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Θέμα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
 
Σας  αναφέρω  πως  σήμερα  Τρίτη,  31‐10‐2006,  ημέρα  με  συνεχή  αραιή  ή  πυκνή 
βροχόπτωση στην πόλη της Αθήνας, κινδύνευσα σαν πεζός πολλές φορές στο δρόμο, 
καθώς έπρεπε να κινηθώ  (οπωσδήποτε)  μέσα στην πόλη  της Νέας Σμύρνης, από  τα  
αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σχεδόν πάνω σε όλα τα πεζοδρόμια της πόλης, 
παράνομα – κι άλλους κινδύνους, π.χ. οικοδομικά έργα /(κατεδάφιση ή προσθήκη) σε 
γειτονική οικοδομή. Αναγκάστηκα πολλές φορές να κατεβώ στο οδόστρωμα, λόγω της 
κατάληψης των πεζοδρομίων από τα  ΙΧ   κι όπως γνωρίζετε,  λόγω της φθινοπωρινής 
«γλίτσας» που σχηματίστηκε σε πολλά σημεία των δρόμων  (σκόνη, κλαδιά δέντρων, 
κλπ,  σκουπίδια  κάδων)    το  φρενάρισμα  των  αυτοκινήτων  (που  δεν  είχαν  και  τόσο 
καλά  ελαστικά)  ήταν  κίνδυνος  θάνατος  για  όλους  τους  κοντινούς.  Επισυνάπτονται 
φωτογραφίες.  Στο  σπίτι  μου  γύρισα  καταβρεγμένος,  καταλασπωμένος  κι  ελαφρά 
τραυματισμένος καθώς στην οδό Στεφ. Σαράφη  (Νέα Σμύρνη) παραπάτησα κι έπεσα 
εξαιτίας  αυτοκινήτου  εμποδίου  στο  πεζοδρόμιο.  Τα  προσωπικά  μου  αντικείμενα 
(βιβλία, τσάντες κλπ) καταστρεμμένα. Πέρα από την ψυχική ταλαιπωρία. 
 
Ολόκληρη η οδός Αγίας Σοφίας και οι κάθετες σε αυτή, γενικά οι οδοί της Άνω Νέας 
Σμύρνης είναι κόλαση για τους πεζούς, γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος (ΚΟΚ) που δίνει 
τα πεζοδρόμια στην κίνηση των πεζών. 
 
Ακόμα  στη  διασταύρωση  Αγίας  Σοφίας  129  &  Ολυμπίου  (Νέα  Σμύρνη),  υπάρχει 
αυθαίρετη  μη  σύννομη  με  το  Γ.Ο.Κ.  πρόχειρη  κατασκευή  τσιμεντένιας  ράμπας  για 
πρόσβαση  στο  πεζοδρόμιο  της  οδού  Αγίας  Σοφίας  αυτοκινήτων  πελατών 
καταστημάτων,  η  οποία  εκτρέπει  τα  βρόχινα  νερά  της  οδού  προς  το  κέντρο  του 
δρόμου κι όχι στο ρείθρο. Τα κλαδάκια που έπεφταν από το δέντρο στη γωνία αυτή 
ανακατεμένα με τη γλίτσα του δρόμου και τα νερά εξέτρεπαν τα αυτοκίνητα από την 
πορεία  τους  καθώς  και  τα  μηχανάκια.  Έγινα  μάρτυρας  αρκετών  εκτροπών  χωρίς 
ευτυχώς  συγκρούσεων – από τύχη! 
 
Στον  αριθμό  7  της  οδού  Ι. Μενεξέ    (γωνία  με  οδό Οικονόμου)  γίνονται  οικοδομικά 
έργα κατεδάφισης ή προσθήκης ορόφου, χωρίς να έχουν παρθεί μέτρα  προστασίας 
των  διερχόμενων  από  πτώσεις  μπάζων  κλπ.  Με  τη  βροχή  και  τον  αέρα,  αυτά 
παρασύρονται και κινδυνεύουν οι πεζοί με τραυματισμό. 
 
Για  όλα  αυτά  έχουν  γίνει  παράπονα  και  γραπτές  αναφορές  στο  τοπικό  αστυνομικό 
τμήμα,  καθώς  γνωρίζει  την  περιοχή  και  τις  ειδικές  συνθήκες,  αλλά  δεν  έχει  γίνει 
ορατό  κάποιο  αποτέλεσμα.  Αντίθετα,    διαφαίνεται  δυσανασχέτηση  σε  αυτά,  καθώς 
αντιπροβάλλεται  η  έλλειψη  περιπολικών  κι  αστυνομικών  υπαλλήλων,    πληθώρα 
περιπτώσεων  στην  πόλη  που  πρέπει  να  παρέμβει  η  αστυνομία  και  μάλιστα 
σοβαρότερων    από  την  κατάληψη  του  πεζοδρομίου,  η  υπερπληθώρα  των 



αυτοκινήτων των κατοίκων της περιοχής και η έλλειψη χώρων στάθμευσης και άλλων 
παρόμοιων,  κι ακόμη άλλων που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενη αναφορά.  Δεν 
διαφαίνεται  επιθυμία  για  εφαρμογή  του  ΚΟΚ  για  το  πρόβλημα  της  κατάληψης  των 
πεζοδρομίων από τα αυτοκίνητα 
 
Παρακαλώ να ερευνήσετε τα καταγγελλόμενα και στην περίπτωση που διαπιστώσετε 
παραβίαση  του  νόμου,  η  στάση  της  πολιτείας  να  είναι  αμείλικτη  σε  αυτούς  που 
ορίστηκαν  από  την  Πολιτεία  –  και  το  αποδέχτηκαν  με  τον  όρκο  τους  –  στην 
προσπάθεια για εφαρμογή του νόμου, στην υπηρεσία των πολιτών. 
 
Στη διάθεσή σας 100άδες ψηφιακές φωτογραφίες και ψηφιακά βίντεο. 
 
 
 

 
 

Συμβολή Αγίας Σοφίας‐ Ευξείνου Πόντου‐Στ. Σαράφη (Νέα Σμύρνη) 
 
 



 
Οδός Οικονόμου 7 – Νέα Σμύρνη 
Κατεδάφιση ή προσθήκη ορόφου 

 

 
 

 



 
 

 
 

 


