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Α ισθανόμαστε δικαιωμένοι
και πολύ χαρούμενοι.
Μετά από πολύχρονους
αγώνες του Πολιτιστικού

Συλλόγου μας της Αγίας Αικατερί-
νης,  επιτέλους ο Δήμαρχος Ηρα-
κλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέ-
γραψε τη Σύμβαση με τον Ανάδοχο
του έργου  που αναδείχτηκε μετά
από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό,
τον νέο Υπερσύγχρονο Βιοκλιματικό
Βρεφονηπιακό Σταθμό  Ολοκληρω-
μένης Φροντίδας στη περιοχή της
Συνοικίας μας της Αγίας Αικατερίνης
και συγκεκριμένα στην αρχή της
οδού Λουδοβίκου Παστέρ.
Όπως κατεπανάληψη έχουμε τονί-
σει, το έργο αυτό θεωρείται από τα
σπουδαιότερα και σοβαρότερα
έργα εκείνων που έχουν γίνει στην
Συνοικία τα τελευταία χρόνια και
που τόσο  πολύ ανάγκη το έχουν οι
κάτοικοι της περιοχής αφού όπως
πολύ σωστά αναφέρει και ο Δήμαρ-
χος, η Συνοικία της Αγίας Αικατερί-
νης, είναι η πλέον χαρακτηριστική
εργατολαϊκή γειτονιά της Πόλης
μας. 
Η Συνοικία Αγίας Αικατερίνης, μια
περιοχή ραγδαία αναπτυσσόμενη,
με την δημιουργία αυτού του βρεφο-
νηπιακού σταθμού, αναβαθμίζονται
οι κοινωνικές υποδομές και ιδιαίτερα
αυτών που αφορούν την βρεφική

και νηπιακή ηλικία. 
Η ανέγερση του σταθμού θα γίνει σε
ιδιόκτητο δημοτικό οικόπεδο, με
αποκλειστική χρήση τη δημιουργία
του συγκεκριμένου Βρεφονηπιακού

σταθμού συνολικής επιφάνειας
797,40 τ.μ. 
Κατά την τελετή της  υπογραφής,
παρευρέθη μεταξύ των άλλων Πα-
ραγόντων του Δήμου και ο Πρό-

εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίας Αικατερίνης κος  Μηνάς Γρ.
Μαυροειδής, με την Γεν. Γραμματέα
κα Ζαχ. Σκουλά, οι οποίοι αφού ευ-
χαρίστησαν τον Δήμαρχο,  τόνισαν
ιδιαίτερα την τεράστια σημασία που
έχει αυτό το έργο για όλους τους κα-
τοίκους της Συνοικίας Αγίας Αικατε-
ρίνης κι όχι μόνο. Συγκινητική η
στιγμή που ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου έδωσε στον Δήμαρχο για να
υπογράψει την σύμβαση, τον ίδιο
στυλό που είχε υπογράψει στις 7-8-
2012 τη σύμβαση για την ανάθεση
μελέτης σε μελετητή, τον οποίο είχε
φυλάξει για την συγκεκριμένη αυτή
στιγμή!! Μάλιστα στις προθέσεις
του είναι να τον δωρίσει στον/στην
Δ/ντη-Δ/ντρια στα εγκαίνια λειτουρ-
γίας του σταθμού όταν, πρώτα ο
Θεός, γίνουν αυτά.
Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό
2.750.000 ευρώ και χρηματοδοτεί-
ται από το ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τη
σύμβαση θα έχει ολοκληρωθεί σε 18
μήνες. 
Το κτίριο θα αναπτύσσεται σε τρία
επίπεδα. Υπόγειο, ισόγειο και α’
όροφο και το οποίο προορίζεται να
φιλοξενεί 110 παιδιά  βρέφη και νή-
πια εκ των οποίων 10 με ειδικές
ανάγκες.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης
Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει και φέτος και
για 29η συνεχόμενη χρονιά τον παιδικό απο-
κριάτικο χορό του, την Παρασκευή 21 Φεβρουα-
ρίου 2014 και ώρα 6 το απόγευμα, στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων του νέου κτιρίου
του (επί της οδού Παγκόσμιας Ειρήνης 9) όπου
στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. 
Υποσχόμαστε κέφι με πολύ μουσική, χορό, απο-
κριάτικα παιχνίδια και μπουφέ. 
Καλούμε όλα τα παιδιά της Συνοικίας Αγίας Αι-
κατερίνης να ντυθούν με τις μασκαράδικες στο-
λές των και να έλθουν. 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Θα γίνει και φέτος
ο παιδικός αποκριάτικος
χορός μας

Δικαίωση και ικανοποίηση 
στην Συνοικία Αικατερίνης 

για τον βρεφονηπιακό σταθμό μας

Συναντηθήκαμε ξανά με τον Πρόεδρο
του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στον
οποίο εκφράσαμε την πικρία και αγα-
νάκτηση, όταν διαπιστώσαμε ότι άλλα
συζητήσαμε και συναποφασίσαμε και
άλλα τελικά υλοποιήσανε στην προ-
ηγούμενη συνάντηση μαζί του..
Το νέο «δοκιμαστικό» δρομολόγιο που
ξεκίνησαν, κάθε άλλο παρά αναβαθμί-
ζει την αστική συγκοινωνία της Συνοι-
κίας μας. Μάλλον την χαριστική βολή
δίνει, αφού έντεχνα και πολύ έξυπνα
περιμένανε την κατάλληλη ευκαιρία.
Εμείς σκόπιμα δεν αντιδράσαμε αμέ-
σως, αλλά περιμέναμε να δούμε και τις
αντιδράσεις και των ίδιων των κατοί-
κων της περιοχής μας και όπως είναι
γνωστό, είναι άκρως αρνητικές. Μάλι-
στα απορούμε γιαυτό που έγραψαν

στα τοπικά ΜΜΕ, ότι δηλαδή έγινε δια-
βούλευση με τους πολιτιστικούς συλλό-
γους των περιοχών Αγίας Αικατερίνης
και Αγίου Ιωάννη, αφήνοντας υπονοού-
μενα ότι εμείς στην Αγία Αικατερίνη
συμφωνούμε με την νέα γραμμή. Αν θυ-
μούνται στο ΚΤΕΛ, αποδεχθήκαμε με
μεγάλη χαρά, δική πρόταση, να ενταχ-
θεί το δρομολόγιο της Αγίας Αικατερί-
νης στην γραμμή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΘΕΡΙΣ-
ΣΟΣ. Μάλιστα καταθέσαμε και
ευχαριστήριο έγγραφό μας αλλά και
χάρτες με το νέο δρομολόγιο Α/Μ-ΑΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΘΕΡΙΣΣΟΣ
και επιστροφή. Απότι όμως αποδει-
κνύεται, μάλλον δεν το πιστεύανε, αλλά
ήταν ένα τέχνασμα τελικά από την
πλευρά τους. Μετά από τα παραπάνω
και χωρίς να δώσουμε, προς το παρόν,

παραπέρα συνέχεια, καλούμε για πολ-
λοστή φορά, αν πραγματικά θέλει το
Αστικό ΚΤΕΛ να βελτιώσει την λεωφο-
ρειακή γραμμή της Συνοικίας Αγίας Αι-
κατερίνης, να τηρήσουν την αρχική
υπόσχεσή τους και να ενσωματωθεί
στην γραμμή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΘΕΡΙΣΣΟΣ.
Εμείς κατεπανάληψη έχουμε καταθέσει
προτάσεις για την βελτίωση της λεω-
φορειακής γραμμής μας και όλες έχουν
απορριφτεί. Γνωρίζουμε ότι το Αστικό
ΚΤΕΛ είναι ιδιωτική επιχείρηση και είναι
λογικό να ζητούν το κέρδος. Όμως
υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγον-
τας…..         
Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή τους  για
κάθε συνεργασία, προς όφελος των κα-
τοίκων της Συνοικίας Αγίας Αικατερίνης
και κατεπέκταση και της Πόλης μας.

Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Υπάρχει λύση

H Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας 
του Συλλόγου θα γίνει  
26-1-2014
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης, της
ομώνυμης Συνοικίας της Πόλης μας, έχει καθιερώ-
σει τώρα και 29 χρόνια που λειτουργεί, κάθε χρόνο
να πραγματοποιεί την πατροπαράδοτη τελετή
της Κοπής της ΑγιοΒασιλόπιτάς του, για το καλω-
σόρισμα του Νέου Έτους.  Έτσι και φέτος, η τε-
λετή της ΑγιοΒασιλόπιτας θα τελεσθεί την Κυ-
ριακή 26-1-2014 στην Εκκλησία της Αγίας
Αικατερίνης, της ομώνυμης Συνοικίας της Πόλης
μας, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία και στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Καλούνται όλα τα
Τακτικά και Επίτιμα Μέλη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Αγίας Αικατερίνης, οι κάτοικοι, οι Φίλοι και
ιδιαίτερα οι νεολαίοι της Συνοικίας Αγίας Αικατερί-
νης να τιμήσουν με την παρουσία των την εκδή-
λωση αυτή. Είναι ευκαιρία να συναντηθούμε, να
ανταλλάξουμε ευχές και να γνωρισθούν οι νέοι με
τους παλιούς κατοίκους της περιοχής μας, οι Φί-
λοι του Συλλόγου μας μεταξύ των και να γιορτά-
σουμε όλοι μαζί τον ερχομό του Νέου Έτους 2014
με χαρά και με την ευλογία της Εκκλησίας μας. Σας
περιμένουμε. Σίγουρα θα περάσουμε καλά.

Ευχόμαστε καλή Χρονιά
Χρόνια πολλά, Χρόνια καλά

Χρόνια ευλογημένα
Η πατρίδα μας  να βρει σύντομα

τη θέση που της αξίζει
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
Ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας
και μέσα από την εφημερίδα
μας, εκφράζει τις πιο θερμές
ευχαριστίες στον Δήμο μας και
ιδιαίτερα στον Δήμαρχο Ηρα-
κλείου και Επίτιμο Μέλος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας
Αικατερίνης κον Γιάννη Κου-
ράκη, ο οποίος με συνεχείς
προσωπικές παρεμβάσεις και
πιέσεις σε πολλές κατευθύν-
σεις, κατάφερε να ξεπεράσει
τα πολλά και ακανθώδη εμπό-
δια που παρουσιάσθηκαν στην
πορεία του έργου αυτού, ώστε
να χαιρόμαστε εμείς σήμερα.
Επίσης ιδιαίτερα ευχαριστούμε
την Πρόεδρο του Δημοτικού

Οργανισμού Προσχολικής Αγω-
γής - Φροντίδας και Μαζικής
Άθλησης κυρία Ελένη Κόκορη,
για το πείσμα και την θέλησή
της, να υλοποιηθεί το έργο
αυτό, παρά τα πολλά και δύ-
σκολα προβλήματα που κι
εκείνη αντιμετώπισε από την
πλευρά της. Τον Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών κον Δημ.
Σπυριδάκη αλλά και την Δ/νση
Τεχνικών Έργων & Μελετών (
Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών
Έργων) και ιδιαίτερα την κα
Ευαγγελία Μπιμπή και τους τε-
χνικούς του Δήμου μας, για τον
αγώνα δρόμου που έκαναν,
ξεπερνώντας πολλές φορές
ακόμη και τον εαυτό τους αλλά

