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Κοινοποίηση 
1. ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

∆ήµου Νέας Σµύρνης  
2. ∆ιοικητή Τροχαίας 

Καλλιθέας, Φαξ: 210- 
9524217 

3. Μη κυβερνητική 
οργάνωση ΠΕΖΗ – Φαξ: 
8827087 

 
ΘΕΜΑ:  
ΟΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ (ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ 
ΠΕΖΟΥΣ.  
 
Κ. ∆ήµαρχε, 
 
Επικοινωνώ µαζί σας σχετικά µε τους νέους πεζόδροµους που κατασκευάστηκαν 
στην πλατεία Νέας Σµύρνης – ικανοποιώντας ένα µακροχρόνιο αίτηµα των πολιτών. 
Οι πεζοδρόµηση αυτή δηµιουργεί κάποιες  προϋπόθεσεις για βελτίωση του χαµηλού 
επιπέδου του αστικού χώρου στην πόλη µας. Παρόλα αυτά η έλλειψη προστασίας του 
έργου, που µόλις παραδόθηκε, είναι προφανής και µας δηµιουργεί απορίες και 
απογοήτευση.  
 
Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχηµάτων – κυρίως 
µοτοσικλετών – που καταστρέφουν (ήδη υπάρχουν φθορές στις πλάκες) το τόσο 
ωραίο έργο και απειλούν την σωµατική ακεραιότητα και ηρεµία των πεζών (και 
ιδιαίτερα των µικρών παιδιών) στους οποίους – υποτίθεται ότι - ανήκει ο χώρος.  
 
Σε πρόσφατες επισκέψεις µας διαπιστώσαµε ότι ο πεζόδροµος έχει γίνει ένα 
αυθαίρετο παρκινγκ µοτοσικλετών ενώ γίναµε µάρτυρες περιστατικών στα οποία 
µοτοσικλέτες διασχίζουν µε ταχύτητα και εκκωφαντικό θόρυβο τον πεζόδροµο 
κάνοντας ελιγµούς ανάµεσα σε παιδάκια που παίζουν ή µητέρες µε βρέφη στην 
αγκαλιά. Ελπίζω ότι συµφωνείτε µαζί µου ότι αυτές οι εικόνες µάλλον 
προσοµοιάζουν σε τριτοκοσµική χώρα παρά σε αναπτυγµένη χώρα της Ευρωπαϊκής 
ένωσης. Όπως είναι φανερό υπάρχει – σε περίπτωση ατυχήµατος µε τραυµατισµό – 
αστικη ευθύνη της δηµοτικής αρχής.  
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Είναι µέσα στα καθήκοντα του ∆ήµου η συντήρηση και φύλαξη των χωρών αυτών 
στην κατασκευή της οποίας συµβάλλουµε όλοι µε τους δηµοτικούς φόρους που 
πληρώνουµε. Σας προσκαλούµε να λάβετε τα δέοντα – προφανή – µέτρα για το θέµα 
αυτό. Σταχυολογώντας µπορώ να προτείνω  

- την τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης στις εισόδους των πεζόδροµων που 
θα ανοίγουν για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα για την τροφοδοσία των 
καταστηµάτων. 

- την επιβολή προστίµων / αφαίρεση πινακίδων από τη δηµοτική αστυνοµίας η 
αν αυτό δεν είναι δυνατόν από την Τροχαία. 

 
Είναι σηµαντικό η ∆ηµοτική αρχή να προστατέψει την ελάχιστη αυτή περιοχή στην 
οποία µπορούν να κινηθούν µε σχετική άνεση οι πεζοί δηµιουργώντας µια καλή αρχή 
κουλτούρας στην πόλη µας για:  

- τα δικαιώµατα των πεζών  
- την αισθητική ενός χώρου απαλλαγµένου από τροχοφόρα  

 
Λόγω της µεγάλης σηµασίας που του θέµατος σας καλώ να λύσετε άµεσα και µόνιµα 
αυτό το πρόβληµα.  
 
 

 
Με τιµή 

 

 
 

Μ. Βαζιργιαννης 
 
ΥΓ. Το έγγραφο κοινοποιείται α. στην τροχαία Καλλιθέας λόγω της συναρµοδιότητας 
της στο θέµα και β. στην οργάνωση για τα δικαιώµατα των πεζών ΠΕΖΗ.  
 
 

 
 
 
 
 


