας η τελευταία του χρόνου αιμοδοσία του Δήμου Νεάπολης-
Συκεών. Ενισχύθηκε η Τράπεζα Αίματος με 390 επιπλέον φιάλες, φτά-

νοντας τις 1752 φιάλες για το 2020. Λόγω των απαραίτητων περιοριστικών 
μέτρων, και αυτή η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε μόνο με ραντεβού και λαμ-
βάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για εθελοντές και προσω-
πικό. Κατά τη διάρκεια και αυτής της αιμοδοσίας συγκεντρώθηκαν φάρμακα, 
κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελού-
μενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου.

Γιατί δίνεις αίμα, σώζεις ζωές.

ΟΙ «ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ» 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!

Με πολλές και σημαντικές νέες διακρίσεις στο χώρο της Ποδηλασίας 
κλείνει η αγωνιστική χρονιά 2020 για το ποδηλατικό σωματείο «ΜΑ-
ΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ». 5 ΧΡΥΣΑ, 1 Αργυρό & 1 Χάλκινο ήταν η συγκομιδή 

μεταλλίων στο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Μακεδονίας-Θράκης 
που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου στην Ξάνθη! 

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής και των δύο ημερών ο έφηβος Γεωργιά-
δης Νικόλαος, ο οποίος κατέκτησε 2 Xρυσά και στέφθηκε δις Πρωταθλητής 
Μακεδονίας-Θράκης Ανδρών –Εφήβων τόσο στο αγώνισμα του XCE όσο και 
στο XCO. Στις γυναίκες η Κατερίνα Ελευθεριάδου πήρε το Χρυσό και στέφθη-
κε για μια ακόμη φορά Πρωταθλήτρια στο XCO. Στους παίδες Χρυσό ο Ονούρ 
Αντουλά στέφθηκε Πρωταθλητής στο XCE. Και στους παμπαίδες Χρυσό με 
τον Αλαμανιώτη Εμμανουήλ που αγωνιζόμενος τραυματισμένος στέφθηκε 
Πρωταθλητής XCO. Ο έφηβος Δημητριάδης Ιωάννης πήρε το Αργυρό στο 
XCE, ενώ ο Ζησόπουλος Άκης ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου κατακτώντας 
το Χάλκινο στο XCO αν και 1η χρονιά στην κατηγορία των παμπαίδων. Άξι-
οι πολλών συγχαρητηρίων και οι μικροί μας αθλητές: Πατσίδης Απόστολος 
που κατέκτησε την 4η θέση στο XCE στα Μίνι Μικρά και στον Καραδημήτρα 
Αλέξανδρο που αγωνίστηκε επάξια στα Μίνι Μεγάλα συλλέγοντας εμπειρίες 
για το μέλλον. Πολύ καλή και η εμφάνιση των Παπαχατζάκη Ιωάννη στους 
άνδρες στο XCO και του Δημητριάδη Γαβριήλ που αγωνίστηκε στο XCE στους 
παίδες. Οι αγώνες έλαβαν χώρα σε μία απαιτητική για τους αγωνιζόμενους δι-
αδρομή, που έδινε όμως την ευκαιρία στους θεατές να τους απολαύσουν σε 
αρκετά διαφορετικά σημεία. Ο καλός καιρός στάθηκε σύμμαχος και όλοι από-
λαυσαν τη φιλοξενία της διοργάνωσης και της Ξάνθης!!!

Μολονότι οι αθλητές μας ασχολούνται κυρίως με την ορεινή ποδηλασία, 
αγωνίστηκαν και διακρίθηκαν και στο Πρωτάθλημα Δρόμου Μακεδονίας-
Θράκης της ΕΠΣΜΑΘ (αντοχής και ατομικής χρονομέτρησης που έγινε στις 10 
και 11 Οκτωβρίου στην Κερκίνη και στην περιοχή της Πικρολίμνης. Μεγάλη 
επιτυχία για τους Άκη Ζησόπουλο ο οποίος κατέκτησε τη 2η θέση στην ατομι-
κή χρονομέτρηση στην κατηγορία των παμπαίδων και του Νικόλαου Γεωργι-
άδη που κατέκτησε τη 2η θέση στους εφήβους και την 5η θέση στη γενική κα-
τάταξη ανδρών-εφήβων στον δρόμο αντοχής διανύοντας πάνω από 100 χλμ. 