και την δημοσιοϋπαλληλική
ιδιότητά τους, ώστε να ολοκλη-
ρωθούν οι σχετικές μελέτες και
όλα όσα προβλέπονται, ώστε
να εισηγηθούν την δημοπρά-
τηση του έργου αυτού στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και να φτά-
σουμε επιτέλους στην
δημοπράτηση του έργου.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ
στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης,
έντυπα και Ηλεκτρονικά, που
φιλοξένησαν και στήριξαν επί
σειρά ετών, την αγωνία και τον
προβληματισμό μας, σχετικά
με την έλλειψη μια τέτοιας
υποδομής και της δύσκολης και
επίπονης εξέλιξης αυτού του
έργου.  
Τέλος ευχαριστούμε και δημό-
σια και όλους τους κατοίκους
της Συνοικίας Αικατερίνης που
έχουν όμορες ιδιοκτησίες με το
οικόπεδο που θα ανεγερθεί ο
βρεφονηπιακός σταθμός μας,
για την κατανόηση και την στή-
ριξή τους στις προσπάθειές
μας, ώστε χωρίς προβλήματα
να απελευθερωθούν όλα τα εμ-
πόδια και τα κτίρια που εμπό-
διζαν το μεγάλο αυτό έργο και
να ξεκινήσουν οι εργασίες κα-
τασκευής του.
Επιφυλασσόμαστε με την εγ-
κατάσταση του εργολάβου να
το γιορτάσουμε στην Συνοικία
μας, όπως  εμείς μόνο γνωρί-
ζουμε.
Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά
μέχρι τέλος.
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4 Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική
επιτυχία και με την προσέλευση

80 γυναικών, η επίσκεψη της Κινητής
Μονάδας Μαστογραφίας της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, στην Συνοικία μας της
Αγίας Αικατερίνης.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον
Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κρήτης κον Γ. Πιτσούλη και τον
Αντιπεριφερειάρχη της  Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηρακλείου, κον Ευρ.
Κουκιαδάκη, οι οποίοι στήριξαν και
υλοποίησαν το αίτημά μας αυτό.

4 Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί φι-
λότιμοι δημοτικοί υπάλληλοι,

που διαθέτουν ανοικτά μυαλά και
έχουν επίγνωση του ρόλου που τάχ-
θηκαν, για  να υπηρετούν  τον δημότη.
Μια από τις υπηρεσίες αυτές που αν-
ταποκρίνονται πολλές φορές και πέρα
από ωράρια, δυνατότητες και καθή-
κοντα, είναι και η δημοτική υπηρεσία
προγραμματισμού.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους επικε-
φαλείς της υπηρεσίας αυτής, που αν
και δεν το έχουν ανάγκη, εμείς πρέπει
να το πούμε και δημόσια.

4 Mέσα και από την εφημερι-
δούλα μας, θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε από καρδιάς το Μέλος του
Συλλόγου μας και γειτόνισσά μας, την
συνταξιούχο δασκάλα κα Μαρία Σαρ-

μουσάκη, η οποία ανέλαβε αφιλοκερ-
δώς  και φέτος και για δεύτερη συνεχή
χρονιά, να διδάξει την Ελληνική
Γλώσσα σε αναλφάβητους γείτονές
μας και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
Κα Μαρία Σαρμουσάκη σας ευχαρι-
στούμε για μια ακόμη φορά. Νάστε
καλά και η Αγία Αικατερίνη να σας δί-
νει υγεία και δύναμη.

4 Ένα ευχαριστώ είναι λίγο, για
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ορ-

γανισμού Προσχολικής Αγωγής � Φρον-
τίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου
(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) και δημοτικό Σύμ-
βουλο Ηρακλείου κον Κώστα Βαρ-
δαβά, για την πραγματική πολύτιμη
βοήθεια και συνεργασία, για την τε-
χνική και άλλη στήριξη που μας πρό-
σφερε, ώστε να λειτουργήσουν απρό-
σκοπτα και τα φετινά επιμορφωτικά
προγράμματά μας.
Αγαπητέ φίλε Κώστα, νάσαι καλά και
σε θέλουμε πάντα δίπλα μας. Δεν το
αξίζουμε;

4 Έναν εξαίρετο συμπολίτη μας
και άριστο γνώστη της μέλισ-

σας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τον
Αγιοαικατερινιώτη (είναι Επίτιμο Μέ-
λος του Πολιτιστικού Συλλόγου μας)
κον Γιώργο Κοτζιά, ο οποίος για 4η συ-
νεχή χρονιά, προσφέρει ανιδιοτελώς

τις τεράστιες γνώσεις του, στο τμήμα
μελισσοκομίας.
Η κινητή αυτή εγκυκλοπαίδεια που λέ-
γεται Γιώργος Κοτζιάς, κατάφερε από
9 συμμετέχοντες που ξεκινήσαμε το
πρόγραμμα το 2010, σήμερα να ξε-
περνούν τους 80!!!!
Κε Γιώργο Κοτζιά εξονόματος όλων
των συμμετεχόντων στο τμήμα μελισ-
σοκομίας και του Δ.Σ. ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ.  

4 Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος,
που ο κος Γ. Μεσανάκης, ένας

εξαίρετος άνθρωπος και καθηγητής
πληροφορικής, δέχθηκε να έλθει να δι-
δάξει αφιλοκερδώς στο 2ο  τμήμα
Πληροφορικής. Ο κος Μεσανάκης εί-
ναι γείτονας, κατοικεί στην Συνοικία
μας και είναι και Μέλος του Συλλόγου
μας.
Αγαπητέ Γιώργο, ένα τεράστιο ευχαρι-
στώ από όλους εμάς.   

4 Είμαστε πολύ τυχεροί που γνω-
ρίσαμε ένα εξαίρετο άνθρωπο,

που γνωρίζει πολύ καλά την έννοια
και την σημασία  της προσφοράς στον
συνάνθρωπο.
Τέτοιοι  άνθρωποι σπανίζουν ιδιαί-
τερα σήμερα σε αυτή την γκρίζα
εποχή που ζούμε.
Αναφερόμαστε στον κ.  Κώστα Ρα-
πτάκη, που διδάσκει  αφιλοκερδώς κό-

σμημα στο αντίστοιχο τμήμα και μάλι-
στα έρχεται κάθε φορά από την Χερ-
σόνησο που κατοικεί μόνιμα.
Κε Κώστα ένα τεράστιο ευχαριστώ
από όλους εμάς.   

4 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της
Αγίας Αικατερίνης, είναι γνωστό

σε όλους ότι  προσπαθεί, (όχι πάντα
με επιτυχία), να βρίσκει χορηγούς για
να στηρίζουν οικονομικά την λειτουρ-
γία των επιμορφωτικών τμημάτων
του, ώστε να προσφέρονται στους
συμπολίτες μας με το μικρότερο δυ-
νατό κόστος γιαυτούς και γιατί όχι εν-
τελώς δωρεών, εφόσον καλύπτονται
τα έξοδά του από τις χορηγίες.  Κατα-
φέραμε και  φέτος και εξασφαλίσαμε,
παρά την κρίση, μερική επιχορήγηση
από την Περιφέρεια Κρήτης,   (δυστυ-
χώς όμως το 50% σε σχέση με πέρσι)
με την οποία θα καλυφθεί ένα μόνο
μέρος των εξόδων των φετινών επι-
μορφωτικών προγραμμάτων γιαυτό
και φέτος η οικονομική συμμετοχή των
ενδιαφερομένων, είναι ξανά η ελάχι-
στη δυνατή, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι
μηνιαίως το κόστος για κάθε τμήμα ξε-
κινά από 3 ευρώ (για τα 8μηνης διάρ-
κειας), μέχρι και 5 ευρώ (για τα 5μηνης
διάρκειας)!!!!!, με διάρκεια  35 πραγ-
ματικών ωρών (ή 47 διδακτικών

ωρών) το καθένα. Πρέπει να ευχαρι-
στήσουμε δημόσια τον Περιφερειάρχη
μας κον Σταύρο Αρναουτάκη, για την
εμπιστοσύνη του απέναντι στις προ-
σπάθειες που καταβάλλουμε, να λει-
τουργούμε δεκάδες επιμορφωτικά
προγράμματα κάθε χρόνο και να δί-
νουμε τόση χαρά και ικανοποίηση σε
συμπολίτες  μας.
Ας ευχηθούμε τα προγράμματά μας
αυτά,  να συνεχισθούν και τα επόμενα
χρόνια, έστω και αν λίγοι δυστυχώς
καταλαβαίνουν την τεράστια σημασία
τους και τα οφέλη τους .
Κε Περιφερειάρχη μας ένα τεράστιο
ευχαριστώ και δημόσια από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο Αγίας Αικατερίνης και
τους εκατοντάδες συμμετέχοντες φε-
τινά επιμορφωτικά προγράμματά
μας.

4 Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος,
που ο κος Τάκης Γιαλούρης, ένας

εξαίρετος άνθρωπος και μεταξύ των
έξι βραβευθέντων ως των καλυτέρων
μαγείρων της Χώρας μας, ο οποίος και
δέχθηκε να έλθει να διδάξει αφιλοκερ-
δώς στο τμήμα μαγειρικής. Ο κος Για-
λούρης είναι παλιός γείτονας, κατοικεί
στην Συνοικία μας και είναι και Μέλος
του Συλλόγου μας.
Αγαπητέ Τάκη, ένα τεράστιο ευχαρι-
στώ από όλους εμάς.   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Δικαίωση και ικανοποίηση στην Συνοικία 
Αικατερίνης για τον βρεφονηπιακό σταθμό Μετά από πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ προκειμένου

να διευκολυνθούν οι ευάλωτες κοινωνικά ομά-
δες και να επισπευσθεί η επανασύνδεσή τους
με το δίκτυο της ΔΕΗ, ο Δήμος Ηρακλείου μέσω
της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Πρό-
νοιας και Αλληλεγγύης θα γνωστοποιήσει στην
αρμόδια επιτροπή και τη ΔΕΗ τις περιπτώσεις
συμπολιτών μας, των οποίων έχει διακοπεί η
σύνδεση. Ενημέρωσαν από τον Δήμο τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου μας σχετικά με την διαδικα-
σία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι ενδια-
φερόμενοι θελήσουν να ενταχθούν στο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ. Ο   Πρό-

εδρος ενημέρωσε αμέσως το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου ενημέ-
ρωσης. Πράγματι  αρκετοί γείτονες έδειξαν εν-
διαφέρον και με τις κατάλληλες οδηγίες μας
εντάχθηκαν  στο πρόγραμμα αυτό.
Αισθανόμαστε κι εμείς την ικανοποίηση των γει-
τόνων μας αυτών,  που τις Άγιες αυτές ημέρες,
είχαν στο σπίτι τους ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας κάνει ότι μπορεί
και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να βοη-
θήσει να ξεπερασθεί αυτή η κρίση και να βοηθά
γείτονές μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά ή άλλα προβλήματα.

Κανείς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Πωλείται
οικόπεδo
Πωλείται οικό-
πεδο από γείτονά
μας και Μέλος
του Πολιτιστικού
Συλλόγου μας,
γωνιακό έκτασης
436 μ2 με απεριό-
ριστη θέα, επί της
οδού Παναγίου
Τάφου (προς το
παρόν εκτός σχε-
δίου. Είναι σε κα-
θεστώς υπό έν-
ταξη). 
Τιμή πώλησης
120.000.  
Τ η λ έ φ ω ν ο
2810231942 κον
Γιάννη.

Mπορούν τα Μέλη του Συλλόγου μας να
στέλνουν αγγελίες για κινητά και ακίνητα
που θέλουν να πωλήσουν ή να ενοικιά-
σουν όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκί-

νητα, δίκυκλα  κ.λ.π. τα οποία θα κατα-
χωρούμε στην ιστοσελίδα μας
www.psaa.gr αλλά και στην εφημερίδα
μας «ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ» δωρεάν.

