
∆ιαβάσεις πεζών έξω από τα σχολεία 
 
Στη Λεµεσό όπως όλοι γνωρίζουµε υπάρχει πελώριο κυκλοφοριακό 
πρόβληµα. ∆εν εντοπίζεται σε µια µόνο περιοχή αλλά απλώνεται στους 
περισσότερους δρόµους της πόλης µας. Είναι πρόβληµα που δε θα 
επιχειρήσουµε να το αναλύσουµε σήµερα, σηµειώνουµε απλός ότι θα 
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τους κατάλληλους σχεδιασµούς, τη 
δηµιουργία των έργων υποδοµής όπως και τη λήψη όλων των 
θεσµικών µέτρων. ∆εν πάει άλλο, καθηµερινά οξύνεται και οι 
επιπτώσεις στην οικονοµία και την ποιότητα ζωής των πολιτών είναι 
τεράστιες. 
 
Στο σηµείωµα αυτό επιθυµούµε να εντοπίσουµε µια πτυχή του προβλήµατος που έχει 
σχέση µε την ασφάλεια των µαθητών που φοιτούν στα σχολεία µας. 
Η πυκνή κυκλοφορία στους διπλανούς για τα σχολεία δρόµους, η έλλειψη διαβάσεων 
πεζών και τροχονόµων και το πλήθος των µαθητών που συνωστίζονται και 
διασταυρώνουν τους δρόµους κατά την προσέλευση ή αναχώρηση από τα σχολεία, θέτει 
σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη ζωή των µαθητών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρω το παράδειγµα των παιδιών που φοιτούν στο Καλογεροπούλιο 
Γυµνάσιο και ιδιαίτερα αυτών που κατοικούν δυτικά της οδού Κωστή Παλαµά στη Μέσα 
Γειτονιά και διασταυρώνουν το δρόµο στο ύψος της οδού Μάρκου ∆ράκου για να πάνε στο 
σχολείο τους. Κινδυνεύουν καθηµερινά από τα αυτοκίνητα που µε µεγάλη ταχύτητα 
τρέχουν στην Κωστή Παλαµά η οποία είναι κεντρικός άξονας της περιοχής. 
  
Είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να δηµιουργηθεί διάβαση πεζών µε τα αναγκαία 
προειδοποιητικά σήµατα και ενδεχοµένως η παρουσία σχολικών βοηθών µε καθήκοντα 
τροχονόµων, για να προστατεύει τα παιδιά όταν βιαστικά τις περισσότερες φορές περνούν 
από το σηµείο εκείνο για να πάνε στο σχολείο τους. 
 
Ως ∆ηµοτική Οµάδα του ∆ΗΚΟ Μέσα Γειτονιάς έχουµε ήδη απευθυνθεί γραπτώς στο 
∆ήµαρχο µας, µε την παράκληση να επιληφθεί του θέµατος το συντοµότερο. Είµαστε 
βέβαιοι ότι µε την ευαισθησία που διαθέτει για τέτοια θέµατα θα ενεργήσει ταχύτατα. 
Χρειάζεται όµως και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των άλλων φορέων για να υπάρξει 
άµεση λύση πριν θρηνήσουµε αθώα θύµατα. Τα θέµατα αυτά δεν παίρνουν αναβολή 
προπαντός όταν η λύση είναι απλή και εύκολη. 
 
Αναµένουµε.. 
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