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ηηο κέξεο καο ε αμία ησλ παηδηθώλ ραξώλ είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ νξζή 

ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη λνεηηθή σξίκαλζε ησλ παηδηώλ, αθνύ ηα παηδηά ζηηο 

παηδηθέο ραξέο (ηδίσο ζηηο πόιεηο) βηώλνπλ ζπλζήθεο απόιπηεο ειεπζεξίαο γηα λα 

ηξέμνπλ, λα παίμνπλ, λα ςπραγσγεζνύλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο. ήκεξα 

ππάξρεη παγθόζκηα ηάζε λα νδεγεζνύλ ηα παηδηά μαλά πίζσ ζηηο παηδηθέο ραξέο 

δίλνληάο ηνπο λέα εξεζίζκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. 

Σα Ηλσκέλα Έζλε αλαγλσξίδνπλ ην παηρλίδη σο έλα από ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ. Η θνηλσλία & νη θνηλσληθνί θνξείο (π.ρ. Δήκνη) ππνρξενύληαη λα πξνσζήζνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ζηα παηδηά θαη ηαπηόρξνλα θάζε παηδί έρεη ην 

δηθαίσκα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηελ επθαηξία λα δεζεί κε ην παηρλίδη θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο αλάινγεο ηεο ειηθίαο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε παηδηθή 

ραξά από ηερληθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο άπνςεο είλαη κηα εηδηθή θαηαζθεπή, ηδηαίηεξε, 

ηερληθά αξθεηά δύζθνιε, κε εθαξκνγή απζηεξώλ πξνδηαγξαθώλ. 

Πξόζθαηα, νινθιεξώζεθε απ’ όηη δηαπηζηώζακε ε λέα παηδηθή ραξά ζην πάξθν ηνπ 

Παπζηιύπνπ. Έλα έξγν γηα ην νπνίν πξάγκαηη αμίδεη λα δεκνζηνπνηήζνπκε νξηζκέλα 

ηερληθά ζπκπεξάζκαηα, κε βάζε ηε κηθξή εκπεηξία καο από ηηο εξωηεπικέρ ξύλινερ 

καηαζκεςέρ (www.teilar.gr/~mantanis/Texnologia-Xylinwn-Kataskevwn.htm). Η όιε 

θαηαζθεπή είλαη πνιύ πςειήο πνηόηεηαο. Δηαθξίλνπκε, αξρηθά, ηε κεηαιιηθή 

πεξίθξαμε, πνπ παξόιν αηζζεηηθά ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο δελ είλαη ό,ηη θαιύηεξν, 

σζηόζν, από πιεπξάο αζθάιεηαο θαη δηάξθεηαο δσήο ηεο παηδηθήο ραξάο είλαη 

απαξαίηεηε θαη απνιύησο επηβεβιεκέλε. Δπζηπρώο, δελ έρνπκε κάζεη σο ιαόο λα 

ζεβόκαζηε θαζεηί πνπ είλαη δεκόζην αγαζό θαη δεκόζηα πεξηνπζία, νπόηε θαη απηή ε 

πεξίθξαμε θαη πξέπεη λα ππάξρεη θαη πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαη λα βνεζά ζην 

«κλείζιμο ηος σώπος» θάζε βξάδπ. Η ύπαξμε ελόο αηόκνπ από ην Δήκν γηα επηηήξεζε 

θαη πεξηνδηθή θύιαμε/επνπηεία ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο θξίλεηαη απνιύησο 

αλαγθαία, εηδηθά ζηηο κέξεο καο. Αξρηθά, ν Δήκνο Καξδίηζαο (πνπ ζα δηαηεξεί πάληα 

ηελ όιε επζύλε ηεο παηδηθήο ραξάο) ζα πξέπεη λα ειέγμεη όια ηα όξγαλα ηεο παηδηθήο 

ραξάο, κέζσ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα από ην Ε.Τ.Δ. γηα ηνλ αξρηθό έιεγρν ηνπ έξγνπ 

έηζη, ώζηε λα πηζηνπνηεζεί ε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο, πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο έιεγρνο (πνπ ίζσο λα έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί) πξέπεη λα γίλεηαη 

βάζεη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο από έκπεηξνπο Μεραληθνύο θαη λα αθνξά ηνλ όιν 

εμνπιηζκό, ηελ πεξίθξαμε θαη ηδίσο ηελ ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηνλ 

εμνπιηζκό θαη ην έδαθνο, ηελ θαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ, ηα αηρκεξά άθξα, ηα ηκήκαηα 

πνπ ελδερνκέλσο ιείπνπλ, ηε δνκηθή αξηηόηεηα, ηηο ηπρόλ θζνξέο θαη ηελ ελ γέλεη 

πνηόηεηα ησλ μύιηλσλ, κεηαιιηθώλ θαη δνκηθώλ πιηθώλ ηνπ όινπ παηδόηνπνπ.  

