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Δράση 1.4  Δίκτυο κίνησης μηχανοκίνητων δικύκλων 
Ο αμυντικός ρόλος του οδικού δικτύου 

Το εξαιρετικά περίπλοκο και μικρού πλάτους δρόμων οδικό δίκτυο στο Μανδράκι θωρακίζει τον οικισμό απέναντι 
στο αυτοκίνητο. Σε άλλους νησιωτικούς οικισμούς, όπου οι δρόμοι είναι πιο πλατείς είναι γνωστό ότι δεν έχει γίνει 
κατορθωτό να ασκηθούν αυστηρές πολιτικές απομάκρυνσης των αυτοκινήτων από το εσωτερικό τους.  

Στο Μανδράκι, οι δρόμοι είναι ακατάλληλοι για αυτοκίνητα αφού δεν χωρούν, ούτε για κυκλοφορία ούτε για 
στάθμευση. Οι μόνες δυνατότητες διείσδυσης που δίνονται στο αυτοκίνητο είναι τρεις διαδρομές οι οποίες, επειδή 
είναι αδιέξοδες, και υποχρεώνουν τα αυτοκίνητα να επιστρέφουν από τις ίδιες, χρησιμοποιούνται μόνο για 
προσπέλαση μεμονωμένων χώρων στάθμευσης. Το συνολικό μήκος αυτών των τριών διαδρομών, που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από τα αυτοκίνητα, με αφετηρία το λιμάνι, είναι περίπου 1370μ., στο δε εσωτερικό του οικισμού 
το μήκος αυτό είναι μόλις 1030μ.   

Ενώ το πλάτος των δρόμων στο Μανδράκι ουσιαστικά αποκλείει τη διείσδυση του αυτοκινήτου δεν ισχύει το ίδιο 
και ως προς τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Αυτά μπορούν να πηγαίνουν παντού. Το συνολικό μήκος των δρόμων που 
μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ταμηχανοκίνητα δίκυκλα είναι 2040μ. (Χάρτης 11). Αν προσθέσουμε σε 
αυτούς και τους δρόμους διείσδυσης του αυτοκινήτου, τους οποίους χρησιμοποιούν προφανώς και τα μηχανάκια, 
οι οποίοι όπως αναφέρθηκε προηγουμένως έχουν μήκος 1370, τότε το συνολικό μήκος των δρόμων που 
χρησιμοποιούν αυτά τα δίκυκλα είναι 3410μ., σχεδόν τριπλάσιο αυτού των αυτοκινήτων.(Χάρτης 12).  

Οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τα δίκυκλα ανήκουν σε δυο κατηγορίες: σε εκείνους που επικοινωνούν με 
άλλους δρόμους, δίνοντας την ελευθερία στα δίκυκλα να διεισδύουν βαθύτερα στον οικισμό και να μπορούν να 
επιστρέφουν και από διαφορετικές διαδρομές και σε εκείνους, λίγους σε αριθμό, που είναι αδιέξοδοι, 
υποχρεώνοντας τα δίκυκλα να επιστρέφουν κινούμενα κατά την αντίθετη φορά(Χάρτης 13). Στους δρόμους της 
πρώτης κατηγορίας τα παπάκια αναπτύσσουν υψηλότερη ταχύτητα και είναι περισσότερα σε αριθμό ενώ από τους 
δρόμους της δεύτερης περνούν πολύ λιγότερα, διεισδύουν μόνο για να παρκάρουν και η ταχύτητά τους είναι 
χαμηλή.  

Τα μηχανάκια υποκαθιστούν τα αυτοκίνητα αλλά οι επιπτώσεις τους στον οικισμό ίσως είναι μεγαλύτερες. Το 
μοναδικό τους πλεονέκτημα είναι ότι καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρότερο μέρος του χώρου που χρειάζεται το 
αυτοκίνητο, ωστόσο αυτό για τον οικισμό έχει και την αρνητική του πλευρά διότι λόγω της ευελιξίας τους 
συναντώνται κινούμενα ή σταθμευμένα οπουδήποτε και εκεί όπου αυτοκίνητα δεν μπορούν να φτάσουν. Κάνουν 
θόρυβο, ρυπαίνουν και είναι επικίνδυνα για τον πεζό, διότι οι κινήσεις τους και οι ελιγμοί τους είναι απρόβλεπτοι. 
Σημειώνεται επίσης ότι κατά τους θερινούς μήνες αυξάνουν πολύ σε αριθμό, διότι είναι εύκολο και φτηνό να 
ενοικιάζονται από τους παραθεριστές.   

Η προσπέλαση από τα δίκυκλα αποκλείεται μόνο από ένα μικρό τμήμα, το υψηλότερο του οικισμού, όπου τα 
σοκάκια έχουν σκαλάκια. Το δίκτυο αυτό είναι, αναλογικά με το μέγεθος του οικισμού, αρκετά εκτεταμένο, πολύ 
γραφικό, όμορφο και προσφέρει εντυπωσιακές προοπτικές χάρις στο υψόμετρό του. Το τμήμα αυτό είναι πολύ 
ήσυχο διότι πέραν του ότι εκεί μοναδική χρήση είναι η κατοικία, η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά στο 
περπάτημα, άρα τα σοκάκια χρησιμεύουν από τους μεγάλους για να στέκονται και να κουβεντιάζουν και από τα 
παιδιά για να παίζουν. Το μήκος του συνολικού δικτύου των σοκακιών είναι 2110μ(Χάρτης 14). 

 