Δωρεάν καταχώρηση αγγελιών στην εφημερίδα μας

Καλούμε τα Μέλη του Συλλόγου
μας αλλά και όλους τους κατοί-
κους  της περιοχής μας, που  θέ-
λουν να ενημερώνονται άμεσα
για τις δραστηριότητες του συλ-
λόγου, να λαμβάνουν και να δια-
βάζουν πρώτοι τις ανακοινώσεις
και τα νέα της Συνοικίας μας, την
εφημερίδα μας να μας στέλνουν

τις επιστολές που θέλουν να δη-
μοσιεύονται στην εφημερίδα μας
«ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ», αλλά και να
επικοινωνούν άμεσα με τον πρό-
εδρο για οποιοδήποτε θέμα για
την περιοχή τους απασχολεί,  να
μας στείλουν  την δική τους ηλε-
κτρονική διεύθυνση  στο minas-
mavr@windowslive.com

Γνωρίστε μας τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας

Είμαστε κοντά και στους γονείς του 65ου Νηπιαγωγίου
Παραχωρήσαμε ευχαρίστως την
ιδιόκτητη αίθουσα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου μας (απέναντι από
την εκκλησία μας), στον  Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων του 65ου
Νηπιαγωγείου της Συνοικίας μας,
προκειμένου να την χρησιμοποι-
ήσουν για το δικό τους  Χριστου-

γεννιάτικο παζάρι, τα έσοδα του
οποίου θα χρησιμοποιηθούν για
την εκπαιδευτική εκδρομή των
παιδιών. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε το
Μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Ανδρου-
λάκη Έφορο, η οποία και συντό-
νιζε την όλη προσπάθεια.
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Π ριν από ένα χρόνο, μέσα
από την εφημερίδα μας
σας είχαμε ενημερώσει ότι
ο Δήμος μας ετοιμάζει ρα-

βασάκια που θα αναστατώσουν ακόμη
περισσότερο χιλιάδες νοικοκυριά της πε-
ριοχής μας, αφού σύμφωνα με τον Νόμο
1337/1983, ορίστηκε ότι τα ακίνητα που
εντάσσονται στο σχέδιο πόλης οφείλουν
ανάλογα με το μέγεθός τους, εισφορά σε
γη για τη δημιουργία κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων. Θεσπίστηκε επίσης
εισφορά σε χρήμα, η οποία δεσμεύεται
σε ειδικούς κωδικούς και χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση βα-
σικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έρ-
γων εντός των ορίων της πολεοδομικής
ενότητας.  
Από τα τέλη του περασμένου έτους η Δι-
εύθυνση Πολεοδομίας με τη βοήθεια της
Δημοτικής Αστυνομίας, αποστέλλει ενη-
μερωτικά σημειώματα για την οφειλό-
μενη εισφορά σε χρήμα σε περίπου 2500
ιδιοκτήτες ακινήτων της πολεοδομικής
ενότητας «Πόρος, Πατέλες, Αγία Αικατε-
ρίνη, Κατσαμπάς, Μπεντεβή»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας αντέδρασε
τότε έντονα, ζητώντας γραπτά και προ-
φορικά από τους Αντιδημάρχους κους
Δημ. Αγαπάκη (οικονομικών) και Μαν.
Βασιλάκη (Πολεοδομίας), να καθυστερή-
σουν την έναρξη καταβολής της 1ης δό-
σης αλλά και να αυξήσουν τις δόσεις
πληρωμής, ώστε να μπορέσουν οι ενδια-
φερόμενοι πολίτες να τις καταβάλλουν.
Πράγματι έγινε δεκτό το αίτημά μας με
την με αριθμό 500/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
αποφασίσθηκε:
1)Η εισφορά σε χρήμα, θα καταβάλλεται

χωρίς προσαυξήσεις και όπως προβλέ-
πεται από τον Νόμο σε 12 εξαμηνιαίες
δόσεις, δηλαδή στη διάρκεια 6 ετών. Αν
κάποιος καταβάλει με την πρώτη δόση
το σύνολο του ποσού, έχει έκπτωση
20%,.
2)Ποσό από 3.001 μέχρι 10.000 € σε 14
εξαμηνιαίες δόσεις
3)Ποσό από 10.001 μέχρι και 20.000 € σε
16 εξαμηνιαίες δόσεις
4)Ποσό από 20.001 μέχρι και 30.000 € σε
18 εξαμηνιαίες δόσεις 
5)Ποσό άνω των 30.000 € σε 20 εξαμη-
νιαίες δόσεις. 
6)Δίνεται η δυνατότητα αύξησης των δό-
σεων για ποσά άνω των 3.000 €, μετά
από αίτηση τους, στην Οικονομική Υπη-
ρεσία η οποία εξουσιοδοτείται να εγκρί-
νει μετά τη 12η δόση, το ποσό της δόσης
θα επιβαρύνεται με 1% ανά μήνα. 
7)Με απλή αίτηση τους προς τη Διεύ-
θυνση Πολεοδομίας, οι δημότες μπορούν
να ζητήσουν τον συμψηφισμό της εισφο-
ράς σε χρήμα που οφείλουν με τυχόν ρυ-
μοτομούμενα τμήματα του ακινήτου
τους ίσης επιφάνειας, για τα οποία δι-
καιούνται αποζημίωσης.
8)Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. όταν συν-
τρέχουν κοινωνικοί λόγοι) μπορεί, μετά
από αίτηση του δημότη, να γίνει ειδική
ρύθμιση με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Είναι αλήθεια ότι οι συνδημότες μας γνω-
ρίζουν τα πλεονεκτήματα από την έν-
ταξη της περιοχής μας  στο σχέδιο πό-
λης, που είναι η δημιουργία άρτιων και
οικοδομήσιμων οικοπέδων και κοινόχρη-
στων και κοινωφελών χώρων (δρόμων,
πλατειών, πάρκων, χώρων για σχολεία,
παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστά-

σεις), η δυνατότητα κατασκευής δικτύων
ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτι-
σμού, τηλεπικοινωνιών και λοιπών έρ-
γων υποδομής. Γι’ αυτό και έχουν παρα-
χωρήσει την οφειλόμενη εισφορά σε γη.
Επίσης όμως είναι αλήθεια, ότι πολλοί
από αυτούς δυσκολεύονται στη σημε-
ρινή δυσμενή οικονομική συγκυρία να κα-
ταβάλουν την οφειλόμενη εισφορά σε
χρήμα.
Όλα αυτά καλά και ευχαριστούμε τον
Δήμαρχο που έκανε δεκτό και το δικό
μας αίτημα, να αυξήσει τις δόσεις, και να
καθυστερήσει την έναρξη πληρωμής των
δόσεων, μήπως και τα πράγματα έβλε-
παν βελτίωση. 
Όμως σε αυτό τον ένα χρόνο που πέ-
ρασε, τα πράγματα χειροτέρεψαν, η
ανεργία αυξήθηκε, το εισόδημα έχασε
τουλάχιστο 25% της αξίας του σε σχέση
με το 2012, οι συντάξεις συρρικνώθηκαν,
οι φόροι και τα τέλη αυξήθηκαν  και τίθε-
ται το ερώτημα τώρα τι κάνουμε; Αρχί-
ζουν λοιπόν τα τύμπανα να κτυπούν
από τώρα και πολύ δυνατά μάλιστα,
αφού υπολογίζουμε ότι μέχρι τα μέσα
στο 2014, θα βεβαιωθούν οι κατάλογοι
και θα ξεκινήσουν οι δόσεις.. 
Ξέρετε πόσους φόρους θα καταβάλουμε
εμείς οι φορολογούμενοι το 2014;
Να τους υπενθυμίσουμε; Έχουμε και
λέμε λοιπόν: 
Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε φόρους
παλαιότερων ετών, όπως ο ΦΑΠ του
2011, του 2012 και του 2013, καθώς και
το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, μέσω
των λογαριασμών της ΔΕΗ (μέχρι τον
Μάιο). Τον Φόρο εισοδήματος, την Φο-
ρολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια όσοι
έχουν, την Εισφορά αλληλεγγύης, το Τέ-

λος επιτηδεύματος, τα Τέλη κυκλοφο-
ρίας, την ασφάλεια αυτοκινήτου, το
πρόστιμο της νομιμοποίησης αυθαιρέ-
των, τα φάρμακα και οι επισκέψεις των
γιατρών που δεν καλύπτει το ασφαλι-
στικό ταμείο και τους χιλιάδες ανασφά-
λιστους, την είσοδό μας σε νοσοκομείο,
ακόμη και τις συνταγογραφήσεις θα πλη-
ρώνουμε, τα λειτουργικά έξοδα ενός πα-
ραδοσιακού νοικοκυριού, το/τα ενοίκιο/α
διαμερισμάτων και τα έξοδα επιβίωσης
των φοιτητών-σπουδαστών που αντιμε-
τωπίζουν πολλά νοικοκυριά, κ.λ.π. κ.λ.π.
κ.λ.π. Η φοροδοτική ικανότητα των πο-
λιτών έχει πλέον συρρικνωθεί τόσο πολύ,
με αποτέλεσμα μήνα με τον μήνα να δη-
μιουργούνται νέα αδιέξοδα, αδυναμία
στοιχειώδους επιβίωσης, αυτοκτονίες,
οικογένειες να διαλύονται, η κατάθλιψη
να κάνει πάρτι, η εγκληματικότητα, η
πορνεία και τα ναρκωτικά, στην πρώτη
θέση. Τα τελευταία 2 χρόνια, όπως κι
εσείς γνωρίζετε, στην περιοχή μας συνέ-
βησαν 4 αυτοκτονίες……..
Δεν μας έφταναν όλα τα παραπάνω και
άλλα τόσα, ήλθε και το νέο χαράτσι της
εισφοράς σε χρήμα από τον Δήμο και
έδεσε το θέμα….
Ο κόσμος έχει αγανακτήσει πια, έχουν
σπάσει τα νεύρα του, έχει απελπισθεί
πιά, έχει γίνει κομματάκια.
Κάνουμε έκκληση στον αγαπητό Δή-
μαρχο μας και με την ιδιότητά του ως Αν-
τιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας κον Γιάννη Κουράκη, να δώσει
παράταση της έναρξης πληρωμής των
δόσεων  τουλάχιστο για δύο χρόνια
ακόμη (μέχρι τέλος του 2015), μήπως και
ανακάμψουμε και μπορούμε να μπούμε
στην παραπάνω ρύθμιση. Επίσης να του

ζητήσουμε μέσω της ΚΕΔΕ να εισηγηθεί
να γίνει νέα νομοθετική ρύθμιση και να
μειωθεί στο 50% η σημερινή εισφορά σε
χρήμα, αφού και η αξία των ακινήτων
έχει μειωθεί το ίδιο, σε εξευτελιστικά επί-
πεδα καθώς επίσης να αυξάνονται οι δό-
σεις χωρίς προσαυξήσεις.
Μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να ει-
σπράξει και ο Δήμος μας αυτά τα χρή-
ματα. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι τα ακί-
νητα που με κόπο, ιδρώτα και θυσίες
δημιούργησαν έντιμοι βιοπαλαιστές, σή-
μερα δεν αξίζουν. Ούτε τα παιδιά μας
πλέον δεν τα θέλουν αφού δεν μπορούν
να τα συντηρήσουν και να αντέξουν στα
κριτήρια διαβίωσης, στα χαράτσια και
στους φόρους.  
Κε Δήμαρχε τα αιτήματά μας είναι δίκαια
και υλοποιήσιμα, αρκεί να το θέλετε κι
εσείς.  Σας υπενθυμίζουμε ότι αποκα-
λείτε στις προσφωνήσεις σας την Συνοι-
κία της Αγίας Αικατερίνης, ως την πλέον
χαρακτηριστική εργατολαϊκή Συνοικία
της Πόλης μας. Μόνο εμείς γνωρίζουμε
το μέγεθος της ανεργίας και της ανέχειας
που υπάρχει εδώ. Δεκάδες αν όχι εκα-
τοντάδες συμμετέχουν στα κοινωνικά
συσσίτια, στα κοινωνικά παντοπωλεία,
στα κοινωνικά φαρμακεία. Οι συμπολί-
τες μας αυτοί πως θα αντιδράσουν; Γι-
αυτό και σας ζητάμε να κάνετε δεκτά  τα
αιτήματα  μας αυτά. 
Και ένα τελευταίο νέο. Ο πρόεδρος του
Συλλόγου μας είχε κατιδίαν συνάντηση
την ΤΕ 15/1/2014 με τον αντιδήμαρχο Οι-
κονομικών κ. Δημ. Αγαπάκη και τον αντι-
δήμαρχος Πολεοδομίας κ. Μ. Βασιλάκη οι
οποίοι και βλέπουν θετικά τις προτάσεις
μας. Ειδάλλως ουκ αν λάβεις από τον μη
έχοντα. 