Η ελδειερήο παξαηήξεζε ησλ νξγάλσλ εηδηθά ησλ μύιηλσλ κεξώλ ηεο λέαο παηδηθήο 

ραξάο δείρλεη αξρηθά πξσηόηππν ζρεδηαζκό θαη θαηλνηνκία ησλ κεξώλ θάζε νξγάλνπ 

(πνπ ζεκαίλεη θαηλνηνκηθόο ζρεδηαζκόο θαη σξαία όξγαλα), επηκέιεηα ζηε βαθή θαη ην 

θηλίξηζκα ηνπ μύινπ (κε πνιιά «ρέξηα») θαη σξαία ρξώκαηα θαη ζπλδπαζκόο 

ρξσκάησλ, όπσο επίζεο θαη νξζέο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ζηα όξγαλα ηεο παηδηθήο 

ραξάο ηνπ Παπζίιππνπ. Απηά ππνδειώλνπλ πνιύ ζσζηό επαγγεικαηηζκό θαη πςειή 

ππεπζπλόηεηα, από ηελ πιεπξά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο μύιηλεο παηδηθήο ραξάο. Σέινο, 
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ν Δήκνο ηεο πόιεο καο ζα πξέπεη κέζσ ππεύζπλνπ Μεραληθνύ λα κεξηκλά γηα ηνλ 

πεξηνδηθό θαη νπσζδήπνηε ΕΣΗΙΟ έιεγρν ηεο παηδηθήο ραξάο. ηελ Ειιάδα 

πζηεξνύκε ζε όια ηα ζέκαηα ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπώλ. πλεπώο, γηα ιόγνπο 

αζθάιεηαο ησλ ρξεζηώλ (παηδηώλ) θαη γηα λα έρεη ε παηδηθή ραξά κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο ζα πξέπεη ΝΑ ΤΝΣΗΡΕΙΣΑΙ ΚΑΘΕ ΥΡΟΝΟ δει. ν Δήκνο λα θξνληίδεη ην 

ηδηαίηεξν απηό έξγν θαη λα αλαζέηεη κηθξή δαπάλε (ι.ρ. 2.000-3.000 επξώ) ζε 

εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, ώζηε ΚΑΘΕ ΥΡΟΝΟ, ηελ άλνημε, λα γίλεηαη ηαθηηθή 

ζπληήξεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη: α) ιίπαλζε ησλ ζεκείσλ ηξηβήο ησλ εμαξηεκάησλ 

(ξνπιεκάλ), β) ζθίμηκν ησλ βηδώλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ, γ) θαζαξηζκό πηζαλήο ζθνπξηάο 

ή ρηππεκάησλ ζηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη επάιεηςε κε αληηζθσξηαθό ή/θαη 

βεξληθόρξσκα, δ) ιείαλζε θαη άξηην βεξλίθσκα ησλ μύιηλσλ κεξώλ, θαη ε) επηκειή 

θαζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ από αληηθείκελα, πέηξεο, γπαιηά θ.α. πνπ κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνύο ησλ παηδηώλ. Όπσο θαη κηθξέο αληηθαηαζηάζεηο 

θζαξκέλσλ πιηθώλ. Θα πξέπεη δε, λα ηεξείηαη ππωηόκολλο ελέγσος & ζςνηήπηζηρ από 

ηνλ Τπεύζπλν ηεο παηδηθήο ραξάο, δηόηη απηό κπνξεί λα ειεγρζεί από ην Τπνπξγείν ή 

ηελ Πεξηθέξεηα αλά πάζα ζηηγκή. Μελ κηιήζνπκε γηα αηύρεκα … Μέγηζηε πξόλνηα 

ζπλεπώο πξέπεη λα ππάξρεη γηα ην κείδνλ απηό ζέκα από ην Δήκν Καξδίηζαο. 

Η λέα παηδηθή ραξά ηνπ Παπζηιύπνπ είλαη «ζηολίδι» ηεο πόιεο καο· θαη είλαη επζύλε 

πξώηα ηνπ Δήκνπ Καξδίηζαο θαη κεηά όισλ καο, όισλ ησλ πνιηηώλ λα ηε 

δηαηεξήζνπκε, λα ηελ πξνζέρνπκε, λα ηελ πξνζηαηεύνπκε (ζεκ.: πάληα ππάξρνπλ νη 

θαηαζηξνθείο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο) & λα ηελ απνιακβάλνπκε, όπσο θαη ηα παηδηά 

θαη ηα εγγόληα καο. Καινξίδηθε!                                                        Καξδίηζα, 29-08-2015 

 

 

 


