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ΘΕΜΑ: Επικινδυνότητα διέλευσης µαθητών του Π.Π.Γ. Αναβρύτων από τη Λ.
Κηφισίας (ΚΑT)
Ο Σύλλογος Γονέων των µαθητών του Πρότυπου Πειραµατικού Γυµνασίου Αναβρύτων επισείει
την προσοχή των αρµοδίων Κρατικών Υπηρεσιών και φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
απευθύνει έκκληση για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των µαθητών από τη Λ.
Κηφισίας (ΚΑΤ).
Οι οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, που επικρατούν στο συγκεκριµένο σηµείο, είναι λίαν
επισφαλείς, ιδιαίτερα στο ρεύµα ανόδου. Λόγω κακής ρύθµισης των φωτεινών σηµατοδοτών, οι
πεζοί διέρχονται από το οδόστρωµα ταυτόχρονα µε την εκκίνηση των οχηµάτων από την έξοδο
του χώρου στάθµευσης του Ι.Γ.Ε. και την πάροδο Αθηνάς, που οδηγεί στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ.
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Συνέπεια αυτού, είναι οι µαθητές ή να κάνουν συνεχείς ελιγµούς αποφυγής των εν κινήσει
οχηµάτων και δικύκλων ή να αναµένουν στο οδόστρωµα προς αποφυγή σύγκρουσης µε αυτά.
Ένα πρόσθετο στοιχείο κινδύνου, στο ίδιο σηµείο, αποτελεί η µη εναρµονισµένη λειτουργία
των φωτεινών σηµατοδοτών, σε όλο το πλάτος της λεωφόρου, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να
παραµένουν για αρκετό χρόνο στην ενδιάµεση νησίδα. Λόγω, όµως, των µικρών διαστάσεων
της νησίδας και της διέλευσης συνήθως οµάδων συµµαθητών, αυτοί αναγκάζονται να
αναµένουν στο οδόστρωµα εν µέσω ταχέως κινουµένων οχηµάτων.
Επιπλέον των προαναφερθέντων, και άλλοι παράγοντες, όπως η συχνή παρουσία ταχέως
κινουµένων ασθενοφόρων προς το ΚΑΤ, το ολισθηρό οδόστρωµα σε περιπτώσεις βροχής, η
απουσία προειδοποιητικών σηµατοδοτών και πινακίδων, οι περιπτώσεις βλάβης των φωτεινών
σηµατοδοτών, η απουσία τροχονόµων στις ώρες αιχµής, η µη συµµόρφωση των οδηγών µε
τους σηµατοδότες, η κακή εικόνα της διαγράµµισης πεζών λόγω φθοράς κ.α., συνθέτουν µια
άκρως επισφαλή κατάσταση για τη σωµατική ακεραιότητα των µαθητών.
Οι επικρατούσες συνθήκες είναι σχεδόν πανοµοιότυπες µε εκείνες της Λ. Κηφισίας στο ύψος
του Ψυχικού, που είχαν σαν τραγική συνέπεια το θανάσιµο τραυµατισµό του 15χρονου µαθητή
Σόλωνα Καρυδάκη στις 5-12-2009, όταν ένας ασυνείδητος οδηγός παραβίασε τον φωτεινό
σηµατοδότη. 	
  Με πρωτοβουλία των γονέων του αδικοχαµένου µαθητή και την, εκ των υστέρων,
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού και άλλων ιδιωτικών φορέων
κατασκευάσθηκε η πεζογέφυρα στο σηµείο, αφιερωµένη στη µνήµη του µαθητή. Με αφορµή δε
το τραγικό αυτό γεγονός, ο τότε υπουργός Υποδοµών Δηµήτρης Ρέππας, επανέλαβε τη
δέσµευση για την υλοποίηση ενός προγράµµατος εντοπισµού των επικίνδυνων σηµείων στην
Αττική και την κατασκευή 20 πεζογεφυρών «για να προλάβουµε αντίστοιχα τραγικά γεγονότα».
Σε κοντινή απόσταση, εξάλλου, από τη συγκεκριµένη διασταύρωση του ΚΑΤ σηµειώθηκε ένα
ακόµη τραγικό συµβάν, µε συνέπεια το θανάσιµο τραυµατισµό της τροχονόµου Αδαµαντίας
Σιάφλα του Τµήµατος Τροχαίας Κηφισιάς, η οποία ενόσω ρύθµιζε την κυκλοφορία στη Λ.
