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Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους της πατρίδα μας συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση 
όλων. Η συνειδητή υπακοή στους νόμους εξασφαλίζει την ομαλή κοινωνική συμβίωση, την 
ειρήνη και την κοινωνική γαλήνη. Τα κοινωνικά προβλήματα πρέπει να επιλύονται με τη χρήση 
εποικοδομητικού διαλόγου.  Στην αντίθετη περίπτωση, οι πολίτες μπορεί να παρεκτραπούν στην 
ασυδοσία και την αυθαιρεσία, καθώς και στην εκμετάλλευση. Όμως έτσι, η ανθρώπινη κοινωνία 
μπορεί να μετατραπεί σε "ζούγκλα", όπου θα επικρατούν το δίκαιο του ισχυρότερου, η 
αυτοδικία και η αυθαίρετη προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Μια μικρογραφία της πατρίδα μας είναι και η πολυκατοικία.  Η πολυκατοικία έχει νόμους και 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το κράτος και τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους αντίστοιχα. Η  
μη τήρησή τους δε διευκολύνει την αρμονική συμβίωση.

Πιστεύω ακράδαντα πως οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται και να σεβόμαστε τη ζωή και τα 
δικαιώματα των άλλων που συμβιώνουμε σε μια πολυκατοικία. 



Εντάσεις, νεύρα πίσω από τις κλειστές πόρτες της πολυκατοικία μας. Τα τελευταία χρόνια, 
μαίνεται ο λεγόμενος... ακήρυχτος πόλεμος των κοινοχρήστων χώρων.

Οι ένοικοι έχουν χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη μια είναι αυτοί που 
χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους και πληρώνουν κανονικά  τα κοινόχρηστα και στην 
αντίπερα όχθη αυτοί που δεν δίνουν στο διαχειριστή τα οφειλόμενα κοινόχρηστα , με την 
πρόφαση πως δεν χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. Το αποτέλεσμα, οι μισοί ένοικοι να 
κυνηγάνε τους άλλους μισούς και τελικά η πολυκατοικία μας ,να μείνει χωρίς νερό και χωρίς 
κοινόχρηστο ρεύμα!

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα  κάποιοι απεγνωσμένοι ένοικοι να  μαζέψουν τα πράγματα όπως 
μπορούν και άρον-άρον να ξενοικιάσουν τα διαμερίσματά τους.  Το χειρότερό όμως είναι οι 
τσακωμοί, οι γκρίνιες, ακόμη και ξύλο. 

Η τελική λύση δεν έχει δοθεί (δυστυχώς) και περιμένουμε όλοι την απόφαση της δικαιοσύνης.



Οι κάτοικοι της ερήμου

Σπίτι για πλατσουρίσματα

Κοινότητα … από ύφασμα

Οι κάτοικοι της ερήμου

Ένας αστείος τίτλος :

«Οι τρωγλοδύτες της Σαχάρας» 

Σπίτι για πλατσουρίσματα

Ένας αστείος τίτλος :

Η Ουαρά(ν)ο  ζωή

Κοινότητα … από ύφασμα

Ένας αστείος τίτλος :

Οι μακρινοί…γείτονες





Πρόβλημα ηχορύπανσης
Τα περισσότερα σχολεία στην πόλης μας βομβαρδίζονται από θορύβους, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολο το 

εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα 7 από τα 16 σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) της 
πόλης, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηχορύπανσης που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με μελέτη ο θόρυβος έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των μαθητών. Τα παιδιά που έκαναν 
μάθημα σε τάξεις που βρίσκονται στην πιο θορυβώδη πλευρά του σχολείου είχαν χαμηλότερους βαθμούς απ' ό,τι 
εκείνα των οποίων οι τάξεις βρίσκονταν στην ήσυχη πλευρά.

Ειδικά στο σχολείο μας η ηχορύπανση χαρακτηρίζεται  «κακή έως απαράδεκτη». Οι ώρες μέγιστης έκθεσης στο 
θόρυβο, είναι ι από τις 11 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.

Τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές του σχολείου μας, η διαδικασία μελέτης τις ώρες
αυτές δυσκολεύει ιδιαίτερα. Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στα αυτοκίνητα, τα δίκυκλα και στις ποικίλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες και από κατασκευαστικές δραστηριότητες .

Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας επισκέφτηκε το Δήμαρχο και τον ενημέρωσε για το 
πρόβλημα, ώστε να βρεθεί μία λύση. Ο Δήμαρχος πρότεινε ορισμένα μέτρα, προκειμένου να δοθεί λύση. Μερικά εξ' 
αυτών είναι η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (με τοποθέτηση ηχομονωτικών κουφωμάτων, τζαμιών κτλ.), η 
κατασκευή ηχοπετασμάτων ή ηχοπαγίδων περιμετρικά των σχολείων, η αλλαγή του οδοστρώματος σε συγκεκριμένα 
σημεία και η τοποθέτηση αντιθορυβικού τάπητα.

Ταυτόχρονα, προτείνεται ο σχεδιασμός «ζώνης ησυχίας» γύρω από τα σχολεία, η κατάργηση των στάσεων 
λεωφορείων στα συγκεκριμένα σημεία, η τοποθέτηση ειδικής σήμανσης καθώς και η διεξαγωγή αυστηρότερων 
ελέγχων στις εξατμίσεις των δίκυκλων.

Ελπίζουμε να υλοποιηθούν σύντομα τα μέτρα και το σχολείο μας να «ησυχάσεει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ via ΕΡΤ
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ενοικιαστές(ένοικοι)                                                                                                         ιδιοκτήτη

ενοικιαστές(ένοικοι)    

ιδιοκτήτες  

διαχειριστής

κοινόχρηστα

ενοικιαστές(ενοίκους)                                   ιδιοκτήτες                      

κοινόχρηστοι           χώροι

απλές                    συστάσεις
συχνές                 περιπτώσεις                                                                                        

καθημερινές                  λεπτομέρειες
πολλές                παρεξηγήσεις




