Αναβάθμιση – δημιουργία παραδοσιακής εικόνας της κεντρικής
εισόδου της πόλης.

Παρούσα κατάσταση: Κλασσικός Ελληνικός δρόμος δύο λωρίδων. Αυτό τα λέει όλα.
Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή): Αν θεωρήσουμε πως η πόλη μας έχει δύο
εισόδους, μετά και την κατασκευή των τελευταίων αυτοκινητοδρόμων σίγουρα η
κεντρική της είσοδο είναι αυτή της νότιας πλευράς από ''κόμβο'' (ο Θεός να τον κάνει)
της Εγνατίας έως το πάρκο Πυρσινέλλα. Μπορεί το οδικό δίκτυο εκεί να
αναβαθμίστηκε τα τελευταία χρόνια όμως έγινα παραλείψεις που τις θεωρώ πολύ
πολύ σημαντικές για την ταυτότητα της περιοχής μας. Προτείνω λοιπόν σε όλο το
μήκος, και στις δύο λωρίδες του δρόμου να γίνουν εργασίες που θα αναβαθμίσουν όλη
την εικόνα. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις η εικόνα της εισόδου σε αυτή
ταυτίζεται με την ιστορία, την παράδοση και την πολεοδομική αρχή της περιοχής. Εδώ
τα πράγματα σίγουρα είναι ...λίγο διαφορετικά. Μπορεί όμως ο δήμος να αλλάξει
αυτή την κατάσταση με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ξήλωμα όλων των παράνομων
διαφημιστικών πινακίδων επί της οδού. Δημιουργία πολεοδομικής γραμμής σε όλο το
μήκος της οδού όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένοι πολεοδομικοί κανονισμοί κυρίως για
τις διαφημιστικές πινακίδες των επιχειρήσεων επί της οδού. Κατασκευή
ποδηλατοδρόμου τουλάχιστον σε ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ακόμη και αν
χρειαστεί να μικρύνει το πλάτος του ενός πεζοδρομίου. Ενίσχυση του φωτισμού των
πεζοδρόμων καθώς και κατασκευή νησίδων πρασίνου όπου αυτό είναι εφικτό.
Τοποθέτηση δέντρων δεξιά και αριστερά σε όλο το μήκος της οδού και απαγόρευση
τοποθέτηση διαφημιστικών 'μπάνερ' και αφισών στους πυλώνες φωτισμού. Σε
επιλεγμένα σημεία μπορούν να τοποθετηθούν παραδοσιακού τύπου στάσεις
λεωφορείων αλλά και κάποια αγάλματα και γλυπτά που θα έχουν άμεση σχέση με την
πόλη μας. Σε συνδυασμό με την κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου τόσο στο ύψος του
Πανηπειρωτικού όσο και μπροστά από το πάρκο Πυρσινέλλα η οδός αυτή μπορεί να
μεταμορφωθεί σε έναν δρόμο για όλες τις χρήσεις ο οποίος θα διαθέτει στοιχεία από
την φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας.
Στόχος: Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, η αναβάθμιση της
εικόνας της κεντρικής εισόδου της πόλης, η έλξη περισσότερων επισκεπτών στην
πόλη, η ταύτιση της κεντρικής εισόδου της πόλης με την παράδοση και την ιστορία
που κουβαλάει ο τόπος μας.
Τοποθεσία προτεινόμενης παρέμβασης: Ο δρόμος από το ύψος της ένωσης με την
Εγνατία οδό ως το ύψος του Πάρκου Πυρσινέλλα.
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Μεγάλη σημασία για να υπολογιστεί το κόστος είναι το
πόσο όμορφο θέλει να τον κάνει αυτόν το δρόμο ο δήμος. Η ποσότητα των δένδρων, η
ποιότητα του φωτισμού αλλά και οι παροχές του ποδηλατόδρομου. Θεωρώ πως με
50.000 ευρώ το αποτέλεσμα θα είναι κάτι παραπάνω από ζηλευτό.
Συνημμένα αρχεία: εικόνας κεντρικής εισόδου στην πόλη