Ουκ αν λάβεις από τον μη έχοντα
Καθορίστηκαν οι δόσεις για την εξόφληση της εισφοράς σε χρήμα. Ε, ε, έρχονται!

Πραγματοποιούμε 
την τακτική Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, αποφάσισε
την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου μας, την Τε-
τάρτη 19 Μάρτη 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. στο ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (παλιό κτίριο του Συλλόγου μας απέ-
ναντι από την εκκλησία μας). Στην περίπτωση που
δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαλει-
φθεί και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Τε-
τάρτη 26 Μάρτη 2014, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο,
με τα ίδια θέματα.
Τα θέματα προς συζήτηση είναι:                                                                                                            
1)Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός, 
2)Προτάσεις – Εισηγήσεις Μελών
Πρέπει να επισημάνουμε την σπουδαιότητα αυτής
της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό, όλα τα τα-
κτικά και Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου μας πρέπει να
παραβρεθούν και να συμμετέχουν στις εργασίες της.
Τελικά, αυτή είναι και η αμοιβή μας, δηλαδή να σας
βλέπουμε όλους μαζί, σαν ένα σώμα, μια ψυχή να
συμμετέχετε στον κοινό αγώνα, να συζητάμε, να αν-
ταλλάζουμε σκέψεις και απόψεις, να ακούμε προτά-
σεις, παρατηρήσεις, παράπονα, προβληματισμούς
αλλά και να ενημερώνεστε υπεύθυνα και αντικειμε-
νικά, για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και ομο-
λογουμένως συμβαίνουν πάρα πολλά, τόσο ευχάρι-
στα όσο και δυσάρεστα.
Κάνουμε επίσης ιδιαίτερη πρόσκληση στους νέους της
Συνοικίας μας, άνω των 18 ετών, να προσέλθουν και
εκείνοι στη  Γ.Σ. μας και γιατί όχι να εγγραφούν ως τα-
κτικά Μέλη του Συλλόγου μας, δίνοντας μας διπλή
χαρά. 
Παρακαλούμε όλα τα Μέλη μας, να παραβρεθούν.

Τροποποιήθηκαν 
τα δρομολόγια 
του λεωφορείου μας
Σας είχαμε προειδοποιήσει να προτιμάτε το αστικό λε-
ωφορείο μας και εσείς αδιαφορήσατε.
Το πιστέψατε τώρα ότι δεν σας λέγαμε ψέματα; Καλά,
δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχουν τόσα χρήματα
στη Συνοικία μας και όλοι παίρνουν ταξί; Βρε μπας και
ζούμε σε κανένα Κολωνάκι, Εκάλη, Κηφισιά και δεν το
έχω πάρει χαμπάρι;
Σας το λέμε για πολλοστή φορά, ότι εάν πηγαινοέρχε-
ται το λεωφορείο μας άδειο ή με 2-3 επιβάτες μέσα, θα
το σταματήσουν εντελώς. 
Καταλάβετέ το ότι το Αστικό ΚΤΕΛ είναι ιδιωτική εται-
ρεία κι αν δεν βγάζει τουλάχιστο τα έξοδά  του, θα
σταματήσει εντελώς τα δρομολόγια.. Μην έρχεστε
μετά να διαμαρτύρεστε, θα είναι αργά.

Ιδρύεται Παγκρήτια
Ένωση Πολιτιστικών
Συλλόγων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας, συμμετείχε στο 1ο
Παγκρήτιο Συνέδριο Πολιτιστικών Συλλόγων στο
Αρκάδι στο Ρέθυμνο στις 14 και 15/12/2013, με
στόχο να ιδρυθεί η Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστι-
κών Συλλόγων 
Στους κεντρικούς ομιλητές είχε προσκληθεί να
συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου μας. 
Νεότερα θα έχετε αν αξίζει τον κόπο.

Στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας, από παραδρομή δεν
δημοσιεύθηκε ότι συνεργαζόμα-
στε στη συγκέντρωση τροφίμων
σε απόρους της Συνοικίας μας, με

την συνεργασία και του Συλλόγου
και Κηδεμόνων του 48ου Δ.Σ.,
τους οποίους  και ευχαριστούμε.
Ιδιαίτερα δε τον αγαπητό Πρό-
εδρο κον Πολυδ. Φραντζεσκάκη. 

Άριστη η συνεργασία μας και 
με τον Σύλλογο Γονέων  του 48ο Δ.Σ.

Μοιράσαμε τρόφιμα σε γείτονές μας

Ο ένας για όλους και όλοι για τον έναν
Τα χρόνια και η εποχή είναι δύ-
σκολη, αλλά δεν πρέπει να μας
πιάνει πανικός, γιατί αυτός ο τό-
πος, για όποιον έχει διαβάσει ιστο-
ρία, έχει περάσει πολλές κρίσεις.
Να ψάξουμε όμως μέσα μας να
δούμε τι έφταιξε και το πάθημα να
μας γίνει μάθημα.
Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε πα-

ρακάνει εδώ στον τόπο μας. Ο
εγωισμός, ο ατομισμός, η απλη-
στία, το ότι ο ένας δεν σέβεται τον
άλλο, είναι αρρώστιες τρομερές. 
Αδέλφια πρέπει να μάθουμε μέσα
από τα λάθη μας και με τον τρόπο
αυτό να ξεπεράσουμε την κρίση.
Ο ένας για όλους και όλοι για τον
ένα.

Συγκεντρώσαμε τρόφιμα που
έφεραν στα γραφεία μας κάτοι-
κοι της Συνοικίας μας αλλά και
ο Δ/ντής και οι δάσκαλοι του
48ου Δ.Σ., τα οποία μοιράσαμε
σε οικογένειες με προβλήματα
επιβίωσης και που έχουν κατα-
χωρηθεί στις αντίστοιχες κατα-

στάσεις που τηρούμε στον Πο-
λιτιστικό Σύλλογό μας.
Τους ευχαριστούμε πολύ και
τους ευχόμαστε το 2014 να
τους φέρει η Προστάτιδα της
Συνοικίας μας Αγία Αικατερίνη,
κάθε πνευματικό και υλικό
αγαθό.
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης, πιστός στις
αρχές, τις παραδόσεις του 28 χρόνια που λειτουργεί συνε-
χώς, (ήδη μπήκαμε αίσια στα 29) αλλά και την υπόσχεση
που έδωσε στους γείτονες αλλά και στους συμπολίτες μας
που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους  να συμμετέχουν
στα φετινά επιμορφωτικά προγράμματα και παραδοσιακά
εργαστήρια, ότι παρά την μεγάλη κρίση και τα τεράστια
προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας, εμείς επι-
μένουμε ακόμη (για πόσο ακόμη;) και δεν το βάζουμε
κάτω. Κάνουμε λοιπόν γνωστό, ότι ολοκληρώθηκε η συγ-
κέντρωση των αιτήσεων με εξαιρετική επιτυχία και ξεκίνη-
σαν την λειτουργία τους στις 4-11-2013 και θα συνεχίζουν
να λειτουργούν μέχρι και το Πάσχα και μάλιστα ορισμένα

από αυτά μέχρι και τον Ιούλιο. Δυστυχώς και φέτος δεν
μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους ενδιαφερόμε-
νους και αρκετές δεκάδες αν όχι εκατοντάδες συμπολιτών
μας δεν μπόρεσαν να τα παρακολουθήσουν και ζητάμε συ-
γνώμη γιαυτό. 
Τα επιμορφωτικά τμήματα και παραδοσιακά εργαστήρια,
που λειτουργούμε την τρέχουσα εκπαιδευτική  περίοδο
2013-2014, είναι ασφυκτικά γεμάτα και το πρόγραμμα
φαίνεται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα.
1*ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ αρχαρίων Ενήλικων:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17.30-19.00
2*ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ αρχαρίων Ενήλικων:

Δευτέρα και Τετάρτη 16.00-17.30

3*ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ αρχαρίων Ενήλικων: Κάθε Δευ-
τέρα 17.30-20.00
4*ΤΜΗΜΑ ΛΥΡΑΣ και ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ αρχαρίων Ανηλίκων-

Ενηλίκων :Κάθε Τετάρτη 16.00-17.00
5*ΤΜΗΜΑ ΛΥΡΑΣ&ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ προχωρημένων Ανηλί-

κων-Ενηλίκων Κάθε Τετάρτη 17.00-18.00
6*ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ προχωρημένων Ενηλίκων Κάθε

Τετάρτη 18.00-19.00
7*ΤΜΗΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ αρχαρίων Ανηλίκων-Ενηλίκων: Κάθε

Δευτέρα 16.00-17.30
8*ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ αρχαρίων Ανηλίκων:

Κάθε Δευτέρα 16.00-17.30
9*ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ αρχαρίων Ενηλίκων:

Κάθε Δευτέρα 17.30-19.00
10*ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΖΑΧΑ  
Κάθε Τετάρτη 16.00-18.30
11*ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Ανηλ     
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 16.0
12*ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Ενηλί    
19.00
13*ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚ      
Κάθε Δευτέρα 16.00-18.00
14*ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚ     
Κάθε Δευτέρα 18.00-20.00
15*ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ α   
Δευτέρα 17.30-20.00
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Εξαιρετικά λειτουργούν και φέτος τα επι  

Με λαμπρότητα και φέτος η εορτ    
Γ ιορτάστηκε με λαμπρότητα, με επιση-

μότητα με θρησκευτική κατάνυξη και
με την συμμετοχή εκατοντάδων πι-
στών, η εορτή της πολιούχου και Προ-

στάτιδας της Συνοικίας μας και του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου μας, η Πάνσοφος Αγία
Αικατερίνα. 
Την Κυριακή 24 Νοέμβρη στις 6μ.μ. έγινε ο πα-
νηγυρικός Μεγάλος Εσπερινός, χοροστατούν-
τος  του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρή-
της κου κου Ειρηναίου, με την συνοδεία πολλών
ιερέων. Μάλιστα ακούστηκαν για δεύτερη

φορά, τα εγκώμια της Αγίας Αικατερίνης, τα
οποία έψαλλε εξαιρετικά η παιδική χορωδία
του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, την διεύθυνση
της οποίας είχε ο κος Μάνος Διακοσταμάτης,
πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής.
Την Δευτέρα 25 Νοέμβρη, ανήμερα της εορτής
Της, έγινε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χορο-
στατούντος του πανοσιολογιοτάτου Πρωτο-
σύγκελου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης π.
Μεθοδίου Βερνιδάκη, μετά των ιερέων της Ενο-
ρίας μας πατέρων Νικολάου Μαστοράκη και
Εμμανουήλ Κοκκίνη. Η Ενορία μας φέτος πρω-

τοτύπησε και στόλισε τον Επιτάφιο με την ει-
κόνα της Κοίμησης της Αγίας Αικατερίνας. Η
Αγία Αικατερίνα, να σκεπάζει και να προστα-
τεύει την Συνοικία Της, τους κατοίκους Της και
τα Παιδιά Της, τον Πολιτιστικό Σύλλογό Της, τα
Τακτικά και Επίτιμα Μέλη του, τους πολυπλη-
θείς φίλους της Συνοικίας και του Συλλόγου
μας, αλλά και όλο τον κόσμο.  
Y.Γ.
Εντύπωση πάντως έκανε που κανείς εκπρόσω-
πος τουλάχιστο του Δήμου μας, δεν παρουσιά-
στηκε για μια ακόμη χρονιά.