Το ποδηλατικό σωματείο «ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ» συγχαίρει όλους τους αθλη-
τές του για την μαχητικότητα, την συνέπεια και το πάθος που επιδεικνύουν και 
ευχαριστεί τους συμπολίτες μας για την εκτίμηση και εμπιστοσύνη, καθώς όλο 
και περισσότερα παιδιά εγγράφονται στην ποδηλατική ακαδημία αφήνοντάς 
μας κρυφές ελπίδες για νέες επιτυχίες στο μέλλον. 

Α.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 
Email: machites.pefkon.cycling@gmail.com - https://www.facebokk.com/MaxitesPefkon

Η περίοδος που διανύουμε από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα 
αποτελεί αναμφίβολα μία από τις δυσκολότερες ψυχοκοινωνικές κρί-
σεις που βιώνουν οι κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός σε συλλογικό επίπεδο, όπως είναι λογικό, έχει 
περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς έχει μπει “στο ψυγείο” για δεύτερη φορά 
μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους. Ο δε επαγγελματικός αθλητισμός 
συνεχίζει με δυσβάσταχτες απώλειες τη δραστηριότητά του χάρη στους οικο-
νομικούς πόρους και στήριξη που διαθέτουν.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία μη έχοντας αυτή τη στήριξη βιώνουν ακόμα μία 
μεγάλη κρίση. Εκτός του ότι στερούνται κρατικής και ομοσπονδιακής οικονο-
μικής ενίσχυσης, χάνονται πόροι από τα τμήματα υποδομών και το προσωπικό 
των σωματείων αναστέλει την εργασία του. Η μεγαλύτερη κρίση έχει ψυχολο-
γικές και κοινωνικές διαστάσεις εκτός από οικονομικές. Τα μέλη που αθλούνται 
στις αντρικές ομάδες, τα παιδιά που αθλούνται στα τμήματα υποδομών και οι 
γονείς τους, καταναγκάζονται ακόμα μια φορά να είναι μακρυά από το αγαπη-
μένο τους άθλημα. Η αναγκαστική στέρηση αυτού του αγαθού αποτελεί μεγά-
λο χτύπημα στην κοινωνία ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο σύλλογός μας προσπαθεί χάρη στο έμψυχο και άρτια καταρτισμένο δυνα-
μικό του, αφιλοκερδώς, να κοινωνικοποιεί και να κρατάει ενεργά τα μέλη του 
μέσω των social media με προγράμματα ατομικής προπόνησης και διάφορα 
άλλα πρότζεκτ και ενημερώσεις. Επιπλέον, με αφορμή τις γιορτές δείχνει το φι-
λανθρωπικό του πρόσωπο προκειμένου να συνεισφέρει στην κοινωνία.

Ο Α.Ο. Δόξα Ρετζικίου εύχεται καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους και 
επιστήμονες στις δομές υγείας, ώστε να μας δείχνουν τον δρόμο για ένα καλύ-
τερο αύριο. Ευχόμαστε το 2021 να είναι ένα έτος ανάκαμψης και εξέλιξης για 
την κοινωνία μας, η οποία πληρώνει ακριβά το τίμημα των όσων ζούμε. Ευχές 
για καλή αντάμωση σύντομα στα γήπεδα με ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε 
να χαρούμε ξανά το ποδόσφαιρο και να χαρούμε τα παιδιά μας να αθλούνται 
και να εξελίσσονται ως προσωπικότητες μέσα στα γήπεδα.

