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     Κύξηνη:  

Γήκαξρε, Αληηδήκαξρε έξγσλ θαη Πξντζηάκελε Τερληθήο Υπεξεζίαο Γήκνπ. 

     Καη΄ αξράο ζπγραξεηήξηα θαη από ηελ πιεπξά καο γηα ηελ ελεκέξσζε – ζύζθεςε 

θνξέσλ γηα ηελ Σηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ κε ηίηιν: 

«Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε Μπηηιήλεο». 

  Μηα θαη ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ λα ηεζνύλ εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζην ακθηζέ-

αηξν ηνπ Αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ δελ θαηαθέξακε λα αλαπηύμνπκε ηηο απόςεηο καο, ζα 

ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ: 

  Αλ θαη ν ηίηινο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε Σηξαηεγηθή ηεο Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

εκείο δελ κπνξέζακε λα θαηαλνήζνπκε ην ζύλνιν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ νξάκαηνο, 

είδακε κόλν θάπνηα απνζπαζκαηηθά έξγα. 

 Παγθνζκίσο ηα Σρέδηα Αζηηθήο Αλάπιαζεο έρνπλ ζαλ ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ απηό-

θηλήηνπ κέζα ζηελ πόιε, ηελ αλάπηπμε ηεο θίλεζεο κε ηα πόδηα ή άιισλ ελαιιαθηηθώλ 

ηξόπσλ κεηαθίλεζεο. 

  Δδώ θαη 30 ρξόληα όιεο νη πόιεηο πνπ έιπζαλ ην θπθινθνξηαθό πξόβιεκά ηνπο έρνπλ 

ζηακαηήζεη λα ζθέθηνληαη όηη ιύζε είλαη ηα πεξηζζόηεξα πάξθηλγθ νη κεγαιύηεξνη δξό-

κνη θαη θαη επέθηαζε ηα πεξηζζόηεξα απηνθίλεηα. Γεκηνπξγνύλ αξλεηηθέο ζπλζήθεο 

γηα λα ζε θάλνπλ όρη κόλν λα κε θηλεζείο αιιά αθόκα θαη λα κελ θαηέρεηο απηνθίλεην 

κέζα ζηελ πόιε, δίλνληαο ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ πεδό. 

  Ο Πνδειαηηθόο Σύιινγνο Λέζβνπ (Πν.Σπ.Λε.) πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εδώ θαη 10 

ρξόληα ζηε Λέζβν είηε ζαλ όκηινο, είηε επίζεκα ζαλ ζύιινγνο από ην 2015, δελ έρεη 

ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ζπγθνηλσληνιόγνπ αιιά εκπεηξηθά από ηελ ρξήζε ηνπ 

πνδειάηνπ κέζα ζηελ πόιε, είλαη πξόζπκνο λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη 

βνήζεηα κπνξεί λα αθνξά θπθινθνξηαθέο ιύζεηο πνπ εληάζζνπλ ην πνδήιαην, σο 

αζηηθό ηξόπν κεηαθίλεζεο ή αλαςπρήο. Γπζηπρώο ζηε ζρεδίαζε ησλ αλαθεξόκελσλ 

έξγσλ δελ δεηήζεθε ε γλώκε, ε ζπκβνιή, ε άπνςε ηνπ Σπιιόγνπ καο. Θεσξνύκε όηη 

όζν θαιόο θη αλ είλαη έλαο ζρεδηαζηήο αλ δελ ιάβεη ππόςε ηνπ θαη ηνλ ελδηαθεξόκελν 

δελ κπνξεί λα έρεη 100% επηηπρία. Δκείο είκαζηε εδώ θαη αλ ρξεηαζηείηε ηελ ζπκβνιή 

καο, κε ραξά ζα ζαο ηελ παξέρνπκε. 

