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Α.Π. 316                       08/02/2023

ΠΡΟΣ: την Περιφέρεια Αττικής
– τον περιφερειάρχη, κ. Γιώργο Πατούλη. 
gperatt  @  patt  .  gov  .  gr  
esepna  @  patt  .  gov  .  gr  
ΚΟΙΝ.:
–στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
yptyna  @  patt  .  gov  .  gr  
στον Δήμο Αθηναίων
–στον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα 
Μπακογιάννη.
mayor  @  cityofathens  .  gr  
nmousios  @  cityofathens  .  gr  
–στον Πρόεδρο και τα μέλη της 5ης Δημοτικής 
Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων
t  .  dk  5@  athens  .  gr  
d  .  adamopoulos  @  athens  .  gr  
–στη δημοτική παράταξη «Ανοιχτή πόλη»
anoihtipoli  @  anoihtipoli  .  gr  
–στη δημοτική παράταξη «Αθήνα είσαι εσύ»
pavlos  @  yeroulanos  .  gr  
–στη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αθήνας»
symparataxh  @  yahoo  .  gr  
-στην περιφερειακή παράταξη «Δύναμη Ζωής»
info  @  dynamizois  .  gr  
-στην περιφερειακή παράταξη «Ανεξάρτητη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής»
aaattiki  @  gmail  .  com  
-στην περιφερειακή παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση
Αττικής»
lspa  @  patt  .  gov  .  gr  

ΘΕΜΑ: Οι συνθήκες που επικρατούν στη γέφυρα της Λ. Ηρακλείου στην περιοχή
της  Ριζούπολης  είναι  απολύτως  απαράδεκτες.  Οι  ευθύνες  της  Περιφέρειας
Αττικής (αλλά και του Δήμου Αθηναίων) για τα επαναλαμβανόμενα δυστυχήματα,
τα ατυχήματα και την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών είναι προφανής. Έχει
ξεκινήσει  κάποια  συγκοινωνιακή-κυκλοφοριακή  μελέτη  για  το  συγκεκριμένο
σημείο;

Αξιότιμε κ. περιφερειάρχη,
Επανερχόμαστε σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους
πολίτες  της  Ριζούπολης,  όπως  διαπιστώθηκε  και  κατά  την  πρόσφατη  Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας, στις 22/01/2023. Έχουμε δεκάδες φορές επισημάνει
με έγγραφά μας προς εσάς, αλλά και προς το Δήμο Αθηναίων, ότι η Λ. Ηρακλείου,
στο  τμήμα  της  από  το  Β΄  Νεκροταφείο  ως  το  σταθμό  Περισσού,  είναι  άκρως
επικίνδυνη.  Απόδειξη,  τα  συχνότατα  ατυχήματα  και,  βέβαια,  ο  αξιοσημείωτος
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αριθμός θανατηφόρων δυστυχημάτων που καταγράφονται σε αυτήν.  Ιδιαίτερα η
γέφυρα  πάνω  από  τις  γραμμές  του  ΗΣΑΠ,  στο  ύψος  της  Ριζούπολης  είναι
κυριολεκτικά  «σκοτώστρα».  Το  τελευταίο  θανατηφόρο  τροχαίο  σημειώθηκε  τον
περασμένο Μάρτιο με τραγικό θύμα νεαρό μοτοσικλετιστή, ακριβώς στην κορυφή
της γέφυρας.

Η  αδιαφορία  της  Περιφέρειας  (αλλά  και  του  Δήμου  Αθηναίων)  για  το
ζήτημα είναι παροιμιώδης. Τούτο αποδεικνύεται καταφανώς από το ιστορικό των
πρόσφατων εκκλήσεων μας που έμειναν αναπάντητες:

 Στις 04/10/2020, με αφορμή παρόμοιο περιστατικό, σας αποστείλαμε το με Α.Π.138
έγγραφό  μας  στο  οποίο  επισημάναμε  της  «ανάγκη  άμεσου  κυκλοφοριακού
σχεδιασμού και παρεμβάσεων για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών» από
τη γέφυρα της Ριζούπολης.

 Στις 09/02/2021 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής μας έστειλε
το με Α.Π.108918 έγγραφο, με τίτλο «Απόψεις σχετικά με το αίτημα για εκπόνηση
συγκοινωνιακής  μελέτης  και  μελέτης  άρσης  επικινδυνοτήτων  της  Λ.  Ηρακλείου,
στην  περιοχή  της  Ριζούπολης  του  Δήμου  Αθηναίων».  Η  μόνη  παρατήρηση  που
σχετιζόταν  με  το  αίτημά  μας  ήταν  ότι  «Η  διατομή  της  γέφυρας  είναι  διπλής
κατεύθυνσης  με  ένα  κλάδο  κυκλοφορίας  ανά  κατεύθυνση,  που  από  άποψη
κυκλοφοριακού φόρτου είναι παραδεκτός». Το έγγραφο καταλήγει με την έκκληση
προς  τον  Δήμο  Αθηναίων  «να  σφραγίσει  τις  δύο  εισόδους  εκατέρωθεν  της
γέφυρας»  ώστε  να  αποτραπεί  η  διέλευση  πεζών  από  την  άτυπη  διάβαση  που
υπάρχει  στην  κορυφή  της,  «μέχρι  την  λήψη  νεότερων  αποφάσεων  από  την
Περιφέρεια Αττικής».