Σωματείο ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το νεοσύστατο σωματείο μας κοινωνικής δράσης «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΙΧΟΙ» θέλει να ευχαριστήσει τους συνανθρώπους μας άγνωστους 
και γνωστούς, που στην συνέχεια έγιναν φίλοι του σωματείου και έλα-

βαν μέρος στις κοινωνικές μας δράσεις, βοήθησαν με μεγάλη προθυμία και 
έδειξαν μεγάλη ευαισθησία! Οι δράσεις μέσα σε αυτόν τον χρόνο πολλές. 
Ενδεικτικά οι δύο τελευταίες ασχολήθηκαν με τη συγκέντρωση σχολικών 
ειδών για τα παιδιά του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο» και τη 
συγκέντρωση παιδικών παραμυθιών για τις παιδιατρικές πτέρυγες των νο-
σοκομείων μας! Επίσης εν μέσω κορωνοϊού το σωματείο έθεσε τα μέλη του, 
για κάθε βοήθεια σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ή ανήκαν σε 
ευπαθείς ομάδες, πάντα με όλα τα μέτρα προστασίας που είχαν υποδειχθεί 
από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας!

Το σωματείο εν´όψη των γιορτών, εύχεται σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με 
υγεία και να γυρίσουμε γρήγορα στην καθημερινότητά μας!

Η πρόεδρος Ειρήνη Μαρία Παπαδάκη
το ΔΣ και τα μέλη

Σελίδα 17

ΔΟξΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ
Σύντομος απολογισμός της χρονιάς 

που πέρασε και ευχές για το νέο έτος



Με αυτόν τον τίτλο η WWF κοινοποίησε 
έναν πρακτικό οδηγό για την ανακλύ-
κλωση των πλαστικών ειδών. Πώς θα τα 

ανακυκλώσουμε σωστά, αλλά και πώς θα τα μειώ-
σουμε στην καθημερινότητά μας.

 Κάθε Έλληνας παράγει 68 κιλά πλαστικά ετησί-
ως! Ένα μεγάλο νούμερο σε σχέση με άλλες χώρες. 
Από αυτά μόλις το 10% οδηγείται στην ανακύκλω-
ση. Το υπόλοιπο καταλήγει κυρίως σε χωματερές, 
ενώ ένα σημαντικό κομμάτι πλαστικών σκουπι-
διών διαρρέει στο φυσικό περιβάλλον, ρυπαίνο-
ντας θάλασσες, ακτές και χερσαία οικοσυστήματα. 
Σχεδόν 11.500 τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε 
χρόνο στις ελληνικές θάλασσες. Σαν να πετάμε 
δηλαδή κάθε μέρα πάνω από 1.000.000 άδεια πλα-
στικά μπουκάλια στη θάλασσα.

Tα πλαστικά που καταλήγουν στο περιβάλλον 
παραμένουν εκεί για πολλά πολλά χρόνια και σιγά 
σιγά διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια, αρκετά 
εκ των οποίων γίνονται θανατηφόρα τροφή για 
ψάρια, πουλιά και θαλάσσια θηλαστικά. Βρισκό-
μαστε όλοι παγιδευμένοι σε ένα πλαστικό αδιέ-

ξοδο. Ανακυκλώνεις σωστά; Μήπως αλλάζοντας 
λίγο τις συνήθειες σου θα καταφέρεις να μην χρη-
σιμοποιείς τόσο μεγάλη ποσότητα πλαστικού;

Η WWF δημιούργησε ένα κουίζ (https://quiz.
tryinteract.com/#/5fabff994ea10d0014dd18de), 
που απαντώντας το, μπορεί κάποιος να διαπι-
στώσει εάν έχει τη σωστή συμπεριφορά για την 
ανακύκλωση πλαστικού. Ανακυκλώνουμε σωστά; 
Μήπως αλλάζοντας λίγο τις συνήθειες μας θα κα-
ταφέρουμε να μην χρησιμοποιούμε τόσο μεγάλη 
ποσότητα πλαστικού;

Στη συνέχεια, αφού κάνει κάποιος το κουίζ, μπο-
ρεί να δει τις απαντήσεις στον Πρακτικό Οδηγό 
για την ανακύκλωση των πλαστικών ειδών, 
μαζί με μερικές συμβουλές για την αντικα-
τάστασή τους (https://wwfeu.awsassets.panda.org/
downloads/wwf_guide_plastics.pdf).

