
                                                           ΜΥΤΙΛΗΝΗ  03/02/2019 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΓΗΛΑΣΙΑ  

      Μεηά ην πεξπάηεκα, ην πνδήιαην αληηπξνζσπεύεη ηνλ πην «αζών» θαη 

ήπην ηξόπν κεηαθίλεζεο. Δίλαη αζόξπβν, δελ ξππαίλεη, δελ θαηαλαιώλεη ρώξν 

θαη θαύζηκα, δελ είλαη απεηιεηηθό απέλαληη ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ 

δξόκνπ (αλ θαη απηνί είλαη), είλαη νηθνλνκηθό ζηελ ρξήζε θαη ηελ απόθηεζε 

,ζπλήζσο, είλαη θαη ζπκπαζέο γηαηί ζπλήζσο είλαη ην πξώην ηξνρνθόξν πνπ 

έρνπκε νδεγήζεη . Με ην πνδήιαην ζηελ πόιε είζαη  επέιηθηνο, θαη ζπρλά 

γίλεζαη πην γξήγνξνο από θάζε άιιν κεηαθνξηθό κέζν, εηδηθά αλ θηλείζαη 

ζηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο πξνθπκαία ,θάζεηνη θαη παξάιιεινη δξόκνη ηεο  

Αγνξάο, Καβέζηνπ θιπ. .Τν πην ζεκαληηθό γηα καο πνπ είκαζηε εδώ λα 

ζπδεηήζνπκε γηα ην θπθινθνξηαθό  είλαη ε αζθάιεηα ηεο θίλεζεο κε ην 

πνδήιαην θπξίσο. Αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ έηζη πνπ 

λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηεο δσήο καο.  

   Βηώλνπκε θαζεκεξηλά όηη δελ είκαζηε θαη νη θαιύηεξνη νδεγνί θαη απηό είλαη 

ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ν ζεβαζκόο ηνπ πνδειάηε από ηα κεραλνθίλεηα 

ηξνρνθόξα. Αλ θαη ππάξρεη κεγάιε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ δελ 

παύεη λα είλαη ην θύξην πξόβιεκα αζθάιεηαο . 

   Δκείο δελ είκαζηε επηζηεκνληθά εηδηθνί , θάλνπκε εδώ θάπνηεο από ηελ 

εκπεηξία καο  πξνηάζεηο πνπ κάιινλ ζα βειηηώζνπλ ηελ θαηάζηαζε :  

   Πηλαθίδεο όπνπ επηηξέπεηαη, π.ρ.  δεκνηηθά νρήκαηα , Μέζα Μαδηθήο 

κεηαθνξάο Με ζήκαηα απνζηάζεσλ από ηνλ πνδειάηε πνδειάηηζζα. 

    Γεκηνπξγία ισξίδαο ζην δξόκν γηα ηελ θαζεκεξηλή  ρξήζε (εξγαζία, 

βόιηα) από ηνπο πνδειάηεο (όρη πνδειαηνδξόκνπ), αθνύ πξώηα 

δεκηνπξγεζνύλ θαη λένη ρώξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θνληά ζην θέληξν 

από δεκνηηθέο ηδηνθηεζίεο ή νηθόπεδα ρσξίο ηδηνθηήηε, αμηνπνίεζε 

εγθαηαιεηκκέλσλ νηθνπέδσλ θηηζκάησλ , ώζηε λα κελ παξθάξνπλ απηνθίλεηα 

ζην θέληξν. Έηζη ζα  γίλεη πην γξήγνξε ε θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη 

παξάιιεια νη πνδειαηνισξίδεο δελ ζα εκπνδίδνληαη από παξθαξηζκέλα 

απηνθίλεηα. Δπίζεο νη ισξίδεο απηέο   ζα κπνξνύζε λα  είλαη θαη ζε θάπνηα 

θαξδηά πεδνδξνκία. Απηά όζνλ αθνξά ην απηνθηλεηνθξαηνύκελν θέληξν ηεο 

πόιεο καο.  
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    Τν ζέκα βέβαηα είλαη πην βαζύ θαη είλαη παηδείαο  .Δδώ πξνηείλνπκε λα 

δεκηνπξγεζνύλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ πάξθα θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Έηζη νη  

λέεο γεληέο ζα είλαη νδεγηθά ζε όια ηα επίπεδα  βειηησκέλεο.  

