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Ζούμε στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθηνάς. Σε λίγο έχουμε δημοτικές εκλογές
και ο ανταγωνισμός καλά κρατεί… Οι υποσχέσεις πολλές και διαφορές, τα καθημερινά
προβλήματα όμως είναι και αυτά παρά πολλά. Ενώ έγιναν πολλά, μεγάλα, πολυδάπανα και
ίσως περιττά έργα -ο καθένας τα κρίνει με τη δική του ατομική άποψη- κάποια λίγα και
απλά μικρά έργα, με ελάχιστο κόστος από το μεγάλο πλεόνασμα του δήμου, πρέπει να
πραγματοποιηθούν για να γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής μας στην πόλη μας.

Εμείς οι απλοί ενεργοί πολίτες μη πολιτευόμενοι, βλέπουμε ορισμένα απλά πράγματα και
προβλήματα που πρέπει έμμεσα να λυθούν για αρχή:
1. Τα παιδιά δεν θέλουν μονό παιδικούς σταθμούς, αλλά και ελευθέρους χώρους να παίξουν
και να περπατήσουν. Ο πεζοδρόμος της κεντρικής πλατείας δεν είναι χώρος
παρκαρίσματος αυτοκίνητων και δίκυκλων-ειδικά στη πλευρά της Ελ. Βενιζέλου και 2ας
Μαΐου τέρμα.
2. Οι ηλικιωμένοι δεν θέλουν μόνο πολλά ΚΑΠΗ, αλλά κι ελεύθερα παγκάκια και πεζούλια
για να ξεκουράζονται, τα όποια στην πλατεία προς τη πλευρά του άλσους έχουν
παρανόμως καταλειφθεί όλη τη μέρα από αλλοδαπούς λαθρέμπορους με την πραμάτεια
τους που καμιά τοπική αρχή δεν ενοχλεί.
3. Στη διασταύρωση Όμηρου και Παλαιολόγου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση φαναριού για
διέλευση πεζών-όπως έγινε από ότι γνωρίζω με ιδιωτική πρωτοβουλία στη διάβαση
μπροστά από το ΖΑΡΑ-καθώς δεν υπάρχει ούτε λεύκη διαγράμμιση λωρίδων διάβασης
πεζών και υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα ατυχήματος.
4. Τα χωρίς πινακίδες και εγκαταλειμμένα πολλά αυτοκίνητα (σαράβαλα) στους δρόμους
της πόλης πρέπει να αποσυρθούν άμεσα, καθώς ούτε οι καθαριστές του δήμου δεν μπορούν
να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και χάνονται θέσεις παρκαρίσματος των υπεράριθμων
ενεργών οχημάτων των δημοτών. Από την άλλη έχει παρατηρηθεί να έχουν κολληθεί
αυτοκόλλητα για απόσυρση σε αυτοκίνητα με πινακίδες μη εγκαταλειμμένα (!).
5. Μεγάλος αριθμός των καδών απορριμμάτων είναι σε άθλια κατάσταση-κατεστραμμένοι,
λερωμένοι κτλ-και χρίζουν άμεσης αντικατάστασης για το όφελος της δημόσιας υγείας
αλλά και καλαισθησίας.
6. Ενώ τα ΚΕΠ του δήμου είναι και πολύ γρήγορα και βολικά στην εξυπηρέτηση πολιτών, οι
υπηρεσίες του Δήμου είναι και υπεράριθμες σε αριθμό εργαζομένων και καθόλου φιλικές και
εξυπηρετικές στον πολίτη-ένα απλό πιστοποιητικό χρειάζεται μέρες και ταλαιπωρία για να
βγει.
7. Τα δένδρα των πεζοδρομίων της πόλης μας, όση ωφέλεια έχουμε που αποτελούν πηγή
οξυγόνου, άλλο τόσο δυσκολεύουν τη ζωή μας με τα ξεράδια που πέφτουν και τα κλαδιά
που προεξέχουν και εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών. Χρειάζεται
περιβαλλοντολογικό σχέδιο και μεγαλύτερη φροντίδα από τις γεωπονικές υπηρεσίες του
δήμου.
8. Στους δρόμους κατά μήκος της Παλαιολόγου και της Βυζαντίου 47-51 υπάρχουν πολλές
ψηλές και επικίνδυνες λεύκες, γέρικες και ξερές, με ρίζες που έχουν ανυψώσει και σπάσει
σε πολλά σημεία την πλάκα του πεζοδρομίου. Έχουν προκαλέσει και υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος να ξαναπροκαλέσουν φθορές σε αυτοκίνητα από πτώση κλαδιών και από θαύμα
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δεν έχουμε σοβαρό τραυματισμό ανυποψίαστων περαστικών. Προς τιμή του αντιδημάρχου
πράσινου, που πρόπερσι κλάδεψε μερικές στη Βυζαντίου 47 μετά από επιστολές των
κατοίκων, ελαττώθηκε λίγο ο κίνδυνος αλλά και πάλι είχαμε ατυχήματα και πτώσεις
κλαδιών. Έχουν σταλεί από πρωτοβουλία δεκάδων πολιτών της οδού Βυζαντίου και γύρω
δρόμων και έχουν υπογράψει πολλές επιστολές διαμαρτυρίας για ολική κοπή όλων των
λευκών και αντικατάσταση τους από άλλα αειθαλή και καλλωπιστικά μη επικίνδυνα δέντρα,
όμως η στάση των αρμόδιων αρχών του Δήμου είναι τουλάχιστον απαράδεκτη- αδιάφορηκαι εύρεση διαφόρων δήθεν κωλυμάτων.( Στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου η
αλληλογραφία.)
9. Τέλος πιστεύουμε φέτος ότι κατά τη διάρκεια του 15ημερου εορτασμού της
Πρωτομαγιάς, με το παραδοσιακό «παζάρι- πανηγύρι» με τις σκηνές και τους
μικροπωλητές, η πολυσύχναστη και πολυδιάστατη πλευρά της πλατείας στην Ελ. Βενιζέλου
απέναντι από τη στάση τραμ, θα μείνει ελεύθερη για τους πεζούς. Με προσωπικές πιέσεις
και προτροπές πέρυσι ήταν ελεύθερη, εκτός από ένα κιόσκι, προς τιμή βέβαια του αρμόδιου
Πρόεδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού Νέας Σμύρνης.
10. Όσον αφορά το περίπτερο, είναι το «στολίδι» της πλατείας δίπλα στο άγαλμα του
μεγάλου μας ηγέτη Ελ. Βενιζέλου και γίνεται συνωστισμός να περάσουν οι πεζοί.
Σε λίγες εβδομάδες θα κληθούμε σε εκλογή νέας δημοτικής αρχής. Ο καθένας ας κρίνει
ανάλογα με τα γενικά και κοινόχρηστα έργα και όχι για ατομικά «ρουσφέτια».

Επιστολή των ενεργών κατοίκων μη πολιτευόμενων
Για την αντιγραφή Γ.Π.Σταθόπουλος
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