Το σημαντικότερο: μειώνουμε τη χρήση πλα-
στικού, επαναχρησιμοποιούμε και μετά ανακυ-
κλώνουμε.

Πηγή: WWF

Επιμέλεια: Φ.Ζέτου

Τ ο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στο πλαίσιο της αντίθεσής 
του στην καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ, 
παραθέτει δημοσίευμα του Δήμου Παύλου 

Μελά για το θέμα.
Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρ-

τζίδης, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
Αίτηση Ακύρωσης κατά της απόφασης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην 
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 
της «ΤΙΤΑΝ», με ένα φάκελο δικογραφίας που περιέχει 
στοιχεία από 39.330 μετρήσεις αέριων ρύπων στην 
περιοχή της τσιμεντοβιομηχανίας.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποίησε το επιστημονικό προσωπικό του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, στο 
πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα δειγματοληψιών 
– μετρήσεων στην περιοχή της Ευκαρπίας περιμε-
τρικά και ακτινωτά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», 
εγγεγραμμένα σε 939 σελίδες, τα οποία συμπεριλή-
φθηκαν στην Αίτηση Ακύρωσης κατά της απόφασης 
του ΥΠΕΝ, που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020 
από τον Δήμο Παύλου Μελά.

Παράλληλα, υποβάλλεται Αίτηση Θεραπείας κατά 
της Εφαρμογής της Απόφασης Τροποποίησης της 
ΑΕΠΟ της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αίτηση Ασφαλιστι-
κών Μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για 
την Αναστολή Εφαρμογής της ίδιας απόφασης.

Παραβιάστηκε κάθε ηθική συνθήκη 
με την κοινωνία

«Η έρευνα–μελέτη του μοντέλου διασποράς των 
ρύπων, έδειξε καθαρά την υπέρβαση των ανώτατων 
επιτρεπτών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδι-
αίτερα τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που επιβεβαιώνει 
τη ρύπανση της περιοχής για τις παραμέτρους που με-
τρήθηκαν. Δυστυχώς οι φόβοι μας και η ανησυχία της 
τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική υποβάθμι-
ση που προκαλείται στην περιοχή, επιβεβαιώθηκαν με 
τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης. » τονίζει ο 
Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης και συνεχίζει κά-
νοντας μια μικρή αναδρομή στην υπόθεση:

«Εν μέσω μιας πρωτοφανούς, παγκόσμιας υγειονο-
μικής κρίσης, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ υπέβαλε αί-

τηση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο αρμόδιο υπουργείο και 
έλαβε έγκριση για τη χρήση δευτερογενών καυσίμων 
υπό τη μορφή RDF-SRF για την παραγωγή ενέργειας, 
παραβιάζοντας κάθε ηθική συνθήκη με την κοινωνία, 
η οποία διαχρονικά δηλώνει την αντίθεσή της στην 
καύση απορριμμάτων εντός του αστικού ιστού. Πρό-
κειται για μια προκλητική απόφαση δεδομένων των 
συνθηκών της περιόδου που ελήφθη (πρώτη φάση 
πανδημίας), αλλά και του περιεχομένου της, μιας και 
θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία των κατοίκων του 
Δήμου Παύλου Μελά, αλλά ολόκληρου του πολεοδο-
μικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.»

Τα στοιχεία της έρευνας
Η Δημοτική Αρχή δεν παραιτήθηκε ούτε λεπτό από 

τη διεκδίκηση βιώσιμων και υγιών πόλεων και έτσι τον 
Ιούλιο ανατέθηκε στο Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-
κών Ερευνών η επιστημονική διερεύνηση των ρύπων 
στην περιοχή, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο φά-
σεις.