  Θα ζέιακε λα αλαπηύμνπκε ηηο παξαθάησ ηδέεο ζηα έξγα πνπ αθνξνύλ άκεζα ή 

έκκεζα ην πνδήιαην. Σίγνπξα νη παξεκβάζεηο καο ζα ήηαλ πεξηζζόηεξεο αιιά ζα 

ζέιακε ζαλ Σύιινγνο κε εηδηθό ζηόρν θαη ζθνπό, λα παξακείλνπκε ζ' απηά πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζα αθήζεη ην απηνθίλεην θαη ζα επηιέμεη ην 

πνδήιαην ή ηα πόδηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. Σίγνπξα όινη έρνπκε απηνθίλεηα πνπ 

ζέινπλ ρώξν ζηάζκεπζεο, έρνπκε παηδηά πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ ακέξηκλα θαη κε 

αζθάιεηα ζε παηδηθέο ραξέο, έρνπκε αλάγθε αλαςπρήο θη επαθήο κε ηνλ ζπκπνιίηε καο, 

αιιά ζ' όια απηά πξέπεη πξώηα λα βάινπκε ην θαιό ηεο πόιεο θαη όρη ην πξνζσπηθό 

καο ζπκθέξνλ. Παξαθάησ ινηπόλ αθνινπζεί  άπνςε καο, ζαλ βνήζεηα γηα κηα θαιύηεξε 

πόιε. 

  Γηαπίζησζε ήηαλ όηη ζε πξώηε πξνηεξαηόηεηα δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε κειέηε ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ «πνδειαηόδξνκνο-πεδόδξνκνο Σνπξάδα – Αεξνδξόκην», έλα 

ώξηκν θαη απαξαίηεην έξγν δεδνκέλνπ όηη εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο ζρεδόλ 

θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή γηα αλαςπρή αιιά θαη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (ηξέμηκν, πεξίπαην, πνδειαζία θιπ) ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο από ηελ 
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πνιηηεία ζπλζήθεο αζθάιεηαο. Έλα έξγν πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ην κεγαιύηεξν 

πιενλέθηεκα ηεο πόιεο καο πνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Τόμνπ ηεο . 

  Βιέπνπκε αθόκα όηη δελ ππάξρεη ζηα άκεζα ζρέδηα έλα πάξθν θπθινθνξηαθήο 

αγσγήο, δελ λνκίδνπκε όηη ρξεηάδεηαη λα αλαπηύμνπκε ην γηαηί ρξεηαδόκαζηε 

θαιύηεξνπο νδεγνύο. Τν πάξθν απηό πξέπεη λα  είλαη εύθνια πξνζβάζηκν θαη εληόο ηνπ 

αζηηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο, πηζαλέο  ζέζεηο πνιιέο πρ. Η παηδηθή ραξά ηεο Δπάλσ Σθάιαο, 

ν ρώξνο έλαληη Αγίαο Κπξηαθήο θιπ.  

Έργο 3 - Άγιος Εσδόκιμος: Ο Άγηνο Δπδόθηκνο είλαη ε κόλε παηδηθή ραξά πνπ έρεη 

αλαθαηληζηεί πην πξόζθαηα από όιεο ηηο άιιεο θαη ε κόλε (κηα θαη απ' όιεο ηηο άιιεο 

έρνπλ αθαηξεζεί ηα παηρλίδηα) πνπ έρεη ην μύιηλν πινίν ζύγρξνλσλ πξνδηαγξαθώλ ζαλ 

παηρλίδη! Η γλώκε καο ινηπόλ είλαη όηη ζα κπνξνύζε λα "θηηαρηεί" κηα λέα παηδηθή ραξά 

ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο κειέηεο, πνπ έρεη πξαγκαηηθή αλάγθε ε πόιε, ζε άιιε 

ζέζε ή αλαθαίληζε κηαο παηδηθήο ραξάο πνπ δελ έρεη θαζόινπ παηρλίδηα όπσο γηα 

παξάδεηγκα απηή ηεο Δπάλσ Σθάιαο αληί λα κεηαηξαπεί ζε  ρώξν ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ.  

Έργο 6 - Δημιοσργία τώροσ ζηάθμεσζης ζηην Παιδική Χαρά Επάνω Σκάλας 

πληζίον αναζκαθής Αρταίας Αγοράς: Θα κείλνπκε ζηελ ηζηνξία ζαλ ν πξώηνο Γήκνο 

παγθνζκίσο πνπ ζα ππνγξάςνπκε ηελ κεηαηξνπή Παηδηθήο Φαξάο ζε ρώξν ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ! Πξαγκαηηθά απηό ην έξγν κπνξεί λα εληαρζεί ζε ΣΒΑΚ; Σηόρνο ησλ 

ΣΒΑΚ είλαη λα κεηαηξέςνπκε ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ζε πάξθα, παηδηθέο ραξέο 

ρώξνπο ζπγθέληξσζεο θαη αλαςπρήο πνιηηώλ, θη εδώ ραιάκε κηα παηδηθή ραξά δίπια ζε 

αξραηνινγηθό ρώξν γηα λα ηελ παξαδώζνπκε ζην απηνθίλεην; Σηνλ παξόλ ρώξν ζα 

κπνξνύζε θάιιηζηα λα δεκηνπξγεζνύλ πνιιά: πρ παηδηθή ραξά, πνδειαηηθό πάξθν, 

πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη όπσο πξναλαθέξακε λα απνηειέζεη ρώξν (παηδηθήο) 

ραξάο θαη όρη επηβάξπλζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε κηα ήδε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή. 