    Γηα ηελ πην εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ θαζεκεξηλά ζα βνεζήζνπλ 

όια ηα παξαπάλσ. Καζώο όκσο  Τν γεσγξαθηθό αλάγιπθν ηεο πόιεο καο κε 

ηα αξθεηά πςνκεηξηθά ηηο αλεθόξεο , αιιά θαη νη κεγάιεο απνζηάζεηο από ηα 

πεξίρσξα θαη ηηο άιιεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο γύξσ από ηελ Μπηηιήλε, δελ 

επηηξέπνπλ  ηελ θαζνιηθή ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ από όινπο ηνπο αλζξώπνπο 

θαη ζε όια ηα κέξε, πξνηείλνπκε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο λα κεηαθέξνπλ 

πνδήιαηα. Τερληθά ζίγνπξα ππάξρνπλ ηξόπνη γηα εύθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ 

πνδειάηνπ ζην ιεσθνξείν. Υπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα Ηιεθηξηθά πνδήιαηα πνπ 

έρνπλ γίλεη θαη γίλνληαη αξθεηά πξνζηηά έρνληαο ηηκή εθθίλεζεο ειαθξά  

ρακειόηεξε από έλα θαηλνύξην  κνηνπνδήιαην. 

    Αθόκα ζα ζέιακε πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο γηα πνδήιαηα.   

    Τη βιέπνπκε ζήκεξα ζην θπθινθνξηαθό: κεξηθά παξαδείγκαηα άκεζσλ 

ιύζεσλ : πξέπεη λα αιιάμνπλ νη ξπζκίζεηο ζε πνιιά θαλάξηα  πρ, γεπέδνπ, 

λα ιπζεί ην ζέκα κε ηηο θνξίλεο ζηελ Πιαηεία Κππξίσλ Παηξησηώλ. Καηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο λα κελ θπθινθνξνύλ απηνθίλεηα, πιελ ηνπ 

αλεθνδηαζκνύ θαη απνξξηκκάησλ ηηο επηηξεπόκελεο ώξεο.  

   Τν ζέκα όκσο ζέιεη κηα ιύζε πνπ λα έρεη θαη δηάξθεηα θαη λα είλαη ιύζε εδώ 

πξέπεη λα επέκβνπλ νη εηδηθνί  κε   κηα Νέα επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε 

θπθινθνξηαθνύ πνπ λα ιακβάλεη ππόςε θαη ηελ εμέιημε ζε βάζνο ρξόλνπ. 

  

    Γελ ζα αλαθεξζώ ζηνπο πνδειαηνδξόκνπο πεδνδξόκνπο πνπ ζα γίλνπλ 

γηαηί είλαη ρώξνη αλαςπρήο. Σπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνδειαζίαο θαη 

ηεο άζιεζεο γεληθόηεξα αιιά είλαη άιιν ζέκα 

  Με μερλάκε : πεξηζζόηεξα πνδήιαηα ζεκαίλεη ιηγόηεξα κεραλνθίλεηα, κε 

επαθόινπζν ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ, ρξεκάησλ, ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ, αλαθνύθηζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ ηεο πόιεο καο, θαιύηεξε 

θπθινθνξία, βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ  θαη 

πνιιά αθόκα κε  ζεηηθά επαθόινπζα όπσο: κείσζε ηεο ξύπαλζεο θαη ηεο  
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ερνξύπαλζεο, αζθάιεηα νδεγώλ θαη πεδώλ, αζθαιέζηεξε θαη επθνιόηεξε 

πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο , θαζώο θαη γνλέσλ κε θαξνηζάθηα 

θαη ειηθησκέλσλ, βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο καο. 

   Δδώ  ηειεηώλνληαο πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε εθ κέξνπο ηνπ Πνδειαηηθνύ 

Σπιιόγνπ Λέζβνπ ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο γηα απηή ηελ 

δηνξγάλσζε επρόκαζηε  ζε όινπο θαιή ρξνληά κε πγεία  

Καη ηηο θαιύηεξεο κέξεο καο λα ηηο βξνύκε κπξνζηά καο  

Δπραξηζηώ     

 

 

 

 