Η πρώτη φάση περιελάμβανε την καταγραφή της 
παραγωγικής διαδικασίας και των χαρακτηριστικών 
του εργοστασίου «ΤΙΤΑΝ» με επιτόπιες παρατηρήσεις 
και τη μελέτη για τη χρησιμοποίηση μοντέλων καννά-
βου σε επιλεγμένες θέσεις για τη μέτρηση αερίων ρύ-
πων σε απόσταση από 50m έως 2km περιμετρικά και 
ακτινωτά της τσιμεντοβιομηχανίας.

Η δεύτερη φάση, περικλείει την περιγραφή της 
έρευνας, το πόρισμα και τις προτάσεις που προέκυψαν 
από τις μετρήσεις που πραγματοποίησε επιστημονικό 
προσωπικό του ΠΑΚΟΕ, καταγεγραμμένα σε 939 σελί-
δες, ήτοι:

•		 24ωρες	 μετρήσεις	 πέντε	 βασικών	 παραμέτρων	 –	
PM10, PM2,5, VOC, Φορμαλδεΰδη, διοξειδίου του 
θείου και τριών συμπληρωματικών -ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία, διοξείδιο του αζώτου, ραδιενερ-
γός ακτινοβολία.

•		 24ωρη	 δειγματοληψία	 και	 επιτόπιες	 μετρήσεις	 σε	
δείγματα πόσιμου νερού και δειγματοληψία τρε-
χούμενου νερού από ρέματα παρακείμενα του ερ-
γοστασίου.

•		 Εδαφολογικές	μετρήσεις	–	αναλύσεις	σε	απόσταση	
50m έως 750m περιμετρικά και ακτινωτά της τσιμε-
ντοβιομηχανίας.

•	 Στατιστική	αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων	των	με-
τρήσεων.

•	 Συμπεράσματα	 από	 την	 εφαρμογή	 του	 μοντέλου	
διασποράς ρύπων.
Οι μετρήσεις για τα κρίσιμα αιωρούμενα σωματίδια 

PM10, PM2,5, VOC, Φορμαλδεΰδη, διοξειδίου του θεί-
ου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διοξειδίου 
του αζώτου, ραδιενεργός ακτινοβολίας, πραγματο-
ποιήθηκαν σε 36 σημεία δειγματοληψίας, για 15 μέ-
ρες, με φορητά μέσα και σε απόσταση από 50m έως 
2km, σε 21 σταθερούς σταθμούς απόστασης από 50m 
έως 4km περιμετρικά και ακτινωτά του εργοστασίου 
ΤΙΤΑΝ, για 24 συνεχόμενες ώρες. Συνολικά πραγματο-
ποιήθηκαν 39.330 μετρήσεις αέριων ρύπων.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κ. Δ. Δεμουρτζίδης δη-
λώνει: «Ως πολίτης, αλλά και ως Δήμαρχος, οφείλω να 
παρέχω πλήρη ενημέρωση σεβόμενος τους αγώνες των 
κινημάτων της πόλης και των μεμονωμένων πολιτών.

Συνεχίζουμε με το ίδιο σθένος τον αγώνα μας και 
διατρανώνουμε την αντίθεσή μας:
•		 στην	καύση	εναλλακτικών	καυσίμων	RDF-SRF
•		 στην	 μακροχρόνια	 περιβαλλοντική	 υποβάθμιση	

από τη χρήση πετ-κοκ και
•		 στη	 συνεχιζόμενη	 ρύπανση	 της	 περιοχής	 από	 τις	

δραστηριότητες της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.
Η υγεία μας δεν είναι αγαθό για διαπραγματεύσεις 

ούτε άλλη μια καμπύλη στους πίνακες των οικονομι-
κών συμφερόντων.

Η δημοκρατία και η δικαιοσύνη θα χαράξουν το 
δρόμο.»

Το πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Παύλου Μελά: www.pavlosmelas.gr
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Πλαστικά, πλαστικά, πλαστικά
Πιστεύεις πώς ξέρεις να ανακυκλώνεις σωστά;

Υπό δικαστική κρίση η καύση RDF SRF από ΤΙΤΑΝ – 39.330 μετρήσεις 
στη δικογραφία του Δήμου Παύλου Μελά

«Καλές γιορτές, με υγεία, που φέτος είναι πιο πολύτιμη» 


