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Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου Ν. Σμύρνης είναι τα απροσπέλαστα και
κατεστραμμένα πεζοδρόμια. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος μας διαθέτει πεζοδρόμια με
μεγάλο πλάτος στα οποία θα μπορούσαν με άνεση να εξυπηρετηθούν οι πεζοί, τα
περισσότερα χρησιμοποιούνται για το παρκάρισμα αυτοκινήτων, καταλαμβάνονται από
γλάστρες, ζαρντινιέρες και άλλα εμπόδια τα οποία τοποθετούνται από τους δημότες κατά
παράβαση του κανονισμού χρήσης πεζοδρομίων, εμποδίζονας και καθιστώντας επικίνδυνη
τη διέλευση πεζών, παιδιών γερόντων, αμαξιδίων ΑΜΕΑ, μητέρων με καροτσάκια κλπ οι
οποίοι αναγκάζονται να περπατάνε στο δρόμο....

Το πρόβλημα του παρκαρίσματος πάνω στα πεζοδρόμια ανέδειξε τον περασμένο μήνα ο
Σύλλογος Γονέων του 7ου Δημοτικού στέλνοντας την παρακάτω εύστοχη ανακοίνωση στους
γείτονες του σχολείου:
«Καθημερινά, πάνω από εξακόσια παιδιά πρέπει να διασχίσουν την Ευξείνου Πόντου για
να πάνε στα σχολεία τους. Δεν μπορούν όμως να φτάσουν στο φανάρι και στη σχολική
τροχονόμο με ασφάλεια, επειδή αναγκάζονται να περπατούν στο δρόμο, καθώς τα
παρκαρισμένα αυτοκίνητα κλείνουν το πεζοδρόμιο και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να
παρασυρθούν από τα διερχόμενα οχήματα, κυρίως οι μαθητές που πηγαινοέρχονται μόνοι
τους.
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Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία να βρείτε θέση για το αυτοκίνητό σας. Όμως, σας
παρακαλούμε πολύ, όταν το παρκάρετε κάντε το με τρόπο που να μπορούν να κυκλοφορούν
με άνεση στο πεζοδρόμιο τα παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο τους.»
Για μερικές μέρες το πρόβλημα εξομαλύνθηκε, αλλά γρήγορα επανήλθε στην προτεραία
κατάστασή του. Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων κα Μαρίνα Δεκούλου ούτε
η αστυνομία που κλήθηκε βοήθησε....

Η μόνη λύση είναι ο Δήμος να παρέμβει σε όλους τους δρόμους τουλάχιστον γύρω από τα
Σχολεία και τα αθλητικά κέντρα της πόλης, να ενημερώσει τους κατοίκους και να επιβλέψει
αυστηρά ώστε να εφαρμοστεί ο κανονισμός χρήσης των πεζοδρομίων και να εξασφαλιστεί
η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών.
Στη συνέχεια επειδή τα περισσότερα πεζοδρόμια παρουσιάζουν σοβαρά κατασκευαστικά
προβλήματα από σπασμένες πλάκες, ρίζες δέντρων, λακκούβες κλπ που τα καθιστούν
άκρως επικίνδυνα, ο Δήμος πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την
αποκατάσταση των πεζοδρομίων της πόλης, όσον αφορά τη συντήρησή τους όπως
ξεκιίνησε να κάνει πρόσφατα αποκαθιστώντας ένα μικρό τμήμα των πεζοδρομίων της
πόλης.
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