
Ο φακός στη Λ. Μεσογείων

Ο φακός μας γυρίζοντας 360˚ σταμάτησε σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες γειτονιές
της πόλης. Σταμάτησε στον παράδρομο της Λ. Μεσογείων και συγκεκριμένα από την οδό
Αναστάσεως μέχρι την οδό 17ης Νοεμβρίου.

  

Ζουμάραμε τον φακό και φέραμε πιο κοντά τις απογοητευτικές εικόνες που επιβεβαιώνουν
τη σημαντική ταλαιπωρία των πεζών και των οδηγών, σε καθημερινή βάση. 

      

Η μεγάλη εμπορικότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος (με τις υπάρχουσες Τράπεζες,
τα καταστήματα εστίασης για γρήγορο φαγητό, τα εμπορικά καταστήματα πάσης φύσεως,
τα κέντρα αδυνατίσματος και ομορφιάς, τα φροντιστήρια, οι γραφειακοί χώροι, ο
κινηματογράφος, τα ιατρεία και τόσα άλλα δημιουργούν αυξημένη ζήτηση θέσεων
στάθμευσης.

  

Δυστυχώς η γεωμετρία της οδού σε συνδυασμό με την μεγάλη ζήτηση χώρων στάθμευσης
λόγω αυξημένης εμπορικότητας δεν επιτρέπει την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια πεζών
και οχημάτων.

  

Παρατηρούμε σε καθημερινή βάση την άναρχη στάθμευση οχημάτων… ακόμη και πάνω στα
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πεζοδρόμια, μη επιτρέποντα στους πεζούς - πολλές φορές – την άνετη και κυρίως ασφαλή
διάβασή τους.

  

Οι πεζοί έστω και κάνοντας “slalom” μεταξύ των σταθμευμένων οχημάτων – επί των
πεζοδρομίων - πολλές φορές – δεν βρίσκουν διέξοδο ωφέλιμης επιφάνειας ….

  

Απ΄ την άλλη πλευρά το κατάστρωμα της οδού έχοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα, δεξιά και
αριστερά, έχει τελικά ωφέλιμο πλάτος τόσο μικρό που επιτρέπει τη διέλευση ενός μόνο
αυτοκινήτου.

  

Ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής παρουσιάζεται η απογοητευτική, δυσμενής εικόνα, με τα
αυτοκίνητα να έχουν σταθμεύσει «όπου βρουν» στην κυριολεξία, τους πεζούς να ψάχνουν
μία ασφαλή διέλευση και μία ατελείωτη ουρά διερχομένων αυτοκινήτων να ολοκληρώνουν
το παζλ που αντικατοπτρίζει την καθημερινή κυκλοφοριακή ασφυξία της περιοχής…..

  

Ζούμε αυτόν τον καθημερινό εφιάλτη επί πολλά συνεχή έτη !

  

Επιθυμούμε να επισκεφθούμε τις προαναφερθείσες εμπορικές τραπεζικές και άλλες στέγες
και η ταλαιπωρία «κτυπάει κόκκινο» .

  

Με το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή ακόμη και με τα πόδια διερχόμενοι αντιμετωπίζουμε
προβλήματα που μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει σκεφθεί να δώσει τέλος…

  

Η προβολή δυσμενών εικόνων της καθημερινής μας ζωής πιστεύουμε ότι είναι θετική
προσφορά έργου στον προβληματισμό των υπευθύνων. Θετικότατο όμως έργο είναι η
πρόταση επίλυσης του όλου προβλήματος.

  

Η ηλεκτρονική εφημερίδα 360˚ news Παπάγου – Χολαργού σήμερα υποβάλλει τη δική της
πρόταση.
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    -  Ύστερα από σχετική τεχνική μελέτη, να αξιοποιηθεί το ωφέλιμο πλάτος του δεξιά
εφαπτόμενου πεζοδρομίου.   
    -  Να κατασκευασθεί χώρος στάθμευσης υπό γωνία και παράλληλα στο υπάρχον
πεζοδρόμιο, αφού έχει εξασφαλισθεί ασφαλής χώρος διέλευσης των πεζών   

  

Με το έργο αυτό μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον ωφέλιμο χώρο στάθμευσης, να
εξασφαλίσουμε την εξυπηρέτηση των πεζών, να αποκλείσουμε την άναρχη στάθμευση με
ειδικά μέτρα κλπ.

  

Το πλάτος του υπάρχοντος πεζοδρομίου μας επιτρέπει την ρύθμιση που προτείνουμε

  

Ευχόμαστε η νέα Δημοτική Αρχή να εξετάσει την πρότασή μας και να λύσει τα προβλήματα,
δίνοντας την δυνατότητα καλύτερης διέλευσης, εξυπηρέτησης αλλά και επισκεψιμότητας
στις υπάρχουσες επαγγελματικές στέγες στην περιοχή αυτή... Είδομεν!

  

Εικόνες που δεν χρειάζονται σχόλια

  

Προβλήματα στάθμευσης και κυκλοφορίας
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        Προβλήματα καθαριότητας        
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