
Άνω Χολαργός

Σήμερα 18 Απριλίου 2011 ο φακός μας βρέθηκε στον άνω Χολαργό.

  

Στο τέλος της οδού 17ης Νοεμβρίου και συγκεκριμένα από το τέρμα των λεωφορείων μέχρι
την οδό Ναυαρίνου.

  

"Απαθανατίσαμε" εικόνες που δημιουργούν την αίσθηση της αδιαφορίας και της
εγκατάλειψης. Είναι εικόνες που επιβεβαιώνουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από
τους υπευθύνους.

      

  

Από ένα από τα πλέον πολυσύχναστα μέρη (στο συντριβάνι της οδού 17ης Νοεμβρίου)
ξεκινήσαμε το οδοιπορικό μας.
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  1. Παρατηρήσαμε την ρύπανση με γκράφιτι σε όλο της το "μεγαλείο"  

  Τα τοιχίο του σχολικού συγκροτήματος έχει την τιμητική του  
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  "Έχουν επιλεγεί" για μεγάλες έκτασης γκράφιτι.    2. Η παραμένουσα αφισορρύπανση στις κολόνες, στα δέντρα, στις πινακίδες κλπ. δηλώνειτην αδιαφορία των υπευθύνων,  
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    να καθαρίσουν την πόλη από την αφισορρύπανση  
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  και να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις.    3. Η βεβήλωση των αγαλμάτων της εφαπτόμενης πλατείας επιβεβαιώνει την εγκατάλειψησε όλο της το μεγαλείο.  
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  Τα πολλαπλά γκράφιτι μαρτυρούν ότι παρόλο το ότι έγινε, εδώ και πολύ καιρό δεν υπήρξανενέργειες αποκατάστασης της ρύπανσης ... που προσβάλει!  

  4. Η Δημοτική φροντίδα καθαριότητας.... χάθηκε.  Τη θέση της - στην πλατεία αυτή- έχει πάρει η πλημμελής εργασία εξασφάλισης τηςκαθαριότητας και η αδιαφορία για μια πόλη καθαρή, με σύγχρονες εικόνες υψηλήςποιότητας ζωής.  
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  Στον "αντίποδα" των σημερινών εικόνων υπάρχουν ορισμένες που επιβεβαιώνουν τηνομορφιά του να συνυπάρχουμε με τόσο ωραία στοιχεία πρασίνου.  

  5. Η σύγκριση του κεντρικού σιντριβανιού  
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  επί της οδού 17ης Νοεμβρίου με το υπάρχον στο κέντρο της πλατείας  

  είναι αποκαρδιωτική.  Δύο σιντριβάνια, δύο αντικρουόμενες εικόνες ευπρέπειας, καθαριότητας, λειτουργίας καιφροντίδας ... συνυπάρχουν!  6. Τα παγκάκια της πλατείας είναι παλαιά και έχουμε την αίσθηση ότι είναι ενδεδειγμένη ηαντικατάστασή τους.  
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  Τελικά στην πλατεία αυτή επιτρέπονται το ποδόσφαιρο και τα σκυλιά;  
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