
Υπάρχει Λύση – Επεισόδιο 1: Του Δρα Γρηγόρη Μακρίδη 

 

Σκέψεις για λύσεις και βελτιώσεις για μια καλύτερη πόλη και επαρχία 

Λεμεσού που θα παρασύρει όλη την Κύπρο στην εξέλιξη! 

 

10 Δημιουργικές Εξελίξεις για Βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν, φτάνει να υπάρχει 

θέληση και ο σωστός δρόμος θα βρεθεί για να γίνουν όλα. Υπάρχει Λύση! 

 

1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ στον αυτοκινητόδρομο: να χαλαστούν όλοι οι κυκλοφοριακοί κόμβοι στον 

αυτοκινητόδρομο  και να φτιαχτούν αερογέφυρες. 

2. ΤΡΑΜ στην πόλη : να δημιουργηθεί τραμ με συχνούς σταθμούς και συχνότητα μεταφορών. Σε όλη 

τα γραμμή του παραλιακού, σε όλη τη λεωφόρο Μακαρίου και λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, κάθετα 

σε αυτές σε όλους τους κεντρικούς δρόμους , Ομονοίας, Πολεμιδιών, Αγίας Φύλας, Αγίου Αθανασίου 

κ.α. 

3. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ: περισσότεροι πολυώροφοι χώροι στάθμευσης (κίνητρο σε όσους δημιουργήσουν 

τέτοιους χώρους χωρίς φορολογία για τουλάχιστο 5 χρόνια). 

4. ΙΝΤΕΡΝΕΤ: προσφορά ανοικτού και δωρεάν ιντερνέτ σε όλη την επαρχία, ως βάση για εξέλιξή της 

σε έξυπνη πόλη και επαρχία. 

5. ΛΕΦΤΑ: δεν θα χρειαζόταν η χρήση λεφτών αφού τα πάντα μπορούν να λειτουργήσουν με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας ηλεκτρονικά. «Cashless» κοινωνία και με τη βοήθεια του ανοικτού ιντερνέτ. 

Όλες οι αγορές/πληρωμές με κάρτες(πλαστικές ή ψηφιακές) ώστε να σταματήσει ο φοροδιαφυγή. 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : οργανωμένη συστηματική στήριξη προς τους ηλικιωμένους για να 

μπορούν να κάνουν τα πάντα από το σπίτι τους. Δωρεάν μεταφορές για όλους τους ηλικιωμένους και 

για όλους τους πολίτες με κινητικές δυσκολίες. Δωρεάν μεταφορές για όλους τους μαθητές και 

φοιτητές. 

7. ΣΧΟΛΕΙΑ: Τα σχολεία να γίνουν πραγματικά ολοήμερα, 8.00 -17.00, με προσφορά γεύματος το 

μεσημέρι στο σχολείο, μελέτη το απόγευμα και όχι βιβλία στο σπίτι. Μετά τις 5 μμ θα είναι μόνο 

παιχνίδι και ψυχαγωγία. Κλιματισμός σε όλα τα σχολεία. 

8. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Συνεχής διαδικτυακή επιμόρφωση σε όλους με δωρεάν 

διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για κάθε θεματική και αντικείμενο. Δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων για τους πολίτες. 

9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: σε όλους τους μαθητές ώστε οι εκπαιδευτικοί να κερδίσουν χρόνο για πιο 

ποιοτική , εξατομικευμένη, διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία και μάθηση.  

10. ΥΓΕΙΑ μέσω άσκησης:  Όλα τα σχολεία να έχουν γυμναστήρια για τους μαθητές την ημέρα τα 

οποία να λειτουργούν ως αθλητικά κέντρα για τους γονείς το βράδυ. Η συνδρομή των γονιών θα 

συντηρεί τα γυμναστήρια. Κίνητρα σε επενδυτές οι οποίοι να κτίσουν και να προσφέρουν το 

Γυμναστήριο δωρεάν στους μαθητές την ημέρα και να διαχειρίζονται το Γυμναστήριο με μέλη τα 

βράδια και Σαββατοκύριακο. 

 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

 


