Πάφος, όπως λέµε... Ερµού!
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Οι κατ' εξοχήν εµπορικοί δρόµοι του ιστορικού κέντρου της Πάφου, οι
οδοί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Πάφου Χρυσάνθου, θα µετατραπούν στη δική
µας... "Ερµού", µε βάση πρόταση του προέδρου της Επιτροπής ∆ηµοτικής
Αγοράς του ∆ήµου Πάφου, Νίκου Κόνικκου. Με στόχο την αναζωογόνηση του
παραδοσιακού "παζαριού" της πόλης και την προσέλκυση επισκεπτών σε αυτό,
ώστε να υποβοηθηθούν οι επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά
υπολειτουργούν, ο κ. Κόνικκος θα καταθέσει πρόταση για την µετατροπή των
εµπορικών αυτών αξόνων σε πεζόδροµο ώστε να διευκολύνονται οι καταναλωτές
στην περιήγηση τους, να συνδυάζεται η εµπορική δραστηριότητα µε αναψυχή και
να αναπτυχθεί και παρεµφερής δραστηριότητα, όπως εστιατόρια και καφετέριες.
Όπως αποκάλυψε µιλώντας στο pafosnet ο κ. Κόνικκος, πρόθεση του είναι να
καταθέσει πρόταση, αρχικά στην Επιτροπή Αγοράς και µετά την έγκριση της
στην ολοµέλεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, βάσει της οποίας η
πεζοδροµοποίηση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της Πάφου Χρυσάνθου θα
αρχίζει από την αρχή της Μακαρίου, στο σηµείο της πλατείας Κέννετυ και θα
καταλήγει στην Πάφου Χρυσάνθου, στη διασταύρωση της µε την Φελλάχογλου.
"Οι παράδροµοι των κεντρικών αυτών εµπορικών αξόνων της πόλης µας", είπε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Αγοράς, " θα µπορέσουν να αναπτύξουν εµπορικές
δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως είναι τα εστιατόρια, οι
ταβέρνες και οι καφετέριες, ώστε να αναζωογωνηθεί ολόκληρο το κέντρο.
Σε πρακτικό επίπεδο, η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η Πάφου Χρυσάνθου, θα
ανοίγουν λίγη ώρα ενωρίς κάθε πρωί για σκοπούς ανεφοδιασµού των
επιχειρήσεων από τα οχήµατα των προµηθευτών".
Ο Νίκος Κόνικκος διευκρίνισε ότι βάσει των πρώτων πρόχειρων µελετών που
έχουν γίνει, το µέτρο αυτό δεν θα προκαλέσει ανυπέρβλητα εµπόδια στην
τροχαία κίνηση στο κέντρο, αφού η κυκλοφορία εκτιµάται ότι µπορεί να
διεκπεραιωθεί άνετα µέσω περιµετρικών αξόνων όπως η οδός Φελλάχογλου.
Τόνισε δε, ότι η υλοποίηση του µέτρου αυτού, σε συνδυασµό και µε αποφάσεις
που ήδη λήφθηκαν, όπως η δηµιουργία του Κέντρου Γαστρονοµίας και το
"ντύσιµο" των άδειων καταστηµάτων για σκοπούς αισθητικής βελτίωσης, θα
µπορέσουν να αναστρέψουν άµεσα την εικόνα εγκατάλειψης που αποπνέει
σήµερα η παραδοσιακή αγορά της Πάφου.

