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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καηαζκεσή περιθραγμένοσ τώροσ παιτνιδιού και άθληζης                   

μικρών παιδιών ζηην γωνία Βσζανηίοσ και Δημ. Μπερδελή 

         Γελ  είλαη δπλαηόλ θαλείο λα παξαθνινπζήζεη ηνλ θ. Μαξηλάθε ζηνλ 

ζπλερή θαηήθνξν, πνπ έρεη  πάξεη θαη ν νπνίνο πξνζπαζεί κε απαμίσζε ησλ 

πάλησλ, κε εηξσλείεο, κε ύβξεηο, κε ιαζπνινγία, κε δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο 

θαη κε ηελ πξνζθηιή ηνπ κέζνδν λα θάλεη ην άζπξν – καύξν, ζε κηα 

απεγλσζκέλε, αιιά άθξσο απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα λα κεηώζεη ηηο επηηπρίεο  

ηεο Γηνίθεζεο θαη θπξίσο λα βιάςεη πξνζσπηθά ηνλ Γήκαξρν. 

       Γη’ απηό παξαηίζεληαη κόλν ηα γεγνλόηα θαη νη ελέξγεηεο, όπσο έρνπλ κε 

ηε βεβαηόηεηα, πσο νη ζπκπνιίηεο, νη νπνίνη θαη λνπλ θαη θξίζε έρνπλ ζα 

βγάινπλ ηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα θαη ζα θαηαηάμνπλ γη’  άιιε κία θνξά ηνλ θ. 

Μαξηλάθε εθεί, πνπ ηνπ πξέπεη θαη ηνπ αμίδεη. 

       Δπηηαθηηθό αίηεκα ησλ ζπκπνιηηώλ καο, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 8νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, ήηαλ ε θαηαζθεπή ελόο ρώξνπ παηρληδηνύ θαη άζιεζεο 

κηθξώλ παηδηώλ , ζηελ πεξηνρή ηνπ πξώελ ξέκαηνο Μαπξαηδά , κεηαμύ ησλ 

νδώλ, Γεκ. Μπεξδειή θαη Βπδαληίνπ, εηδηθά, κεηά ηελ απνμήισζε ησλ νξγάλσλ 

παηδηθήο ραξάο πνπ παιαηόηεξα είραλ ηνπνζεηεζεί ζε παξαθείκελν θνηλόρξεζην 

ρώξν, αθνύ απηόο πιένλ δελ πιεξνύζε ηηο ζύγρξνλεο  πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο, ελώ ε γεηηλίαζε ηνπ κε δξόκνπο κεγάιεο θπθινθνξίαο εγθπκνλνύζε  

θηλδύλνπο αηπρεκάησλ από δηεξρόκελα απηνθίλεηα. 

            Ο ρώξνο ηνπ πξώελ  ξέκαηνο Μαπξαηδά εδώ θαη ηξηάληα (30) ρξόληα 

είλαη ζηελ πξάμε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1970 - αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην ίδην ην θξάηνο κειέηεζε θαη θαηαζθεύαζε γηα ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ, εθηξνπή ηνπ Ρέκαηνο  

Μαπξαηδά, έηζη ώζηε ελώ ην ξέκα δηέζρηδε ηελ πόιε κε κεγάιν θίλδπλν 

ππεξρείιηζεο εμεηξάπε ζηελ πεξηνρή  «Άγηάλλεο»  ζην δπηηθό άθξν ηεο πόιεο 

θαη κε ηελ θαηαζθεπή λένπ ηερληθνύ ξέκαηνο  ηα λεξά νδεγνύληαη ζηελ ζάιαζζα. 



   Με κειέηε ηεο πξώελ Ννκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο ηνπνζεηήζεθαλ από 

ηνλ Γήκν εληόο ηνπ ξέκαηνο ζσιήλεο απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ, έγηλαλ ηα 

αλαγθαία βνεζεηηθά έξγα θαη  επηρώζεηο  θαη ν ρώξνο πήξε  ηνλ ραξαθηήξα  

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ εδώ θαη  25  ρξόληα ηνπιάρηζηνλ.     

