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Θέμα: Τι θα θέλαμε να γίνει στο Πέρα Χωρίο Νήσου για να ζούμε καλύτερα 

Έντιμε κύριε κοινοτάρχη, 

 Κατά τη γνώμη μας στο χωριό μας περνάμε πολύ ωραία, αλλά θα μπορούσαμε να ζούμε ακόμα 

καλύτερα αν βελτιώναμε κάποια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. 

 Όσον αφορά το περιβάλλον σκεφτήκαμε να δημιουργηθεί ένα γραμμικό πάρκο κατά μήκος του 

ποταμού Γυαλιά για να απολαμβάνουμε τη φύση περπατώντας ή κάνοντας εκδρομές. Επίσης θα 

θέλαμε να αναπαλαιωθούν κάποια κτίρια ώστε να ελκύουν τους τουρίστες να επισκέπτονται το χωριό 

μας. Επιπλέον να κατασκευαστούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, ώστε να κυκλοφορούμε με 

ασφάλεια ως πεζοί αλλά και με το ποδήλατό μας. Με τη χρήση του ποδηλάτου βοηθούμε να 

λιγοστεύουν τα καυσαέρια. Θα θέλαμε να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης και 

σκουπιδιών για να γίνει το χωριό μας πιο καθαρό. Ακόμη να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι 

πρασίνου, να γίνει δεντροφύτευση σε δημόσιους χώρους και να γίνονται συχνά εκστρατείες 

καθαριότητας. 

 Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά θα θέλαμε να γίνονται 

περισσότερες. Να οργανώνονται εργαστήρια χορού, μουσικής και θεάτρου για όλες τις ηλικίες, να 

δημιουργηθούν χώροι ψυχαγωγίας και αθλοπαιδειών για τα παιδιά, όπως για παράδειγμα γήπεδο, 

κολυμβητήριο, πάρκα και παιχνιδότοποι. Εισηγούμαστε να δημιουργηθούν κέντρα νεότητος για τους 

νέους μας, ώστε να απασχολούνται δημιουργικά στον ελεύθερό τους χρόνο. Επιπρόσθετα θα θέλαμε 

να αναφέρουμε ότι θέλουμε να κατασκευαστεί στο σχολείο μας ένα αμφιθέατρο ή μια κλειστή 

αίθουσα πολλαπλής χρήσης όπου θα πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις.  



 Θα θέλαμε επίσης να σας αναφέρουμε κάποια κοινωνικά θέματα που απασχολούν το χωριό 

μας. Προτείνουμε να γίνονται διαλέξεις για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών στο δρόμο καθώς 

επίσης και για την χρήση ουσιών εξάρτησης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φτωχές οικογένειες στο 

χωριό μας, έτσι εισηγούμαστε να οργανωθεί ένας χώρος που να προσφέρει τροφή και ένδυση για 

άπορους συγχωριανούς μας (κοινωνικό παντοπωλείο). Να υπάρχει ακόμη περισσότερη 

αστυνόμευση για να νιώθουν οι κάτοικοι του χωριού πιο πολλή ασφάλεια. Θα θέλαμε να υπάρχει 

φύλακας τις ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο μας επειδή κάποιοι εξωσχολικοί κάνουν ζημιές και 

γράφουν συνθήματα  στους τοίχους. Επίσης αναφέρουμε ότι δεν έχουμε στο χωριό ένα 

βρεφοκομικό σταθμό. Αν γίνει ένας θα βοηθήσει τις μητέρες που δουλεύουν. Ακόμη θα λέγαμε ότι 

δεν έχουμε καλή φροντίδα για τους ηλικιωμένους και ότι χρειαζόμαστε ένα γηροκομείο. Θα ήταν 

καλό να κατασκευαστούν επίσης ράμπες στους δημόσιους χώρους για να υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση από ανάπηρους καθώς και ειδικοί χώροι στάθμευσης. 

 Κλείνοντας την επιστολή μας, ευχόμαστε να λάβετε υπόψη τις εισηγήσεις μας. Έτσι θα 

μπορούμε να ζούμε στο χωριό μας υγιείς, χαρούμενοι και ασφαλείς. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση,  

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης, 

Α΄Δημοτικού Σχολείου Πέρα Χωρίου και Νήσου 


