
  

• την  καταστροφή των δύο πεζοδρομημένων τμημάτων της Καραμπατζάκη που είχαν κατασκευαστεί 

χάρις στο πρόγραμμα LIFE. Αυτοί οι δύο πεζόδρομοι διέκοπταν την διαμπερή ροή και περιόριζαν τις ταχύτητες.  

• τη σύνδεση των δύο παρόχθιων με την περιφερειακή οδό του Βόλου και τις οδούς Λαρίσης και 

Αθηνών. Οι παρόχθιοι έτσι θα αποτελέσουν ενιαίο σύστημα με τους αυτοκινητόδρομους με αποτέλεσμα να 

δέχονται υψηλούς φόρτους και ταχύτητες εις βάρος και της ευρύτερης περιοχής του χειμάρρου!  

• τη βασική επιδίωξη του Δήμου που είναι να μετατραπεί ο Κραυσίδωνας σε εσωτερικό 

περιφερειακό της πόλης ! 
 

   Εννοείται ότι είμαστε σύμφωνοι με τη διαμόρφωση υποδομής για το ποδήλατο! 

 

 

Που διαφωνούμε : 

• Στην καταστροφή των δύο πεζοδρομημένων τμημάτων της Καραμπατζάκη που κατασκευάστηκαν από το πρόγραμμα LIFE . 

Αυτοί οι δύο πεζόδρομοι ήταν πολλαπλά  πολύτιμοι & για την  Ηπια κυκλοφορία , διέκοπταν τη διαμπερή κίνηση των οχημάτων. 

• Στη σύνδεση των δύο παρόχθιων με την περιφερειακή οδό του Βόλου και τις οδούς Λαρίσης και Αθηνών. Αυτοί οι δρόμοι 

έχουν μεγάλη κυκλοφορία με συνέπεια την κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής του χειμάρρου!  

• Σκοπός του σχεδιασμού η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των αυτοκινήτων, δηλαδή δύο συλλεκτήριοι ευθύγραμμοι δρόμοι ! 

Που συμφωνούμε : 

➢ Στο στένεμα των δρόμων, ΟΧΙ όμως με την ευθεία και διαμπερή διάταξή τους [αύξηση ταχύτητας οχημάτων , επικινδυνότητα] 

➢ Στη χωροθέτηση και κατασκευή των ποδηλατοδρόμων. [ σ.σ. Η μονή κατεύθυνσή τους περιορίζει την κίνηση στο ποδήλατο ! 

] 

 

 

 

       Το έντυπο αυτό  απευθύνεται σε όλες και όλους 

που ζουν κοντά ή περνούν από  τους παράπλευρους 

δρόμους του Κραυσίδωνα. Απευθύνεται επίσης και σε 

κάθε Βολιώτη/ισσα και  κάτοικο της Νέας Ιωνίας  που 

νοιάζεται για την τύχη της πόλης του και θα ήθελε  να 

δει τον Κραυσίδωνα διαφορετικό.  

 

 

Πεζόδρομος ΠΡΙΝ 

την  επέμβαση  

 

Εικόνα πριν  

        Από την στάση όλων μας θα   

εξαρτηθεί η τύχη της μοναδικής και 

πολύτιμης περιοχής που είναι ο 

Κραυσίδωνας για την πόλη μας. Θα δώσει 

την περιβαλλοντική ποιότητα και την υγεία 

που όλοι έχουμε ανάγκη ! 

         Ο χείμαρρος είναι δίπλα μας. Ας τον 

εντάξουμε στην καθημερινότητα της πόλης 

μας. Ανήκει πρώτιστα στα παιδιά μας !  

             Απέναντι στην κλιματική αλλαγή 

και στην αέρια ρύπανση είναι εγκληματικό 

να γίνει ο Κραυσίδωνας αντί ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ, αρτηρία για διαμπερείς 

ροές αυτοκινήτων !  

Εδώ και χρόνια σε όλο τον κόσμο έχουν σταματήσει να 

βλέπουν τους χειμάρρους ως ξένα στοιχεία στην πόλη. Τους 

προστατεύουν ως μοναδικούς πολύτιμους δημόσιους χώρους  

αποδίδοντας τους στους πολίτες. Για τον Βόλο, Κραυσίδωνας, 

Άναυρος και Ξηριάς είναι πλούτος που δεν πρέπει να χαθεί. 

Αποτελούν πνεύμονες. Σήμερα τα έργα που γίνονται 

φέρνουν κοντά στον Κραυσίδωνα πιο πολλά αυτοκίνητα , 

διώχνοντας τους ανθρώπους. Το ποτάμι απειλείται !             

Τουρκία –  Esk isehi r  /  2002  

 
Από τον Μάρτιο του 2017  ο Δήμος Βόλου ξεκίνησε παρά τις μεγάλες 

αντιδράσεις, κυκλοφοριακή μελέτη για τους δύο  παρόχθιους 

δρόμους του Κραυσίδωνα [Καραμπατζάκη και Ζάχου] και από τις 

αρχές του 2020 εκτελεί έργα ενίσχυσης του κυκλοφοριακού ρόλου 

τους που απομακρύνουν τους ανθρώπους από το ποτάμι !                

Τα βασικά σημεία διαφωνίας  της Επιτροπής Δημοτών & 

Φίλων του Κραυσίδωνα με τα έργα έχουν να κάνουν με :  

 

 

 

…ΜΕΤΑ την  

επέμβαση  

 

Εικόνα πριν  

https://volos.ert.gr/blog/2019/12/15/protasi-gia-dimioyrgia-grammikoy-parkoy-ston-kraysidona-apo-tin-epitropi-dimoton/

