Σχετικά με το skateboard park

Καλησπέρα,
Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για άμεση αξιοποίηση του
πάρκου
skateboard στην οδό
Ιωνίας, στου Παπάγου. Σαν δημότης Παπάγου είχα χαρεί πάρα πολύ όταν είχε
δημιουργηθεί κάτι τέτοιο (2006-2007?), αλλά δυστυχώς από την μέρα που άδειασε το
πάρκο (2009), είναι κρίμα να υπάρχει ο χώρος εκεί (ταρτάν-περίφραξη) και να παραμένει
ανεκμετάλλευτος.

Επίσης θα ήθελα να προσθέσω πως αν υπάρχουν οι σκελετοί των ραμπών, το όλο έργο της
ανακαίνισης του πάρκου είναι ακόμα πιο εύκολο και πιο οικονομικό. Θα πρέπει απλά να
αντικατασταθούν με καινούργια ξύλα, πιο ανθεκτικά (εμποτισμένη ξυλεία), όπως ήδη θα
γνωρίζετε και στην συνέχεια με μια τυπική ετήσια συντήρηση, το πάρκο θα μπορεί να
λειτουργεί για χρόνια, χωρίς προβλήματα.
Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά, μιας και είμαι
αισιόδοξος
ότι το πάρκο θα
ξαναλειτουργήσει
, την επόμενη φορά να μην υπάρχει κανενός είδους γραφειοκρατία όσο αφορά το ποιος,
ποιες ώρες και ποιες άδειες θα χρειάστεί κάποιος για να μπεί και να κάνει skateboard στο
πάρκο, χωρίς να εννοώ να αφεθεί στην τύχη η λειτουργία του πάρκου, απλά αντί ο Δήμος
να στέκεται απέναντι από αυτούς που κόβουν τα κάγκελα για να μπουν μέσα (και να τα
ξανακολλάει) και από αυτούς που ζωγραφίζουν με graffiti κάθε επιφάνεια (και την
ξαναβάφει μονόχρωμη), ας συνεργαστεί με όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας και προέλευσης (δεν
είναι ανάγκη να είναι μόνο δημότες Παπάγου όσοι μπαίνουν) ώστε οι πόρτες να είναι
ανοιχτές πάντα και να φωνάξει όλους όσους κάνουν graffiti να "ντύσουν" και να
ζωγραφίσουν το μέρος από την αρχή με την τέχνη τους. Είμαι σίγουρος ότι ύστερα δεν θα
θέλουν ούτε οι ίδιοι ούτε άλλοι να χαλάσουν τα σχέδια αυτά.
Ελπίζω να μης σας κούρασα, αν υπάρχει κάποιος που διάβασε αυτό το email μέχρι αυτό το
σημείο.
Θα ήθελα να πάρω απάντηση από εσάς (Δήμος Παπάγου) και πραγματικά πιστεύω ότι
καμιά φορά δεν χρειάζονται μεγαλόπνοα έργα για να κερδίσεις τον κόσμο σου, γίνεται και
με μικρά πράγματα.

Φιλικά,
Αντώνης Αποστολίδης
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