Με εθκεηαιιεύζηκνη ρώξνη γηα πάξθηλγθ ππάξρνπλ πρ. Ο ρώξνο έλαληη ΓΔΗ πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε έλα δίθηπν θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ, πνπ θαζώο δελ 

ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο πξνο ην θέληξν ηεο πόιεο καο, ν θαζέλαο θαη ε 

θαζεκία ζα κπνξνύζαλ άλεηα λα θηλεζνύλ. Σε έλα ΣΒΑΚ ην αλακελόκελν ζα ήηαλ ε 

πξόβιεςε δεκηνπξγίαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο πεξηθεξεηαθά ηεο πόιεο θαη ε αλάπηπμε 

δεκόζηαο ηαθηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

Έργο 7 - Αζηική Ανάπλαζη Πλαηείας Σαπθούς: Οη παξεκβάζεηο καο θη εδώ δελ 

αθνξνύλ πνιιέο επεκβάζεηο πνπ δελ πξνζζέηνπλ ηίπνηα ζηνλ ήδε ππάξρνληα  ρώξν (θαη 

δελ είλαη θαη ε ζέζε καο λα ηηο θξίλνπκε) θαη ζα ηηο παξαθάκςνπκε. Θα επηκείλνπκε 

κόλν ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζηάζεο ηνπ ιεσθνξείνπ ακέζσο κεηά ηελ ζηξνθή, κεηά ην 

πεξίπηεξν θάηη πνπ θαηά ηε γλώκε καο ζα δπζρεξάλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ ήδε 

επηβαξπκέλε θπθινθνξηαθά πεξηνρή όπνπ γίλνληαη όια ηα κπινθαξίζκαηα από θνξηεγά 

θαη ιεσθνξεία πνπ επηρεηξνύλ λα ζηξίςνπλ ζην ζεκείν. Ήδε ρσξίο ζηάζε ιεσθνξείνπ 

θαη ην πξόβιεκα είλαη θαζεκεξηλό, πόζν κάιινλ αλ πάλσ ζηε ζηξνθή, ηνπνζεηεζεί θη 

έλα ιεσθνξείν. Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ έρεη δνζεί ρώξνο γηα ζηάζκεπζε 

κνηνπνδειάησλ- κνηνζπθιεηώλ θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ην θέληξν κηα θαη κεηώλεη 

δξαζηηθά ηνπο ρξήζηεο απηνθηλήηνπ. Πνιύ πεξηνξηζκέλνο είλαη επίζεο ν ρώξνο 

ζηάζκεπζεο πνδειάησλ θαη λαη κελ εληππσζηαθόο ζρεδηαζηηθά αιιά ρσξίο (εκθαλή 

ηνπιάρηζηνλ) πξόβιεςε γηα ην απαξαίηεην θιείδσκα αζθαιείαο πνπ ρξεηάδνληαη ηα 

πνδήιαηα. Αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα εληζρύζνπκε ηε ρξήζε πνδειάησλ από ηνπο 

θαζεκεξηλνύο ρξήζηεο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ (όπσο ζε όια ηα ΣΒΑΚ) ππνδνκέο γηα 

λα θάλνπλ ηνλ πνιίηε λα πάξεη ην πνδήιαην θαη λ' αθήζεη ην απηνθίλεην ζπίηη. Κάζε 

ζπκπνιίηεο καο πνπ ζα θαηαθέξλεη λα αθήζεη ην απηνθίλεην ζπίηη θαη λα θαηέβεη κε ηα 

πόδηα, ην ιεσθνξείν ή κε ην πνδήιαηό ηνπ ζην θέληξν είλαη έλα απηνθίλεην ιηγόηεξν. 



