Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Αξιότιμοι Αντιδήμαρχοι,
Σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο,

Eκ μέρους του σχολείου μας, του Γυμνασίου Δροσιάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω
για ένα θέμα που απασχολεί την πόλη μας τον τελευταίο καιρό. Στη Δροσιά και στην
ευρύτερη περιοχή του δήμου Διονύσου κατοικούν πολλά ΑμεΑ, δηλαδή άνθρωποι με
διάφορα σωματικά, κινητικά και άλλα προβλήματα αναπηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι οι κωφοί, οι τυφλοί και τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο. Σας γράφουμε
αυτή την επιστολή, για να σας κάνουμε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να
βελτιώσουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων στην πόλη μας.

Κατόπιν έρευνας έχουμε να προτείνουμε τα εξής:

Α) Οι άνθρωποι που είναι τυφλοί, αν θέλουν να διασχίσουν έναν δρόμο με φανάρια,
δεν μπορούν να καταλάβουν πότε είναι πράσινο για τους πεζούς, με αποτέλεσμα να
συμβούν ατυχήματα και μάλιστα σοβαρά! Γι’ αυτό η πρότασή μας είναι στα φανάρια
να υπάρχει μια συσκευή ήχου, η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης, που θα ειδοποιεί τους τυφλούς όταν θέλουν να διασχίσουν τον δρόμο.
Αυτή η συσκευή, θα μπορούσε να χτυπά συνεχόμενα κατά τη διάρκεια που το φανάρι
είναι πράσινο για τους πεζούς.

Β) Αν τα τυφλά άτομα περπατάνε στα πεζοδρόμια τα οποία είναι λεία, χωρίς κάποια
βοηθητικά εξογκώματα, μπορούν να χάσουν το μονοπάτι που ακολουθούσαν, με
αποτέλεσμα να σκοντάψουν στο κατέβασμα ενός πεζοδρομίου, είτε να πέσουν πάνω
σε κάποια ταμπέλα ή κολώνα. Επομένως, απαιτούνται, κατά τη γνώμη μας, αλλαγές
τουλάχιστον στην περιοχή του κέντρου της πόλης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
τα συγκεκριμένα άτομα και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους.

Γ) Πολλά πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί στην πόλη μας, με αποτέλεσμα τα ΑμεΑ να
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης. Αυτά τα πεζοδρόμια χρειάζεται να
αντικατασταθούν είτε να συντηρηθούν άμεσα, διότι είναι επικίνδυνα.

Δ) Ο δήμος θα πρέπει να τοποθετήσει ταμπέλες, οι οποίες να προειδοποιούν τους
πολίτες ή τους ανθρώπους που επισκέπτονται για πρώτη φορά την πόλη μας, να
οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να είναι υπερβολικά προσεκτικοί διασχίζοντας την
πόλη. Έτσι, θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ΑμεΑ περιορίζοντας τον κίνδυνο
για ατυχήματα.

Ε) Είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ράμπες στις εισόδους των καταστημάτων, ώστε
οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, που μετακινούνται με αναπηρικό καροτσάκι,
να μπορούν να μπουν με άνεση στα καταστήματα που θέλουν.

Αυτές είναι κάποιες ιδέες που θα θέλαμε να σας εκφράσουμε για να απολαμβάνουν
τα ΑμεΑ τα ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες του δήμου και ελπίζουμε να
εφαρμόσετε ορισμένες από αυτές.

Με εκτίμηση,
ο εκπρόσωπος μαθητών/τριών Γ΄1 Γυμνασίου Δροσιάς,
Μιχάλης Βολάκης