           Έηζη ζηνλ ρώξν ηνπ πξώελ ξέκαηνο Μαπξαηδά θαηαζθεπάζζεθε ε 

ζεκεξηλή πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο, δηακνξθώζεθε ν ρώξνο από ηελ γέθπξα 

ηεο νδνύ Ρήγα Φεξαίνπ έσο ην  5ν Γεκνηηθό ρνιείν θαη από ηελ πιαηεία 

Δζληθήο Αληίζηαζεο έσο ηελ νδό αξαληαπόξνπ, δηακνξθώζεθε ν ρώξνο 

λνηίσο ηεο νδνύ αξαληαπόξνπ έσο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη 

θαηαζθεπάζζεθαλ δηαβάζεηο ηνπ πξώελ ξέκαηνο Μαπξαηδά  ζηηο νδνύο, 

Σεπειελίνπ, αξαληαπόξνπ, Γεκάξρνπ Θ. Σζεθέ, Βνξείνπ Ηπείξνπ θ.ι.π.  

Σέινο ε κειέηε επέθηαζεο  ζρεδίνπ πόιεσο ησλ Μεγάξσλ, πνπ εθπνλήζεθε 

από ην ίδην ην Τ. ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, ραξαθηεξίδεη θνηλόρξεζην ρώξν ηελ ζπλέρεηα ηνπ  

ξέκαηνο Μαπξαηδά από ηελ νδό Βπδαληίνπ θαη Νόηηα.  

          Ξέξνληαο όια απηά, αιιά θαη όηη δελ είρε γίλεη πνηέ απνραξαθηεξηζκόο 

ηνπ ξέκαηνο ζε Κ/Υ από ην ίδην ην θξάηνο, αθνύ απηό κειέηεζε θαη θαηαζθεύαζε 

ην έξγν ηεο εθηξνπήο θαη ηεο ζσιήλσζεο ηνπ πξώελ ξέκαηνο, ε Γηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ επέιεμε ν πεξηθξαγκέλνο ρώξνο παηρληδηνύ θαη άζιεζεο, πνπ είρε 

ζρεδηαζηεί, λα γίλεη κε κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, ελώ ε πξνκήζεηα 

ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ αμίαο πεξίπνπ 5.000 επξώ ζα γηλόηαλ κε αλάζεζε από 

ηνλ Γήκαξρν, όπσο ν λόκνο πξνβιέπεη γηα πξνκήζεηεο ηέηνηαο αμίαο.   

Σέινο ε θαηαζθεπή    ηέηνηνπ είδνπο πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ παηρληδηνύ θαη 

άζιεζεο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία δελ απαηηεί έθδνζε 

νηθνδνκηθήο  αδείαο, νύηε  απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ παξά κόλν έγθξηζε 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  ηνπ Γήκνπ, πνπ άιισζηε επέβιεπε ηελ θαηαζθεπή 

απηή. 

         πλεπώο, θακία παξαλνκία επί ηεο νπζίαο δελ έγηλε όπσο θαηεγνξείηαη ε 

Γεκνηηθή αξρή. Ίζσο θάπνηα παξαηππία θαη απηό κε γλώκνλα θαη ζθνπό λα 

πξνζθεξζεί ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά ηεο πεξηνρήο,  

έλαο αζθαιήο ρώξνο παηρληδηνύ θαη άζιεζεο, όπνπ δελ ζα θηλδπλεύνπλ ηα 

παηδηά κελ ηπρόλ θαη μαθληθά βξεζνύλ κέζα ζην δξόκν θαη ηα θηππήζεη θάπνην 

δηεξρόκελν όρεκα (αιήζεηα ππάξρεη ζνβαξόηεξν ζέκα από κηα αλζξώπηλε δσή; 

θαη πνηα ζθνπηκόηεηα θαη πνηα κηθξνςπρία κπνξεί λα ζέιεη λα ζηακαηήζεη έλα 

ηέηνην έξγν;) Καη κπνξεί θάιιηζηα ε πεξηνρή απηή λα γίλεη ρώξνο αλαςπρήο, 

αθνύ κε αθνξκή ην έξγν απηό ζα αλαπιαζζεί θαη όιε ε πεξηνρή, πνπ ζίγνπξα 

ζα αιιάμεη θαη ηελ όςε εγθαηάιεηςεο, πνπ έρεη κέρξη ηώξα.   
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