ΚΥΡΙΑΚΗ 22.10.2017/10:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2ο ΜΕΡΟΣ
Συνοικία Νέου Κόσμου. Άστεγοι και στεγασμένοι σε κρίση.
Οι άστεγοι συμπολίτες μας είναι άνεργοι και έχουν καταντήσει άστεγοι ενώ οι
στεγασμένοι είναι επίσης άνεργοι και έχουν καταλήξει πεινασμένοι! Για όλους
αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν καταγραμμένα στη συνοικία πολλά σπίτια
εγκαταλειμμένα ή που ανήκουν στο δήμο από κληροδοτήματα και τα οποία
μπορούν, αφού επισκευαστούν, να στεγάσουν πολλούς από αυτούς.
Επιτακτικό είναι να πραγματοποιηθεί το αντιπλημμυρικό έργο στον κεντρικό άξονα
της συνοικίας, την οδό Φραντζή, διότι εδώ και χρόνια πλημμυρίζουν όλα τα
καταστήματα επί της οδού. Η συνοικία στερείται ελεύθερων χώρων πρασίνου και
αναψυχής και χρήζει πολεοδομικού σχεδιασμού που θα προβλέπει μικρούς και
μεγαλύτερους χώρους πρασίνου, όπως πεζοδρομήσεις με πράσινο, πλατειούλες ή
λωρίδες σε παρακαμπτήριες οδούς (π.χ. Ηλία Ηλιού).
Η ένταξη στο Σχέδιο Πόλης του λόφου Αγίου Γεωργίου είναι το (γνωστό-άγνωστο!)
από χρόνια άλυτο πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από το αρμόδιο υπουργείο και το
δήμο μιας συνοικίας που ανήκει στην Α΄ Αθήνας.
Πολιτιστικοί χώροι, αθλητικοί χώροι και χώροι προαυλίων των σχολείων. Ερώτημα:
Σε ποιους ανήκουν; Ποιοι τους διεκδικούν; Επί παραδείγματι, από χρόνια οι
κάτοικοι του Νέου Κόσμου είχαν ζητήσει να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του παλιού
εργοστασίου Φιξ (όπου τώρα στεγάζεται το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
ΕΜΣΤ) ως πολιτιστικός χώρος και ως χώρος πρασίνου που θα εξυπηρετεί τις
ανάγκες της γειτονιάς. Τη στιγμή αυτή όμως δεν ανήκει στους κατοίκους αλλά έχει
εκχωρηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία. ΄Επειτα, έχει υπάρξει άραγε πρόβλεψη
ώστε οι προαύλιοι χώροι των σχολείων –που τώρα βρίσκονται σε άθλια
κατάσταση– να χρησιμοποιούνται τα Σαββατοκύριακα για διάφορες εξωσχολικές
δραστηριότητες, π.χ. μαθήματα μουσικής, χορού, εκδηλώσεις κ.λπ.; Και ακόμα,
ποια είναι η σχέση της συνοικίας και οι δυνατότητες πρόσβασης των κατοίκων της
στις διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο
κ.ά.
Ο λόφος Λαμπράκη, που φιλοξενεί 1.500 παιδιά νηπιαγωγείων, δημοτικών,
γυμνασίων, λυκείων, καθώς επίσης περίπτερο του Δήμου και γήπεδο μπάσκετ
παραμένει εγκαταλειμμένος επί χρόνια.
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