 Ο Σύλλογός μας απάντησε άμεσα με το Α.Π.143/09.02.2021 έγγραφο, με το οποίο
διαμαρτυρόμαστε για την απουσία ουσιαστικής αναφοράς στο κυρίως πρόβλημα:
«Τι γίνεται, όμως, με τη συγκοινωνιακή μελέτη που ζητήσαμε; Ούτε κουβέντα! Για
τα οχήματα είναι όλα εντάξει; Τα τροχαία ατυχήματα, ακόμη και δυστυχήματα που
συμβαίνουν  σχεδόν  καθημερινά  στη  γέφυρα  της  Ηρακλείου,  είναι  ατυχείς
συμπτώσεις;  Καλύπτει  ο  παμπάλαιος  σχεδιασμός  της  γέφυρας  τις  σύγχρονες
ανάγκες της περιοχής;  Αν ναι,  γιατί  παρατηρείται  καθημερινό μποτιλιάρισμα και
εκνευρισμός στο σημείο αυτό;». Ταυτόχρονα, ως προς το σφράγισμα των εισόδων,
επισημάναμε τον κίνδυνο να εφαρμοστεί η λύση «πονάει κεφάλι-κόψει κεφάλι» και
οι είσοδοι να ξεχαστούν σφραγισμένες για την επόμενη δεκαετία».

 Πράγματι, λίγες ημέρες μετά, ο Δήμος Αθηναίων έλυσε το πρόβλημα σφραγίζοντας
τις  εισόδους  στις  σκάλες.  Ούτε  σαφέστερη  σήμανση,  ούτε  εντονότερες
προειδοποιήσεις προς τα οχήματα, ούτε βέβαια αναφορά σε μελέτες κ.λπ. …

 Στις 26/04/2021, με το Α.Π.173 έγγραφό μας, απαιτούσαμε το «άμεσο ξήλωμα των
άθλιων λαμαρινοκατασκευών που κλείνουν την είσοδο των πεζών στις σκάλες της
γέφυρας της Λ. Ηρακλείου», επισυνάπτοντας βίντεο με μαθητές να σκαρφαλώνουν
πάνω  από  τις  λαμαρίνες  για  να  πάνε  στα  σχολεία  και  στις  καθημερινές
δραστηριότητές τους. Και καταλήγαμε: «Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με
λύσεις  “του  ποδαριού”.  Μάλλον  επιδεινώνονται!  …  Απαιτείται  επείγουσα
κυκλοφοριακή  μελέτη  για  την  πεπαλαιωμένη  γέφυρα,  τόσο  για  την  ασφαλή
διέλευση των οχημάτων όσο και για την ασφάλεια των πεζών. Εάν η Περιφέρεια και
ο  Δήμος  συνεχίσουν  να  “κάνουν  τα  στραβά  μάτια”  σε  αυτή  την  αδήριτη
αναγκαιότητα, πολύ φοβόμαστε ότι θα θρηνήσουμε ακόμη περισσότερα θύματα».
Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε…



 Στις 17/06/2021,  με νέο έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Αττικής και  το Δήμο
Αθηναίων (Α.Π. 192) ζητούσαμε «να ξηλωθούν επιτέλους οι επικίνδυνες λαμαρίνες
στις σκάλες της γέφυρας της Λ. Ηρακλείου» καθώς και άμεση και οριστική λύση στα
προβλήματα επικινδυνότητας που επισημάναμε.

 Στις  28/03/2022,  με  αφορμή τον  πρόσφατο τραγικό θάνατο του μοτοσικλετιστή,
στείλαμε  προς  την  Περιφέρεια  Αττικής  και  το  Δήμο  Αθηναίων  το  με  Α.Π.  252
έγγραφό μας ερωτώντας: «Στους πόσους νεκρούς θα εισακουστεί το αίτημά μας για
εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης άρσης επικινδυνοτήτων στη γέφυρα
της Λ. Ηρακλείου, στο ύψος του γηπέδου της Ριζούπολης;».

 Έκτοτε, καμία απάντηση για το ζήτημα από Περιφέρεια και Δήμο…

Κύριε Πατούλη,
Η Λ. Ηρακλείου υπάγεται στη δική σας αρμοδιότητα. Δεν ζητούμε να επινοήσετε
μαγικές λύσεις που θα αντιμετωπίσουν ριζικά και ακαριαία ένα τόσο μεγάλο και
περίπλοκο ζήτημα. Ωστόσο, η πλήρης αδιαφορία δεν είναι σίγουρα η αρμόζουσα
αντιμετώπιση.  Ζητούμε,  παράλληλα  με  κάποια  προσωρινά  μέτρα  άμεσης
ανακούφισης  (ξήλωμα  λαμαρινοκατασκευών,  τοποθέτηση  κατάλληλης  έντονης
προειδοποιητικής σήμανσης κ.ά.), να εκκινήσει κάποια μελέτη για εφαρμογή σε
βάθος χρόνου μιας συνολικής λύσης που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που
δημιουργεί  ο  αυξημένος  κυκλοφοριακός  φόρτος  στην  απαρχαιωμένη  γέφυρα,
αλλά και θα εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή διέλευση των πεζών εκατέρωθεν
των γραμμών του ΗΣΑΠ.

Όπως επισημαίναμε και  στο Α.Π.  252 έγγραφό μας,  «για κάθε ζωή που
χάνεται δεν φταίει μόνο “η κακιά η ώρα”! Ήρθε, επιτέλους η ώρα να αναλάβετε τις
ευθύνες  σας!».  Επειδή  είναι  θέμα  χρόνου  να  συμβεί  το  επόμενο  θανατηφόρο
δυστύχημα στο σημείο, επιφυλασσόμεθα για την προσφυγή μας σε κάθε διαθέσιμο
μέσο (Εισαγγελέα, Συνήγορο του Πολίτη κ.λπ.).

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ»


