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Μάρτιος 2011

  

Η οδός Αναστάσεως "ενώνει" πλέον τον Χολαργό με τον Παπάγου...αλλά με
διαφορετικές εικόνες έμπρακτης φροντίδας των πεζοδρομίων.

  

Με τον φακό της 360news.gr "προβάλλουμε" σήμερα την θλιβερή εικόνα ουσιαστικής
διαφοράς μεταξύ των πεζοδρομίων που πριν τον Καλλικράτη ανήκαν στον τέως Δήμο
Παπάγου, με αυτά που ανήκαν στον Δήμο Χολαργού.       Ενώ ο Καλλικράτης ένωσε τις δύο
αυτές περιοχές, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την ίδια ποιότητα, λειτουργικότητα και
αισθητική των δύο πεζοδρομίων... ακόμη.

  

Παρατηρήσαμε σημεία που δεν εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή διέλευση των πεζών.

  

Από την πλευρά του Παπάγου διαπιστώνουμε την φροντίδα, την εξασφάλιση και την
καθαριότητα ενώ από την πλευρά του Χολαργού παρατηρούμε την πλήρη... αδιαφορία και
εγκατάλειψη!

  

Πολύ βασικά στοιχεία υποδομών δεν εξασφαλίζονται.
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Ένας κεντρικός κυκλοφοριακός άξονας που στα πεζοδρόμιά του διαπιστώνεται η
διαφορετικότητα.

  

Αδιάψευστα στοιχεία του ρεπορτάζ αποτελούν οι πρόσφατες φωτογραφίες.

  

        Πεζοδρόμια Χολαργού   Πεζοδρόμια Παπάγου   
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Διασταύρωση στην άνοδο αριστερά που διαπιστώνουμε την οικτρή κατάσταση πεζοδρομίων

  

Πρόσφατα κατασκευασμένα πεζοδρόμια με αντιολισθητικές πλάκες, κράσπεδα νέα, ράμπες για ΑΜΕΑ και καθαριότητα
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      Τμήμα που χρειάζεται άμεση ανακατασκευή  Πεζοδρόμια που ο τέως Δήμος Παπάγου κατασκεύασε πρόσφατα      

  

      Η εγκατάλειψη, η πλημμελής καθαριότητα και τα σπασμένα κράσπεδα αποτελούν το θλιβερό κοκτέιλ εικόνων αδιαφορίας και επικινδυνότητας για τους πεζούς.  Νέα κράσπεδα, νέο πλακόστρωτο      
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       Καθώς περπατάς στο πεζοδρόμιο πρέπει να προσέχεις τις "κακοτοπιές"  Άνετο, ασφαλές και σε ικανοποιητική κατάσταση πεζοδρόμιο      
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      Τα προβλήματα ... των πεζών σε όλο τους το μεγαλείο  Πεζοδρόμιο με άρτιες υποδομές        Οι 12 προηγούμενες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν την θετική και αρνητική εικόνα 2αντικριστών πεζοδρομίων που πλαισιώνουν την οδό Αναστάσεως. Μια θλιβερή εικόναπροβάλλεται με την πρώτη ματιά κάθε διερχόμενου.  Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί... Συνεχίζουν από την διασταύρωσηΜεσογείων-Αναστάσεως μέχρι και Χατζηκωνσταντή-Αναστάσεως.  Το παζλ των εικόνων αδιαφορίας ολοκληρώνεται με τις εν συνεχεία προβαλλόμενεςφωτογραφίες. Ο φακός μας "συνέλαβε" και άλλα προβληματικά σημεία και στοιχεία και σαςτα "προβάλουμε".  

        

  

 6 / 11



Πεζοδρόμια στην οδό Αναστάσεως

      Χωρίς σχόλια  Που είναι ο χώρος που απομένει για τους πεζούς;      

  

      Πεζοδρόμια που προσβάλουν...  Σπασμένα κρασπεδόρειθρα, πλάκες κτλ.      
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      Οι ρίζες του δένδρου έχουν καταστρέψει το πεζοδρόμιο. Ναι στον πράσινο συνδυασμό με την φροντίδα διατήρησης της άνετης και ασφαλούς χρήσης από τους πεζούς.  Άλλη μια εικόνα αποκλεισμού των πεζών από τα πεζοδρόμια      
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      Ο κάδος σκουπιδιών φωνάζει: "Σας παρακαλώ καθαρίστε με δεν αντέχω άλλα..."  Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά... (υπενθύμιση)      

  

      Οδός Αναστάσεως, ορισμένα μέτρα μετά τη διασταύρωση Εθν. Αμύνης  Τα τέλη καθαριότητας είναι ανάλογα των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με την ανταποδοτικότητα;      
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      Δεν σχολιάζουμε ... τα συμπεράσματα δικά σας  Ποιός είναι ο υπεύθυνος; Το δένδρο, οι πλάκες πεζοδρομίου ή άλλοι;        
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        Το χορτάρι, τα δένδρα και τα σκουπίδια, συνθέτουν την αδιάψευστη εικόνα αδιαφορίας γιακαθαριότητα.  Ευχόμαστε και ελπίζουμε να βοηθήσουμε την νέα Δημοτική Αρχή και τα Μέλη του ΔημοτικούΣυμβουλίου, να μελετήσουν και να οργανώσουν- με τα ομολογουμένως δυσεύρεταοικονομικά κονδύλια- μια "εκστρατεία εξυγίανσης" των πεζοδρομίων στην οδό Αναστάσεως,όπως και σε άλλες οδούς του νέου ενωμένου Δήμου Παπάγου Χολαργού.  Σχετικά με την παρουσιαζόμενη διαφορά στην λειτουργία, αισθητική και καθαριότητα τωνπεζοδρομίων της οδού Αναστάσεως, αυτών που εφάπτονται στις τέως περιοχές (Δήμους)Παπάγου και Χολαργού, έχουμε να σημειώσουμε:  Πρόκειται για πεζοδρόμια κυκλοφοριακού άξονα (κεντρικής οδού) που το ενδιαφέρον και ηαδιαφορία των υπευθύνων (προ του νέου Καλλικρατικού Ενιαίου Δήμου) είναι σαφώςπροβαλλόμενα.  Γενικότερα, υπάρχουν πολλά πεζοδρόμια, σε διάφορα σημεία του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού που χρήζουν επισκευών και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακατασκευών.  Προτείνουμε καταγραφή, ιεράρχηση των αναγκών και ενέργειες.
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