Έργο 2 - Δίκησο πεζοδρομίων και οδών ήπιας κσκλοθορίας ζηην πόλη ηης 

Μσηιλήνης θάηη πνπ ζεσξείηαη ε ξαρνθνθαιηά ησλ ΣΒΑΚ. Δδώ ζα ζέιακε λα δώζεηε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ειεύζεξε πξνζπέιαζε όισλ ησλ πεδνδξνκίσλ ηεο πόιεο καο. Ο 

πεδόο, ν άλζξσπνο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ν ρξήζηεο αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ, ν 

ειηθησκέλνο, ηα παηδηθά θαξνηζάθηα ζα πξέπεη λα είλαη ζην θέληξν ησλ κειεηώλ 

ζαο.  Δίλαη γλσζηό θαη νξαηό ζε όιε ηελ πόιε ε θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ από 

πξντόληα θαηαζηεκάησλ, ηξαπεδνθαζίζκαηα, απηνθίλεηα, παξάλνκεο πξνεθηάζεηο θάζε 

είδνπο επηρείξεζεο, θάηη πνπ ζηέιλεη όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο λα θηλνύληαη κέζα 

ζην δξόκν θάηη πνπ εληέιεη δπζρεξαίλεη ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη ινηπώλ 

ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ. Ο πεδόο θνβάηαη λα πεξπαηήζεη ζε δξόκνπο ρσξίο πεδνδξόκηα ή 

κε πεδνδξόκηα θαηεηιεκκέλα από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο... Απηό αλαγθάδεη 

πεξηζζόηεξνπο πνιίηεο λα επηιέγνπλ ην απηνθίλεηό ηνπο αθόκα θαη γηα πνιύ κηθξέο 

δηαδξνκέο κηα θαη αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν αζθαιείο. 

Σην παξόλ έξγν δελ αθνύζακε θάηη γηα πνδειαηόδξνκν ζηελ πξνθπκαία. Σηελ θξίζηκε 

εξώηεζή καο γηαηί δελ ππάξρεη ζρέδην γηα πνδειαηόδξνκν, απαληήζεθε όηη είλαη έξγν 

2εο πξνηεξαηόηεηαο. Τν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα απνηεινύζε ηελ πξνέθηαζε ησλ έξγσλ 

ηνπ πεδόδξνκνπ πνδειαηόδξνκνπ πίζσ από ην θάζηξν θαη ηελ κειινληηθή ζύλδεζε κε 

ην επόκελν κεγάιν έξγν ηνπ πεδόδξνκνπ πνδειαηόδξνκνπ από Σνπξάδα έσο 

Αεξνδξόκην. Απιό θαη πξαγκαηηθό ΣΒΑΚ! 

  Τέινο κηα θαιή ηδέα πνπ ζα κπνξνύζε λα εληαρηεί ζηα ΣΒΑΚ είλαη ε δεκηνπξγία 

πνδειαηηθώλ δηαδξνκώλ ζηα άιζε Τζακάθηα θαη Αξραίνπ ζεάηξνπ, όπνπ ζα είλαη έλαο 

ζπλδπαζκόο πεξηήγεζεο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ςπραγσγίαο/άζιεζεο κε ην 

πνδήιαην. 

  Απηέο είλαη νη πξνηάζεηο καο θαη ζα ζέιακε λα ηηο ιάβεηε ππόςε ζαο πξηλ πξνρσξήζηε 

ζε ιύζεηο πνπ δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ όπσο όινη ζα επηζπκνύζακε γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πόιεο καο. 

  Σθνπόο καο είλαη λα ζπκβάινπκε από θνηλνύ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα 

ηελ Μπηηιήλε. 

Καιή επηηπρία ζηελ έγθξηζε ησλ έξγσλ ηεο πόιεο καο. 

Με εθηίκεζε, 

Από ηνλ Πνδειαηηθό Σύιινγν Λέζβνπ 

Ιγλάηεο Λαζθαξίδεο Πξόεδξνο 

Αλεδίλνο Τάθεο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Γνπθαξέιιεο Παλαγηώηεο - Τακίαο, 

Αξάπεο Φαξάιακπνο - Δηδηθόο Γξακκαηέαο, 

Γηαλλνύιεο Παλαγηώηεο - Αληηπξόεδξνο, 

Τηκνιέσλ Κνπηξνύπεο - Έθνξνο 

Λεπηέξεο Γαιέθνο - Σύκβνπινο.   
 


