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Η ΚΚΑΠΠ  (Κίνηση Κατοίκων του Ακρωτηρίου για την 
Προστασία των Πεζών) ξεκίνησε τη δράση της με 

αιτία το δραματικό γεγονός του τροχαίου δυστυχήματος, 
που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δυο φοιτητών, 
της Στέλλας και του Γιάννη, την 17η Αυγούστου 2017 
έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η κίνηση δεν είναι 
πολιτικά χρωματισμένη, αλλά ως ενεργοί πολίτες έχουμε 
έντονο προβληματισμό και θέσεις στα γεγονότα. 

Ζητάμε στοιχειώδη σεβασμό από το κράτος και τους υπευ-
θύνους στην ανθρώπινη ζωή και στην αξιοπρέπειά μας.
Ζητάμε την άμεση διαγράμμιση και την οριζόντια σήμαν-
ση (διαβάσεις, νόμιμες στάσεις λεωφορείων, νησίδες) 
της Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ζητάμε την άμεση κατασκευή ασφαλούς πεζοδρομίου 
στο σημείο του ατυχήματος με σύγχρονες προδιαγραφές. 
Ζητάμε τον αποχαρακτηρισμό της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου από επαρχιακή σε δημοτική, ώστε να γίνει 
ανάπλαση της οδού σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και με βάση επίσημο και εμπεριστατωμένο σχεδιασμό. 
Στόχος να επιτευχθεί η επιστημονικά ορθή κυκλοφο-
ριακή σύνδεση ανάμεσα στα σχολεία, το Πολυτεχνείο 
και το Κολυμβητήριο, με τις πόλεις που βρίσκονται 
εκατέρωθεν, τα Χανιά και τα Κουνουπιδιανά. 
Ζητάμε από τους τοπικούς άρχοντες να ασχολη-
θούν σοβαρά και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα 
αυτά ολοκληρωμένα, με όραμα και ως άμεσης προ-
τεραιότητας. Θα είμαστε μεθοδικοί και παρόντες. 
Δε στεκόμαστε στα λόγια.

* Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την 
ΚΚΑΠΠ με στόχο την αφύπνιση των αρμοδίων, αναρ-
τώνται στη σελίδα μας https://www.facebook.com/
groups/1405558712854738 και στα ΜΜΕ ηλεκτρονικά 
και έντυπα με δελτία τύπου.

Ολιγόλεπτοι χαιρετισμοί

Α. 18:05 – 18:15

• Βασίλης Διγαλάκης Πρύτανης Πολυτεχνείου
• ΚΚΑΠΠ
• Ιωάννης Βλαχάκης  Διοικητής Τροχαίας Χανίων
• Στέλιος Λαμπάκης Ιατρός ΕΚΑΒ Χανίων

• Δυο λόγια από την Ελευθερία Μακράκη,
   φίλη και συμφοιτήτρια της Στέλλας.

  
Β. 18:20 – 20:00 

Αναστάσιος Μαρκουίζος - ΙΑΒΕΡΗΣ
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