Κηφισίας, στο ύψος της πλατείας Πλατάνων, παρασύρθηκε από απρόσεκτη οδηγό οχήµατος,
στις 23-4-2013.
Η εικόνα που επικρατεί στη διασταύρωση της Λ. Κηφισίας µε την πάροδο Αθηνάς και την
απέναντι έξοδο του Ι.Γ.Ε. συνιστά, κυριολεκτικά, καθηµερινή «άσκηση επιβίωσης» για τους
διερχόµενους µαθητές και συγχρόνως ψυχική δοκιµασία για τους γονείς. Τα παρ΄όλιγον
ατυχήµατα πλείστα όσα, ενώ το ότι δεν έχει σηµειωθεί το απευκταίο αποτελεί καθαρά θέµα
τύχης. Σηµειωτέον, ότι το συγκεκριµένο τµήµα αποτελεί το κύριο σηµείο µετάβασης και των
µαθητών του Π.Π. Λυκείου και ΕΠΑΛ Αναβρύτων προς το σχολείο τους και επιστροφής προς
γειτονικές περιοχές και κυρίως προς τον παρακείµενο σταθµό ΗΣΑΠ(ΚΑΤ).
Για τους λόγους αυτούς, στην προκειµένη περίπτωση, ας ενεργήσουµε όλοι ως Προµηθείς
και όχι ως Επιµηθείς. Καλούµε, ως εκ τούτου, τις συναρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και
αρµόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προβούν σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες
αντιµετώπισης του προβλήµατος, µε βάση δύο παράλληλους άξονες δράσεων.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
- Ρύθµιση των φωτεινών σηµατοδοτών στην έξοδο του χώρου στάθµευσης του Ι.Γ.Ε. και στην
πάροδο Αθηνάς, ώστε να ακινητοποιούνται τα οχήµατα, όταν διέρχονται πεζοί από τη Λ.
Κηφισίας.
- Εναρµόνιση των φωτεινών σηµατοδοτών σε όλο το πλάτος της Λ. Κηφισίας για την
απρόσκοπτη διέλευση των πεζών, χωρίς αναµονή στην ενδιάµεση νησίδα.
- Κατάλληλη διαπλάτυνση της ενδιάµεσης νησίδας, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή αναµονή
µεγαλύτερου αριθµού πεζών, σε περίπτωση βλάβης των φωτεινών σηµατοδοτών.
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- Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για συχνή διέλευση µαθητών και στα δυο ρεύµατα
της Λ. Κηφισίας.
- Τοποθέτηση πρόσθετων προειδοποιητικών φωτεινών σηµατοδοτών πορτοκαλί χρώµατος,
που θα αναβοσβήνουν, για επισήµανση της προσοχής οδηγών και στα δυο ρεύµατα της Λ.
Κηφισίας.
- Συντήρηση και βαφή των γραµµών οδοστρώµατος, που σηµατοδοτούν την διάβαση πεζών,
ώστε να είναι ευκρινείς και ορατές από τους οδηγούς.
- Παρουσία τροχονόµου στις ώρες αιχµής, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ασφαλής διέλευση
των µαθητών, χωρίς την ταυτόχρονη κίνηση οχηµάτων, όσο και η οµαλή ροή της κυκλοφορίας.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
- Εκπόνηση µελέτης, εξασφάλιση πόρων και κατασκευή πεζογέφυρας στο συγκεκριµένο σηµείο
(ΚΑΤ), ώστε να επιλυθεί σε µόνιµη βάση πλέον το πρόβληµα της ασφαλούς διέλευσης της Λ.
Κηφισίας, από τους µαθητές.
Το θέµα εντάσσεται µεταξύ των προτεραιοτήτων του Συλλόγου µας και θα παρακολουθούµε µε
αµείωτο ενδιαφέρον την πορεία επίιλυσής του, παρέχοντας την πλήρη συµπαράσταση και
συνδροµή µας όπου απαιτείται.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Αρβανιτάκης

Βασιλική-Μαρία Αθανασούλα-Μαλαχία
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