Πριν μερικούς
μήνες, είχατε
ενημερωθεί από
την εφημερίδα
μας ότι το Δ.Σ.
του Συλλόγου
μας, αποφάσισε
να συντηρήσει
τα δύο ιδιό-
κτητα κτίριά
του μετά από
ανοικτό διαγωνι-
σμό. Πράγματι
ενδιαφέρθηκαν κάποιοι γείτονες και έφεραν τις
προσφορές των. Τελικά προχώρησαν στην απα-
ραίτητη συντήρηση των δύο ιδιόκτητων κτιρίων
μας, δηλαδή του ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  (παλιό
κτίριο απέναντι στην εκκλησία μας), και του ΚΕΝ-
ΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΕΚ-
ΦΡΑΣΗΣ (νέο κτίριο)
Οι εργασίες που έγιναν στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝ-
ΤΡΟ, ήταν βαριάς μορφής, αφού επί 25 χρόνια
(από το 1989), δεν είχε συντηρηθεί όπως έπρεπε.
Οι εργασίες που έγιναν τελικά ήταν υγρομόνωση,
θερμομόνωση, γενική συντήρηση του φέροντος
οργανισμού από υγρασίες και σκουριές στον οπλι-

σμό σε δοκάρια και κολώνες με ειδικά συντηρη-
τικά και προστατευτικά υλικά, νέοι αδιάβροχοι
σοφάδες   και στο τέλος γενικό βάψιμο.
Οι εργασίες που έγιναν στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-
ΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ήταν μόνο
ελαιοχρωματισμοί εξωτερικά, που έγιναν στα 12
χρόνια από την κατασκευή του για δεύτερη φορά
περιμετρικά και για πρώτη φορά στην πρόσοψη. 
Οι εργασίες έγιναν με τεχνίτες που κατοικούν
στην Συνοικία, και αποκλειστικά με έξοδα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου μας, συγκεντρώνοντας ευρώ
ευρώ  τα τελευταία 5 χρόνια.
Ας είναι ευλογημένα και χρήσιμα στην τοπική κοι-
νωνία μας.

Συντηρήσαμε και βάψαμε τα κτίριά μαs. Θαυμάστε τα Ο πολιτιστικός Σύλλογός μας ανακήρυξε Επ      
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε ομόφωνα σε
συνεδρίασή του, να ανακηρύξει σε  Επίτιμο Μέλος
του Πολιτιστικού Συλλόγου μας της Αγίας Αικατερί-
νης του Δήμου Ηρακλείου, ένα εξαίρετο και σπάνιο
Πνευματικό Άνδρα, που τόση αγάπη έχει προσφέ-
ρει στη Συνοικία μας, τον Αρχιμανδρίτη του Οικου-
μενικού Θρόνου, πατέρα Μακάριο Γρινιεζάκη.
Πράγματι σε ειδική σεμνή τελετή που έγινε την
πρώτη ημέρα των ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΩΝ μας, όπου και
χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία και ευλόγησε τον
Πολιτιστικό Σύλλογό μας, του επιδώσαμε τον
Έπαινο και μια αναμνηστική εικόνα της Αγίας Αικα-
τερίνης.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας πολύ συγκινημένος
είπε τα παρακάτω λόγια.
«Αιδεσιμολογιότατε Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού
Θρόνου, πατέρα Μακάριε, Αιδεσιμότατοι Άγιοι Πα-
τέρες της Ενορίας μας Νικόλαε και Εμμανουήλ, φίλες
και φίλοι, γειτόνισσες και γείτονες.
Με ιδιαίτερη μεγάλη χαρά, το Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης, ομόφωνα αποφάσισε
στα φετινά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ μας, να ανακηρύξει τον π.
Μακάριο Γρινιεζάκη, σε Επίτιμο Μέλος του, αναγνω-
ρίζοντας την μεγάλη αγάπη και στήριξή του, στον
ΠΣΑΑ αλλά  και στην Συνοικία μας.
Είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές επο-

χές, χρειαζόμαστε πνευματικούς ανθρώπους, του
αναστήματος και του κύρους του πατρός Μακα-
ρίου Γρινιεζάκη, για να μας στηρίζουν πνευματικά
και ηθικά.   
Ο αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Μα-
κάριος Γρινιεζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Σπούδασε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική
Σχολή Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του Πανε-
πιστημίου της Αθήνας. Μεταπτυχιακές σπουδές
πραγματοποίησε στον τομέα της Χριστιανικής Ηθι-
κής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της
Βοστώνης, στον τομέα της Ιστορίας των Επιστημών
της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου του Harvard, στον τομέα της Βιοηθικής της Σχο-
λής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου του
Monach και στον τομέα της Φιλοσοφίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λουβαίν. Η
διδακτορική του διατριβή εγκρίθηκε με βαθμό "Άρι-
στα" από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης το 2003.
Έγινε μοναχός και διάκονος το 1993, πρεσβύτερος
το 1997 και αρχιμανδρίτης το 1998 στην Ιερά Μονή
Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. Υπηρέτησε ως διάκο-
νος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά
Ηρακλείου, ως εφημέριος στην ενορία Αγίου Νικο-
λάου Χαρασού και στην ιστορική κοινότητα του
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 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ενηλίκων:

  
  Ανηλίκων (πάνω από 8 ετών):

   η 16.00-18.00
  Ενηλίκων: Κάθε Τετάρτη 17.00-

  ΑΠΤΙΚΗΣ   Ι αρχαρίων Ενηλίκων:
  

  ΑΠΤΙΚΗΣ  ΙΙ αρχαρίων Ενηλίκων:
  

 ΟΣ αρχαρίων Ενηλίκων: Κάθε
 

16*ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Ενηλίκων: Κάθε Δευτέρα
18.00-20.00
17*ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Ανηλίκων-Ενηλίκων: Κάθε Κυριακή
12.00-13.30 (Σε συνεννόηση). 
18*ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ Ενηλίκων: Κάθε Δευτέρα  και
Τετάρτη 16.00-17.00 (Σε συνεννόηση)
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης προσπαθεί, να
βρίσκει χορηγούς για να στηρίζουν οικονομικά την λειτουρ-
γία των επιμορφωτικών τμημάτων του, ώστε να προσφέ-
ρονται στους συμπολίτες μας με το μικρότερο δυνατό κό-
στος γιαυτούς και γιατί όχι εντελώς δωρεών, εφόσον
βέβαια καλύπτονται όλα τα έξοδα. Καταφέραμε φέτος με
πολλές δυσκολίες και εξασφαλίσαμε, παρά την κρίση, με-

ρική επιχορήγηση από την Περιφέρεια Κρήτης (μειωμένη
κατά 50% της περσινής επιχορήγησης), με την οποία θα
καλυφθεί ένα μικρό μέρος των εξόδων των φετινών επι-
μορφωτικών προγραμμάτων, γιαυτό και φέτος αναγκαζό-
μαστε να ζητήσουμε την οικονομική συμμετοχή των ενδια-
φερομένων, την ελάχιστη δυνατή, δηλαδή μόνο 25�
συνολικά και για ολόκληρη την περίοδο 2013-2014 και για
ολόκληρο το 5-8μηνο που θα διαρκέσουν τα περισσότερα
τμήματα, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων εκεί-
νων που θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει
ότι μηνιαίως το κόστος για κάθε τμήμα ξεκινά από 3� και
φτάνει μέχρι και το ποσό των 5�.
Τα φετινά επιμορφωτικά προγράμματά μας, έχουν διάρ-

κεια  35 πραγματικών ωρών (ή 47 διδακτικών ωρών). 
Επαναλαμβάνουμε και το επισημαίνουμε  για πολλοστή
φορά, προς άρση κάθε παρεξήγησης, ότι εμείς δεν αντικα-
θιστούμε ούτε τα ωδεία, ούτε τα επαγγελματικά εργαστή-
ρια και σχολές, ούτε πτυχία δίνουμε. Απλά προσφέρουμε
την δυνατότητα στα Μέλη του Συλλόγου μας, στους γεί-
τονές μας και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και στους
συνδημότες μας, να διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο
τους, δημιουργικά-παραγωγικά και ωφέλημα, να διατη-
ρούμε την παράδοση τα ήθη κι έθιμά μας και να αποτρέ-
πουμε κυρίως την νεολαία μας να μην συχνάζει σε στέκια
που παραμονεύει η αλητεία, η εγκληματικότητα, τα ναρ-
κωτικά.

     πιμορφωτικά προγράμματα

     τή της Αγίας Αικατερίνης

     Επίτιμο Μέλος τον πατέρα Μακάριο Γρινιεζάκη
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Αγίου Γεωργίου Southbridge των Η.Π.Α.
Δίδαξε τα μαθήματα Θεολογίας και Βιοηθικής στο
Ελληνικό Κολλέγιο και στη Θεολογική Σχολή του Τι-
μίου Σταυρού Βοστώνης, ενώ από το 2002 μέχρι και
σήμερα διδάσκει το μάθημα της Ιατρικής Δεοντολο-
γίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το μάθημα της Χριστιανικής Ηθικής στην Ανω-
τέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.
Σήμερα είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης, διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της
Εκκλησίας και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής της
Εκκλησίας Κρήτης επί των θεμάτων βιοηθικής και

συγχρόνου προβληματισμού, ενώ παράλληλα συγ-
γράφει επιστημονικά άρθρα, μελέτες και βιβλία.
Οι γονείς του, τα τελευταία 17 χρόνια, κατοικούν
στη Συνοικία μας και ως εκ τούτου, θεωρείται και
Αγιοαικατερινιώτης. Όμως εμάς δεν μας φτάνει
αυτό. Με την ανακήρυξη του σε Επίτιμο Μέλος του
ΠΣΑΑ, τον φέρνουμε περισσότερο κοντά μας γιατί
θέλουμε να τον κρατήσουμε για πάντα στη μεγάλη
οικογένεια της Συνοικίας της Αγίας Αικατερίνης, σαν
ένα δικό μας άνθρωπο, ένα δικό μας φίλο και
αδελφό, μπροστά στις όποιες μελλοντικές εξελίξεις
έλθουν. 
Δεν έχω συνηθίσει σε προσφωνήσεις, όταν έχω
μπροστά μου, προσωπικότητες του αναστήματος
του πατρός Μακαρίου και να με συγχωρέσει γιαυτό.
Όμως η  σημερινή αυτή σεμνή και ταπεινή τελετή,
εμπεριέχει πλήθος συναισθημάτων αγάπης, σεβα-
σμού, εκτίμησης και αναγνώρισης, γιαυτό Πάτερ
Μακάριε, παρακαλούμε να δεχθείτε τον τιμητικό
τίτλο του Επίτιμου Μέλους του Π.Σ.Α.Α. για να θυ-
μάστε αυτά ακριβώς τα συναισθήματα όλων των
Αγιοαικατερινιωτών, όποτε βλέπετε αυτόν τον τι-
μητικό τίτλο, και να σας ευχηθούμε η Μεγάλη Γειτό-
νισσά μας, Προστάτιδα και Οδηγός της Ζωής μας η
Αγία Αικατερίνη, να σας δίνει υγεία, δύναμη και φώ-
τιση στο δύσκολο έργο σας.

