
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ…

Στην γειτονιά μας και γενικά σε πάρα 
πολλές γειτονιές της πόλης μας 

συναντάμε πολλά προβλήματα στον 
δρόμο που δυσκολεύουν τον τρόπο 

μετακίνησής μας. Μερικά από αυτά τα 
προβλήματα είναι:



1.Κατεστραμμένα  πεζοδρόμια 

Σε ένα πεζοδρόμιο σαν αυτό σίγουρα 

κάποιος ηλικιωμένος ή κάποιος με 

πρόβλημα αναπηρίας ή μια μαμά με το 

καρότσι του μωρού της δεν θα 

μπορούσαν να περπατήσουν ή αν 

περπατούσαν θα υπήρχε κίνδυνος να 

χτυπήσουν και να αναγκαστούν να 

περπατήσουν στον δρόμο.

ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ



2.Πλημμυρισμένοι δρόμοι

Όταν βρέχει οι δρόμοι γίνονται 

λίμνες και εμείς οι «πάπιες» που 

προσπαθούμε να τους 

διασχίσουμε! Γινόμαστε μούσκεμα 

και τα ρούχα μας βρέχονται με 

αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε. 

Αυτό οφείλεται σε κατασκευαστικά 

λάθη ή σε άναρχη δόμηση.
ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ



3. Διέλευση μετ΄εμποδίων !
Στον δρόμο εκτός από 

σκουπίδια συχνά παρατηρούμε 

και κλαδιά από κομμένα δέντρα 

που ο δήμος αργεί πολύ να τα 

μαζέψει. Τα κομμένα κλαδιά  

καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια 

εμπδίζοντας τη διέλευση των 

πεζών! ΟΔΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ



4. Στενά πεζοδρόμια
Πολλές φορές παρατηρούμε 

ότι τα πεζοδρόμια είναι πολύ 

στενά. Αυτό συμβαίνει επειδή 

ναι μεν φτιάχτηκαν σωστά για 

να περπατήσει ένας πεζός 

αλλά «στένεψαν» είτε από 

δέντρα που μεγάλωσαν και δεν 

κλαδεύτηκαν ποτέ είτε από 

παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥ



5. Κατεστραμμένες πινακίδες

Κάποιοι άνθρωποι να 

κολλάνε αυτοκόλλητα ή 

ζωγραφίζουν πάνω σε 

πινακίδες με αποτέλεσμα 

οι οδηγοί να μην μπορούν 

να καταλάβουν τη σήμανση 

του δρόμου!
ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥ



ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ



7. Οδηγοί στον ποδηλατόδρομο!

Τέλος, κάτι που παρατηρώ 

έντονα στην γειτονιά μου 

είναι μηχανές να κινούνται 

πάνω στα πεζοδρόμια 

και στους ποδηλατοδρόμους.

Γιατί εμείς να κάνουμε 

στην άκρη καθώς περπατάμε 

για να περάσει μια μηχανή?ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥ



Στην γειτονιά μας υπάρχουν πολλά 
προβλήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια. 
Σε κάποια από αυτά μπορούμε να 
βοηθήσουμε κι εμείς τα παιδιά όπως στο να 
μην κολλάμε αυτοκόλλητα πάνω σε 
πινακίδες, να μην πετάμε σκουπίδια στον 
δρόμο, να υπενθυμίζουμε  στους γονείς μας 
να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω στο 
πεζοδρόμιο κ.α. 

Κάποιες προτάσεις!
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