Μετρό, Τραμ και Προαστιακός
χρειάζονται νέα μεγάλα έργα
Τα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας εδώ και χρόνια πάσχουν από
το ίδιο σύνδρομο. Την έλλειψη νέων έργων. Η κρίση που
ταλανίζει τη χώρα έχει καθηλώσει την υλοποίηση νέων επεκτάσεων
ή γραμμών σε Μετρό, Προαστιακό και Τραμ.
Στο Μετρό έχουμε μία επέκταση προς τον Πειραιά με 6 σταθμούς
από τη δημοπράτηση του 2009. Στο Τραμ έχουμε επίσης μία
επέκταση 5,4χλμ μονής κυκλικής γραμμής προς το κέντρο και το
λιμάνι του Πειραιά που επίσης έρχεται από το 2009. Για τον
Προαστιακό το τελευταίο έργο αφορούσε μία εργολαβία-σκούπα
για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο αστικό τμήμα ΠειραιάςΑθήνα, έργο που ξεκίνησε το 2005!
Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και το επισημαίνω είναι
ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα είναι ιδιαίτερα πίσω.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς όφελος της πόλης και
των πολιτών της.
Στο Μετρό τα χρόνια περνούν και η ανάπτυξης της 4ης γραμμής
παραμένει στην κορυφή της ατζέντας. Στην Αττικό Μετρό
βρίσκονται εν μέσω προσφυγών που θα καθυστερήσειι την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του τμήματος
Άλσος-Βείκου- Ευαγγελισμός-Γουδή, όμως τα χρόνια περνούν και
από το 2005 που έγινε η πρώτη εξαγγελία φτάνουμε στο 2019. Η
νέα αυτή Γραμμή είναι απαραίτητη για την περαιτέρω εξάπλωση
του Μετρό στην Αθήνα και την βελτίωση της μετακίνησης στην
μεγάλη πόλη της χώρας.
Στα σχέδια του Τραμ υπάρχει η επέκταση προς την Πατησίων
μήκους 2,2χλμ, η επέκταση προς το Κερατσίνι με ένα τμήμα
υπογειοποιημένο και μία μικρή επέκταση σύνδεσης της
Λ.Ποσειδώνος με την Λ.Βουλιαγμένης που συνδυάζεται με την
Αξιοποίηση του Ελληνικού. Αυτά τα τρία έργα εμφανίζονται

επίσης ώριμα, όμως ο κοινός παρονομαστής τους είναι πως δεν
έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μόνο για το τρίτο έργο
υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση από τον παραχωρησιούχο του
Ελληνικού.
Αν ρίξουμε και μία ματιά στον Προαστιακό της Αθήνας τότε θα
δούμε πως εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο πίσω. Σήμερα
λειτουργεί με ηλεκτροκίνηση και το
Κιάτο-Άνω ΛιόσιαΑεροδρόμιο αλλά και το ΣΚΑ-Αθήνα-Πειραιάς όμως τα δρομολόγια
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ παραμένουν αραιά.
Εδώ δεν χρειάζονται μεγάλες κινήσεις αλλά η ολοκλήρωση του
δικτύου με τις επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφήνα που λιμνάζουν
εδώ και χρόνια. Σε αυτά τα έργα έχει προβλεφθεί μόνο η
χρηματοδότηση για την επέκταση προς Λαύριο αλλά ακόμα και αυτή
έχει αρκετούς αστερίσκους.
Πως θα είμαστε σίγουροι πόσα και πότε από τα παραπάνω έργα θα
τα δούμε να υλοποιούνται; Μάλλον το καλάθι είναι μικρό και
πέρα από τη Γραμμή 4 του Μετρό δύσκολα θα δούμε στην τρέχουσα
προγραμματική περίοδο άλλα έργα στα μέσα σταθερής τροχιάς.
Αυτό

σημαίνει

περαιτέρω

επιβάρυνση

του

κυκλοφοριακού

προβλήματος της Αθήνας και μεγαλύτερη πίεση στο μέλλον για την
υλοποίηση τους.
Η στοχευμένη επέκταση των μέσων σταθερής τροχίας όμως στην
Αθήνα θα μικρύνει σε βάθος χρόνου την εξάρτηση από τα
λεωφορεία και τα πολλά προβλήματα που έχουν αλλά και την
μεγαλύτερη αξιοπιστία του συνολικού συστήματος μεταφοράς της
πόλης.
Μεγάλο ρόλο θα παίξει φυσικά και ποιες θα είναι οι
προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και θα επιδιώξει την
προώθηση των παραπάνω ή άλλων έργων των μέσων σταθερής τροχιάς
της πόλης.
Καλή εβδομάδα σε όλους
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