Μία εξαίρετη
και πραγμα-
τική Κυρία,
ήλθε πριν
από 5-6 χρό-
νια στον Πολι-
τιστικό Σύλ-
λογό μας για
να συμμετέχει
στο τμήμα
Αγιογραφίας
και από τότε
δεν την απο-
χωριστήκαμε
ποτέ, μέχρι
και  σήμερα.  
Στην πορεία
α ν α δ ι π λ ώ -
θηκε και το σπάνιο ταλέντο της και μάλιστα
είχε μια εκπληκτική εξέλιξη στην Τέχνη της
Αγιογραφίας. Βέβαια αυτό δεν έγινε τυχαία,
γιατί είχε την μεγάλη τύχη να έχει δάσκαλό της
τον Μεγάλο Αγιογράφο κον Μαν. Ζαχαριου-
δάκη, ο οποίος και την ξεχώρισε και σήμερα εί-
ναι βοηθός της, στα έργα που αναλαμβάνει να
ολοκληρώσει σε διάφορες εκκλησίες της Κρή-

της. Μάλιστα οι τε-
λευταίες εξαιρετικές
αγιογραφίες που έγι-
ναν στην νέα Εκκλη-
σία μας, αποτέλεσε
την κύρια συνεργά-
τιδα του κου Μαν Ζα-
χαριουδάκη.
Επειδή τα τελευταία
2-3 χρόνια, έρχεται
και στηρίζει αφιλο-
κερδώς  τα προγράμ-
ματα Αγιογραφίας
μαζί με τον Δάσκαλό
της κον Μαν Ζαχαρι-
ουδάκη, το Δ.Σ. απο-
φάσισε ομόφωνα να
την ανακηρύξει σε

Επίτιμο Μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Πράγματι σε ειδική τελετή που έγινε στα ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΕΙΑ μας, της επιδώσαμε τον Έπαινο και
μια αναμνηστική εικόνα της Αγίας Αικατερίνης,
διά μέσω του Αντιπεριφερειάρχη μας κου Ευρ.
Κουκιαδάκη.
Κα Αννα Τσίγκου σας θέλουμε για πάντα μαζί
και σας ευχαριστούμε για όλα.

Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας  η κα Αννα  Τσίγκου

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΑΡ. 100 2014_Layout 1  17/1/14  18:02  Page 5



6

Προσφέραμε 
και δωρεάν μαθήματα  
και κανείς δεν ήρθε
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Αικατερίνης,
προσπάθησε να βοηθήσει τα παιδιά που κατοι-
κούν στην Συνοικία Αγίας Αικατερίνης αλλά και
στα γειτονικά Προάστια και φοιτούν φέτος στην
Γ΄ Λυκείου και που οι οικογένειές των αντιμετω-
πίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ότι θα
ξεκινούσε από την Δευτέρα 7/10/2013 φροντι-
στήριο-προετοιμασία μαθημάτων φιλολογικών,
μαθηματικών, βιολογίας και μηχανολογίας για τις
Πανελλήνιες εξετάσεις. Στα τμήματα αυτά, προ-
θυμοποιήθηκαν να διδάξουν αφιλοκερδώς εξαί-
ρετοι γνωστοί καθηγητές, με πολυετή διδακτική
εμπειρία, μεταδοτικότητα και με αποτελεσματι-
κές διδακτικές μεθόδους. Μάλιστα θα παρέχον-
ταν σημειώσεις και βοηθητικό υλικό, και θα γινόν-
τουσαν τακτικά επαναληπτικά τεστ, μια δηλαδή
ολοκληρωμένη προετοιμασία και όλα αυτά εντε-
λώς δωρεάν.
Δώσαμε επίσης μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα.
Τυπώσαμε ανακοινώσεις τις οποίες τοιχοκολλή-
σαμε σε στύλους της ΔΕΗ, δώσαμε και μοιράσαμε
ανακοινώσεις στα σχολεία της περιοχής μας και
στο 6ο Λύκειο, το ανακοίνωσαν οι τοπικές εφη-
μερίδες τα ραδιόφωνα και κανάλια αλλά και το
ανακοινώσαμε δύο συνεχόμενες Κυριακές στην
Εκκλησία μας.
Δυστυχώς η προσπάθειά μας αυτή δεν είχε απο-
τέλεσμα, αφού δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας μα-
θητής. Μακάρι που δεν παρουσιάστηκαν υποψή-
φιοι μαθητές για τις Πανελλήνιες επειδή δεν
υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειές των.
Μακάρι. 
To Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, και δη-
μόσια ευχαριστεί τους 3 καθηγητές που προθυ-
μοποιήθηκαν να στηρίξουν τα νέα παιδιά της πε-
ριοχής μας, ιδιαίτερα αυτή την δύσκολη εποχή,
προσφέροντας τις πολύτιμες γνώσεις των αφι-
λοκερδώς. 
Δεν αναφέρουμε τα ονόματά τους, επειδή μας το
ζήτησαν οι ίδιοι.

Έγινε οδοντιατρική
εξέταση 
των παιδιών 
της Συνοικίας μας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας της  Αγίας Αικατε-
ρίνης, στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει,
μεταξύ των άλλων δράσεών του, παρεμβαίνει και
επιμένει και σε θέματα προληπτικής υγείας των
κατοίκων της Συνοικίας μας.                      
Μετά την επίσκεψη στην Συνοικία μας, για δεύ-
τερη φορά, της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας
της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω της οποίας 80 γυ-
ναίκες της περιοχής μας έκαναν μαστογραφία,
μας δίνεται η δυνατότητα, να κάνουμε ένα βήμα
πιο πέρα. 
Με την συνεννόηση, την συνεργασία και την στή-
ριξη των Δ/ντών όλων των σχολείων Α΄θμιας Εκ-
παίδευση που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια
της Συνοικίας μας, καλέσαμε την Περιφέρεια Κρή-
της, να επισκεφθεί την Συνοικία της Αγίας Αικα-
τερίνης, η Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντια-
τρικής, για να εξετάσει τα παιδιά που φοιτούν
στα δημοτικά σχολεία 48ο και 23ο  καθώς επίσης
και των νηπιαγωγείων 65ο  και 6ο,  επειδή θεω-
ρούμε ότι ο προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος
είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη διατήρηση
της καλής υγείας των παιδιών και για την προ-
στασία τους από σοβαρότερα προβλήματα.                       
Η κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής,
πράγματι επισκέφτηκε τα παραπάνω σχολεία
και πέρασαν από έλεγχο περίπου 230 παιδιά.                                 

Σ την οδό Φιλολάου και 100 μόλις μέ-
τρα νότια της εκκλησίας της Αγίας
Αικατερίνης, υπάρχει οικόπεδο, πε-
ρίπου 4.000μ2 αγορασμένο από τον

Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, προκειμένου
να κατασκευασθούν 20 νέες εργατικές κατοι-
κίες.
Μετά από συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας με τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Βουλευτή Ηρακλείου
κον Βασ. Κεγκέρογλου, συζήτησαν εκτός των
άλλων και για την τύχη του παραπάνω οικοπέ-
δου, μετά μάλιστα την κατάργηση του Οργανι-
σμού αυτού και έμεινε απόλυτα σύμφωνος στην
πρότασή μας, να παραχωρηθεί-μεταβιβασθεί
το οικόπεδο αυτό στον Δήμο μας. 
Το παραπάνω οικόπεδο λόγω, της εξαιρετικής
θέσης και εδαφικής διαμόρφωσής του, αποτελεί
εγγύηση των όποιων μελλοντικών δράσεων
προκύψουν, με στόχο την πολιτιστική-πνευμα-

τική-περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση
και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων της περιοχής μας. Σε αυτό τον χώρο, μπο-
ρούν να γίνονται εξαιρετικά πράγματα προς
όφελος των κατοίκων της περιοχής, που δεν
τολμούσαμε να σκεφτούμε πριν μερικά χρό-
νια!!!!
Μετά την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, στείλαμε έγ-
γραφο στον Δήμαρχό μας κον Γιάννη Κουράκη
και σε όλους τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και
Δημοτικές Υπηρεσίες, να προχωρήσουν άμεσα
στις απαραίτητες ενέργειες μεταβίβασης-παρα-
χώρησης του παραπάνω οικοπέδου στον Δήμο
μας. Επίσης να προχωρήσουν άμεσα στην εκ
νέου επιμέτρηση της οικοπεδικής αυτής έκτα-
σης, την εκ νέου οριοθέτησή της, την απομά-
κρυνση των καταπατητών, την απομάκρυνση
μπαζών και σκουπιδιών  και στο τέλος την πε-
ρίφραξή του.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας δηλώνει ορθά κο-

φτά, σε κάθε επίδοξο καταπατητή ή εκμετα-
λευτή αυτού του χώρου, ότι το οικόπεδο αυτό
θα το προστατέψει σαν κόρη οφθαλμού, όπως
έκανε και για το οικόπεδο του βρεφονηπιακού
σταθμού, του αθλητικού πολύκεντρου κ.λ.π. και
θα καταγγέλεται αμέσως στις αρμόδιες Αστυνο-
μικές, Εισαγγελικές και Δημοτικές Αρχές.
Κάνουμε έκκληση στους γείτονες μας που έχουν
όμορα σύνορα με το οικόπεδο αυτό, να μην σκε-
φτούν καν ότι υπάρχει περίπτωση να καταπα-
τήσουν έστω και ένα μ2. 
Αν όμως το τολμήσουν, πριν το υλοποιήσουν,
ας ρωτήσουν τι έγινε με το οικόπεδο του βρε-
φονηπιακού σταθμού πριν 6 μήνες. Ειλικρινά
δεν θα τους αρέσει καθόλου αλλά και θα ανοί-
ξουν τέτοιες πληγές, που δεν θα κλείνουν μετά
εύκολα και ας μην τρέχουν μετά σε μας για να
τους βοηθήσουμε…..  Μακριά και από το οικό-
πεδο αυτό.
Ο νοών….. νοείτω γείτονες.

Μ ετά από 6 χρόνια συνεχών πιέ-
σεων προς τον Δήμο, (βλέπετε
τα προηγούμενα φύλλα της
εφημερίδας μας από το 2008

και μετά), έγινε επιτέλους η Προσαρμογή της
υψομετρικής μελέτης στη συμβολή των οδών
Εμμ. Ξάνθου, με την Αστρινάκη, με την Λουδο-
βίκου Παστέρ και με τη Φιλική Εταιρεία, δηλαδή
στο περισσότερο επικίνδυνο τμήμα της Συνοι-
κίας μας, αφού με τα πρώτα νερά της βροχής
δεν μπορούσε κανείς πεζός να περάσει.
Η προσαρμογή αυτή είναι τμήμα του σχεδίου
πόλεως, η οποία βελτίωσε εν μέρει την κυκλο-
φορία στην περιοχή και την εικόνα, αλλά και
την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της γει-
τονιάς αυτής. Βέβαια χρειάζεται ακόμη να γί-
νουν και άλλες παρεμβάσεις που μας υποσχέ-
θηκε ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κος
Δημ. Σπυριδάκης και το σπουδαιότερο απόλα
το μεγάλο κοινόχρηστο πάρκο και χώρος ανα-
ψυχής. Όμως και ο Δήμαρχός μας κος Γιάννης
Κουράκης υποσχέθηκε στους κατοίκους της
περιοχής μας, ότι θα εντάξει στο ΕΣΠΑ τον κύ-
ριο αυτό οδικό άξονα που ξεκινά από Μπεν-
τεβή και φτάνει μέχρι Κατσαμπά.

Η ασφαλτόστρωση της Οδού Αστρινάκη
μετά την μεγάλη Διάνοιξη -διαπλάτυνση του
δρόμου σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης, ικα-
νοποίησε κατοίκους και οδηγούς οι οποίοι σε
επίσκεψη του Δημάρχου στην περιοχή, συνομί-
λησαν μαζί του και  τόνισε τη σημασία τέτοιων
μεγάλων παρεμβάσεων  όπως τη συγκεκρι-
μένη, που στόχο έχει την καλυτέρευση των
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων με την κα-
τασκευή Νέων δικτύων Υποδομής( ύδρευσης
και αποχέτευσης και όμβριων) και  την καλύ-
τερη κυκλοφορία των οχημάτων ενώ όπως
είπε το επόμενο διάστημα θα δοθεί σε χρήση
και ο κοινόχρηστος χώρος αναψυχής και Πρα-
σίνου που θα γίνει δίπλα ακριβώς από την δια-

σταύρωση αυτή.  Ο Δήμαρχός μας Γιάννης Κου-
ράκης  υποσχέθηκε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή
θα εκτελέσει  έργα  ,Αναβάθμισης και Ανάπλα-
σης αλλά και διανοίξεων δρόμων σε εφαρμογή
του σχεδίου πόλης αποδίδοντας στους κατοί-
κους της περιοχής μας Κοινόχρηστους και Κοι-
νωφελείς χώρους ,έργα τα οποία   συμβάλλουν
στην καλύτερη λειτουργία της περιοχής και
αναβαθμίζουν την Ποιότητα Ζωής. Συνεχίζον-
τας είπε είπε ότι στις προτεραιότητες της Δη-
μοτικής Αρχής, είναι η επικαιροποίηση της Με-
λέτης και για την  Ανάπλαση της  Οδού Ξάνθου
που ενώνει την Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος
του Μπεντεβή με την Λεωφόρο Ικάρου στο Κα-
τσαμπά , οι προετοιμασίες για την διάνοιξη της

οδού Ναυσικά αλλά και άλλες παρεμβάσεις στη
Συνοικία μας. 
Εμείς ευχαριστούμε τον Δήμαρχό μας και Επί-
τιμο Μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου της
Αγίας Αικατερίνης (άρα Αγιοαικατερινιώτης) για
την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνει στην
περιοχή μας όλα αυτά τα χρόνια της Δημαρ-
χίας του, και δεν κρύβουμε ότι του έχουμε επι-
στοσύνη γιατί κρατά τον λόγο του.
Μαζί με τον Δήμαρχο στην φωτογραφία είναι
και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Δημή-
τρης Σπυριδάκης, τον οποίο κι εκείνο ευχαρι-
στούμε, για τις άοκνες προσπάθειές του για το
έργο αυτό κι όχι μόνο.
Δήμαρχε σου έχουμε εμπιστοσύνη.

Oλοκληρώθηκε μια σημαντική παρέμβαση

Θα το προστατέψουμε σαν κόρη οφθαλμού

Μετά από πολλές προσπάθειες του
Συλλόγου μας, τελικά οι Τεχνικές Υπη-
ρεσίες του Δήμου μας, τήρησαν τις
σχετικές διαδικασίες, πλήρωσαν στην
ΔΕΗ περίπου 3.000 � τοποθετήθηκαν
δύο στύλοι της ΔΕΗ και παραμονή
των Χριστουγέννων έλαμψε και η
οδός Ιππολύτου, που βρίσκεται βό-
ρεια της εκκλησίας μας. Έτσι οι γείτο-
νές μας που κατοικούν στο βόρειοα-

νατολικό τμήμα της Συνοικίας μας,
μπόρεσαν φέτος για πρώτη φορά, να
έλθουν με ασφάλεια στην εκκλησία
μας. Σειρά τώρα έχει  η οδός Αγίας
Παρασκευής στις εργατικές κατοικίες,
με το ήδη διαλυμένο δίκτυο.
Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο κον
Δημ. Σπυριδάκη και τον υπεύθυνο
αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο κον Αρ-
χαύλη.

Τοποθέτησαν  στύλους της ΔΕΗ
και στην οδό  Ιππολύτου

Μακάρι να γίνουν σύντομα 
και τα δύο τοιχεία αντιστήριξης  
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα γίνουν και τα δύο μεγάλα
τοιχεία αντιστήριξης στην οδό Λουδ. Παστέρ και Ε. Μαρ-
κογιαννάκη. Τα συγκεκριμένα σημεία επισκέφθηκαν ο
Πρόεδρος του Συλλόγου μας Μηνάς Μαυροειδής, η Προ-
ϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιίας κα Πιταροκοίλη και ο
υπεύθυνος των έργων κος Νικήτας Μαυριτσάκης οι
οποίοι πράγματι έφριξαν για την επικινδυνότητα και των
ακαθαρσιών που υπήρχαν εκεί. Υποσχέθηκαν ότι μόλις
εγκριθούν εργολαβίες, θα γίνουν και αυτά τα τοιχία.
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Βοηθάμε και τα σχολεία μας όταν μας το ζητούν

1.620.000
Επισκέψεις!
Ναι. Η ιστοσελίδα μας, ξεπέ-
ρασε αισίως τις 1.600.000 συ-
νολικές επισκέψεις (!!!!) πρω-
τοφανής αριθμός για ένα
επαρχιακό πολιτιστικό Σύλ-
λογο. Το 2013 είχαμε αύξηση
μόνο 310.000 επισκέψεις και
προχωράμε ακάθεκτοι!!!!!
Συνεχίζουμε να αναμένουμε
και τις δικές σας προτάσεις
για την ιστοσελίδα μας. Θα
θέλαμε να σας δούμε να συμ-
μετέχετε ενεργά και δυνα-
μικά.  Καλούμε όλους τους
κατοίκους της Συνοικίας μας
της Αγίας Αικατερίνης αλλά
και τους φίλους μας, να χρη-
σιμοποιούν την ιστοσελίδα
μας και να την κάνουν γνω-
στή και στους υπολοίπους. 
Σας ευχαριστούμε και πάλι. 

Ξεκινούν 
οι  πρόβες 
εγκωμίων 
της Υπεραγίας 
Θεοτόκου 
9-3-2014
Την Κυριακή 9/3/2014 στις
12μ.μ στο κτίριο του Συλλό-
γου μας (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝ-
ΤΡΟ) απέναντι από την εκ-
κλησία μας, θα ξεκινήσουμε
τις πρόβες των Εγκωμίων
προς την Υπεραγία Θεο-
τόκο. Καλούμε όλα τα παι-
διά της Συνοικίας Αγίας Αικα-
τερίνης, από 10 χρονών και
άνω, να έλθουν και να συμ-
μετέχουν στα Εγκώμια, τα
οποία πραγματοποιούμε με
την δύναμη της Παναγίας
μας για 29 συνεχή χρόνια.
Επίσης καλούμε όλες τις κυ-
ρίες και κυρίους που όταν
ήταν παιδιά συμμετείχαν
στην χορωδία μας, να έλ-
θουν να συμμετέχουν κι εκεί-
νοι. Δεν θέλουν να θυμηθούν
τα παλιά και να ξαναγίνουν
παιδιά;
Ραντεβού λοιπόν την Κυ-
ριακή 9 Μάρτη στις 12 το
μεσημέρι.

Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Αγίας
Αικατερ ίνης ,
έχει αποδείξει

28 χρόνια τώρα που υπάρχει
και λειτουργεί, ότι προσπαθεί
μόνος του, στα πλαίσια βέ-
βαια των δυνατοτήτων του,
εκτός των άλλων ποικίλων
και ποιοτικών δράσεών του,
να προσφέρει στους κατοί-
κους της τοπικής κοινωνίας
μας δράσεις που αφορούν και
σε θέματα Κοινωνικής Πρό-
νοιας, Αλληλεγγύης, και προ-
γραμμάτων Προληπτικής υγι-
εινής, με στόχο να
βελτιώσουμε την ποιότητα
ζωής των, χωρίς βεβαίως
αυτό να σημαίνει ότι αντικα-
θιστούμε το Κράτος.
Ήδη φέραμε την Κινητή Μο-
νάδα Μαστογραφίας και μά-
λιστα δύο φορές και εξετά-
σθηκαν 210 γυναίκες
συνολικά από την Συνοικία
μας. Έγινε ενημερωτική ομιλία
από την Δρ του Π.Κ. και Προ-
ϊσταμένη της Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας του ΠΑΓΝΗ κα Μαρία
Τριγώνη σχετικά με την πρό-
ληψη του καρκίνου του μα-
στού, έγιναν ενημερωτικές
συναντήσεις με ειδικούς  λο-

γοθεραπευτές, και εξετάσθη-
καν αρκετά παιδιά με δυσλε-
ξία. Πραγματοποιήσαμε σεμι-
νάριο πρώτων βοηθειών με
τους Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ.
και τον Δ/ντή του ΕΚΑΒ κον
Νικ. Γιαννακουδάκη. 
Επίσης φέραμε την Κινητή
Μονάδα Προληπτικής Οδον-
τιατρικής η οποία επισκέ-
φτηκε τα Δημοτικά Σχολεία
48ο και 23ο αλλά και το 65ο
Νηπιαγωγείο και εξετάσθη-
καν προληπτικά σχεδόν 250
παιδιά. Μάλιστα τους τελευ-
ταίους μήνες συνεργαζόμα-
στε με τα Ιδρύματα Ανδρέου
και Μαρίας Καλοκαιρινού, και
με το Δίκτυο Κοινωνικής
Φροντίδας του Δήμου μας,
μέσω του Γραφείου Διαμεσο-
λάβησης, με στόχο να προ-
σφέρεται καθημερινό φαγητό

σε κατοίκους της Συνοικίας
μας που παρουσιάζουν οικο-
νομικά κ.α. προβλήματα αλλά
και να συμμετέχουν και στις
άλλες κοινωνικές δομές όπως
το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και το Κοινωνικό Φαρμακείο..
Αν η Πολιτεία εμπιστευτεί
τους Συλλόγους κάθε γειτο-
νιάς και μέσα από ένα νέο θε-
σμικό πλαίσιο, δώσει ευθύνες,
αρμοδιότητες αλλά και πό-
ρους, θα πρέπει να ξέρει ότι
θα αξιοποιούνται τέτοια προ-
γράμματα και δράσεις με τον
καλύτερο τρόπο, γιατί οι άν-
θρωποι που ασχολούνται με
τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους, είναι κοντά στους συμ-
πολίτες των, αφουγκράζον-
ται τα μηνύματα και τα
προβλήματά τους και προ-
σπαθούν να τα μετουσιώνουν

σε δράσεις τέτοιες, που δί-
νουν άμεσες και καθοριστικές
λύσεις στην τοπική κοινωνία.
Αν και πέρασαν 8 ολόκληροι
μήνες, και παρά τις παρα-
στάσεις, τα έγγραφα και το
στήσιμο στα ραντεβού μας, η
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής- Πρόνοιας και Αλλη-
λεγγύης κα Συγγελάκη Δέ-
σποινα, δεν μας απάντησε
ακόμη σε ένα αίτημα της αρ-
μοδιότητάς της που της θέ-
σαμε. Δηλαδή στα πλαίσια
του τομέα της προστασίας
της δημόσιας υγείας και προ-
κειμένου να προσφέρουμε
από κοινού υπηρεσίες πρόλη-
ψης υγείας, στις πιο ευάλω-
τες ομάδες πληθυσμού και σε
όσους δεν έχουν ή δυσκο-
λεύονται για κοινωνικούς ή οι-

κονομικούς λόγους να έχουν
πρόσβαση στις δημόσιες
υπηρεσίες υγείας, να συμπε-
ριλάβει στις δράσεις του Δή-
μου και την Συνοικία Αγίας Αι-
κατερίνης, με τις Κινητές
Μονάδες Υγείας που συνερ-
γάζεται. 
Είναι γνωστό ότι η περιοχή
μας είναι η πλέον χαρακτηρι-
στική εργατολαϊκή συνοικία
της Πόλης μας, με το μεγαλύ-
τερο συγκρότημα των 202 ερ-
γατικών κατοικιών στο Δήμο
μας κι όχι μόνο, με πολύ με-
γάλα κοινωνικά και οικονο-
μικά προβλήματα, άρα πλη-
ρούμε τις προϋποθέσεις να
συμπεριληφθούμε στα προ-
γράμματα του Δήμου μας.
Για να δούμε θα γίνει τίποτε ή
θα τρέχουμε πάλι μόνοι μας;

Λειτουργούμε και υπηρεσίες πρόληψης

Γίνεται γνωστό στους κατοίκους της Συνοικίας
Αγίας Αικατερίνης του Δήμου Ηρακλείου, ότι τα
Ιδρύματα Α. και Μ. Καλοκαιρινού, και το Δίκτυο
Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου μας, μέσω του
Γραφείου Διαμεσολάβησης,  σε συνεννόηση και
την συνεργασία με  τον Πολιτιστικό  Σύλλογό
μας, προσφέρουν ήδη σε συνανθρώπους μας,
που έχουν έντονο οικονομικό πρόβλημα και που
κατοικούν στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης,
καθημερινό πλήρες γεύμα 365 ημέρες τον χρόνο,
καθώς επίσης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και

στο Κοινωνικό Φαρμακείο. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης, για
πολλοστή φορά καλεί τους ενδιαφερόμενους
κατοίκους της Συνοικίας, να προσέρχονται στα
γραφεία του Συλλόγου, για να ενημερώνονται
σχετικά αλλά και για να καταθέτουν την αίτηση
με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται,
όπως φαίνονται παρακάτω:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
•    Φωτοτυπία ταυτότητας.

•    Εκκαθαριστικό εφορίας.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
•  Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
•    Απόδειξη ενοικίου (εφόσον υπάρχει).
•    Βεβαίωση αναπηρίας για τον/την ίδιο/α ή τα
προστατευόμενα μέλη του/της (εφόσον υπάρ-
χει).
Επίσης οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να απο-
δείξει την απορία ή την αναπηρία του υποψη-
φίου προς ένταξη.

Συνεργαζόμαστε άριστα με τις κοινωνικές δομές της πόλης μας

Η Δ/ντρια του 65ου κα Πετράκη
Μ.  κάλεσε τον Πρόεδρο του Συλ-
λόγου μας κον Μηνά Γρ. Μαυρο-
ειδή, να αναλάβει να βρει τρό-
πους και χρήματα, για την
κατασκευή προστατευτικών κάγ-
κελων στην είσοδο του κτιρίου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας
σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη
του κτιρίου κον Τζανακάκη Χαρ.
και τον κατασκευαστή (και γονέα
του Σχολείου) κον Ελευθ. Αγγε-
λάκη, τελικά κατασκευάστηκαν
τα προστατευτικά κάγκελα, με
αποτέλεσμα σχεδόν να  διπλα-
σιαστεί ο αύλειος χώρος, που
πράγματι μέχρι τότε, ήταν πολύ
μικρός. Μάλιστα συνεννοήθηκε

και με τον Πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής Δημοτικό Σύμβουλο
κον Μ. Μηλάκη, να διαθέσει το

απαιτούμενο ποσό, για την το-
ποθέτηση χλοοτάπητα, για την
προστασία των παιδιών, αίτημα

που έγινε δεκτό.
Ευχαριστούμε όλους τους παρα-
πάνω και ιδιαίτερα τον κον Ελευ-
θέριο Αγγελάκη, ο οποίος αφιλο-
κερδώς εργάστηκε, κατασκεύασε
και τοποθέτησε τα κάγκελα αλλά
και που στηρίζει με όλες τις δυ-
νάμεις του τις δύσκολες προσπά-
θειες που καταβάλλουμε, ως Πο-
λιτιστικός Σύλλογος.  
Δεν κρύβουμε την χαρά μας
όποτε τα σχολεία της Συνοικίας
μας ζητούν την βοήθειά μας και
αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, οι
Διευθυντές, το Διδακτικό Προσω-
πικό οι Γονείς και τα Παιδιά.. Αρ-
κεί αυτά που μας ζητούν να μπο-
ρούμε να τα κάνουμε. 
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T α Εγκώμια της Μεγαλομάρτυ-
ρος Αγίας Αικατερίνας, έψαλλαν
το βράδυ της Κυριακήs
24/11/2013, παραμονή της εορ-
τής Της και κατά την διάρκεια
του Μεγάλου και Πανηγυρικού
Εσπερινού,   η πολυμελής παι-
δική χορωδία του Πολιτιστικού

Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης,
όπως συνηθίζεται τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, υπό την διεύθυνση
του πτυχιούχου της Σχολής Βυ-
ζαντινής Μουσικής της Ανωτά-
της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Κρήτης και κατοίκου της Συνοι-
κίας μας κου Εμμανουήλ Διακο-

σταμάτη. 
Στον Μεγάλο Εσπερινό χοροστά-
τησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κος κος Ειρη-
ναίος. 
Οι ευσεβείς Χριστιανούς που
συμμετείχαν μαζί μας στην εορτή
της Συνοικίας μας και προσήλθαν

προς ευλογία στην νέα εκκλησία
της Αγίας Αικατερίνης,  θαύμα-
σαν τις αγνές παιδικές  ερμηνείες
των Εγκωμίων της Προστάτιδάς
μας Αγίας Αικατερίνης και τα
παιδιά μας έλαβαν τα συγχαρη-
τήρια και τις ευχές  των Πιστών.
Επίσης για πρώτη φορά την

ημέρα της Χάρη Της, που στολί-
σθηκε ο Επιτάφιος με την ανα-
παράσταση της Κοίμησής Της. 
Συγχαρητήρια στα παιδιά μας
και ιδιαίτερα στον κον Μάνο Δια-
κοσταμάτη.
Θαυμάστε όμως και το νέο αίμα
της χορωδίας μας!!!!

Έψαλλαν και φέτος τα Εγκώμια της Αγίας Αικατερίνης

Ε ίναι γνωστό ότι οι άν-
δρες έχουν  τα δικά τους
σημεία συνάντησης, για
να περάσει η ώρα τους,

όπως είναι τα καφενεία, οι καφε-
τέριες κ.α. Οι γυναίκες τι έχουν;
Αυτό το κενό αναλαμβάνει να κα-
λύψει ο Πολιτιστικός Σύλλογός
μας. Να συγκεντρώνονται δηλαδή
οι γυναίκες της Συνοικίας μας
κάθε Σάββατο, από τις 5-8μ.μ.
στην αίθουσα αναψυχής του νέου
κτιρίου μας στην οδό Παγκόσμιας
Ειρήνης 9, για να γνωριστούν  με-
ταξύ των, να πίνουνε το καφε-
δάκι τους, να αναπτύσσουν και
να  συζητούν μεταξύ των διά-
φορα θέματα, να στηρίζει η μία
την άλλη, να δημιουργηθούν νέες
φιλίες και οικογενειακές σχέσεις,
να γίνονται εκδρομούλες, γιορτού-
λες, και τόσα άλλα όμορφα πράγ-
ματα. Ουσιαστικά ο Σύλλογος
προσφέρει τη δυνατότητα στις
γυναίκες της Συνοικίας μας  να
ενεργοποιηθούν σε διάφορες δρά-
σεις, να αναδείξουν τα ζητήματα
που τους αφορούν και αν το θε-
λήσουν, να αναλάβουν και δικές
τους  πρωτοβουλίες πολιτιστικού
και κοινωνικού χαρακτήρα τονώ-
νοντας τη διάθεση για δημιουργία
αλλά καλύπτοντας τον ελεύθερο
χρόνο τους παραγωγικά και ωφέ-
λιμα.  Από τα παραπάνω βγαίνει
το συμπέρασμα, ότι πάμε να δη-
μιουργήσουμε «το στέκι της Αγι-
οαικατερινιώτισσας» με υπεύ-
θυνη της προσπάθειας αυτής  το
Μέλος του Δ.Σ.  την Έφορο κα
Ευαγγελία Πεδιαδιτάκη.
Η πρώτη συνάντηση ήδη έγινε το
Σάββατο  11-1-2014 και αρκετές

γυναίκες της Συνοικίας μας ήλθαν
και γέμισαν ασφυκτικά την αί-
θουσα. Κατά την αποχώρησή
των οι εκδηλώσεις χαράς και ικα-
νοποίησης ήταν έκδηλες που ση-
μαίνει ότι πέρασαν πολύ καλά.
Γέλασαν, συζήτησαν, γνωρίσθη-
καν μεταξύ τους και ήδη ξεκίνη-
σαν να κάνουν σχέδια για το μέλ-
λον, πως θα φέρουν κι άλλες

γειτόνισσες στην παρέα, τι δρα-
στηριότητες  μπορούν να ανα-
πτύξουν και τις προβλέψεις τους
για το μέλλον .
Η κα Πεδιαδιτάκη, μαζί με τις κυ-
ρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πολιτιστικού Συλλόγου μας
κες Μαρία Ανδρουλάκη, Ρένια
Σκουλά, Φωτεινή Ανδρεάκη και Ει-
ρήνη Ματθαιάκη, έδωσαν τον κα-

λύτερο εαυτό τους. 
Είχαν φροντίσει με πολύ αγάπη
και μεράκι, να στολίσουν όλα τα
τραπέζια με τριαντάφυλλα, η αί-
θουσα άστραφτε και κυριαρ-
χούσε μια θετική ενέργεια παν-
τού. Είχαν προετοιμάσει 3-4
ειδών καφέδες για όλα τα γού-
στα, η Μαρία έφερε γλυκά, πιτα-
ράκια, παξιμαδάκια,  μπισκοτά-

κια και όλα τα καλούδια του
Θεού. Την ερχόμενη εβδομάδα θα
έχουμε και επιτραπέζια παιχνί-
δια!!! Και βέβαια όλα αυτά δω-
ρεάν.
Όμως  κάθε αρχή και δύσκολη. 
Δείτε ορισμένες φωτογραφίες
αφού δεν μπορούμε να τις δημο-
σιεύσουμε όλες και ζητάμε συ-
γνώμη.

Ιδρύουμε το στέκι της Αγιοαικατερινιώτισσας
Προσφέρουμε ζεστό καφέ, αγκαλιά  και κουβέντα. Έρχεστε;

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΑΡ. 100 2014_Layout 1  17/1/14  18:02  Page 8


	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 01)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 02)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 03)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 04)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 05)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 06)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 07)
	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ  (Page 08)

