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Δράση 2.1 Σχέδιο λειτουργίας των οικισμών και προσδιορισμός των 
ορίων διείσδυσης αυτοκινήτων και δικύκλων 
2.1.1.Γενικά. Το συμβατικό ποδήλατο  

Το μέσο εκείνο που προωθείται σήμερα σε πόλεις, Ευρώπης και Αμερικής, ως το πιο φιλικό στο αστικό περιβάλλον 
είναι το ποδήλατο. Προσελκύει με τη γοητεία του όλο και περισσότερους, κυρίως νέους, που βρίσκουν σε αυτό 
έναν άλλο τρόπο ζωής, ευχαρίστηση, υγεία, κέφι, ζωντάνια και ελευθερία. Με το ποδήλατο η καθημερινότητα 
αποκτά χρώμα, γίνεται πιο τρυφερή, φιλική και πολιτισμένη, η πόλη πιο όμορφη και οι απρόσωπες και 
εκνευριστικές μετακινήσεις αλλάζουν όψη. Μετατρέπονται σε ευκαιρία για διασκέδαση και καλύτερη γνωριμία με 
τον τόπο όπου ζεις και με τους άλλους γύρω σου. Για πολλούς ποδήλατο σημαίνει νέες φιλίες και νέες 
συντροφικότητες.     

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το ποδήλατο είναι αθόρυβο, σαν να πετάει το κορμί μόνο του πάνω από τον δρόμο, 
δεν ρυπαίνει, δεν καταναλώνει χώρο και καύσιμα, είναι το λιγότερο επικίνδυνο μέσο απέναντι στον πεζό αλλά και 
στον αναβάτη του. Είναι φτηνό και συμπαθές. Με το ποδήλατο γίνεσαι ευέλικτος όπως ο πεζός, αυτόνομος στις 
μετακινήσεις σου, χωρίς να ζημιώνεις το περιβάλλον, έχεις επαφή με αυτό και απολαμβάνεις τη μετακίνησή σου.  

Το ποδήλατο είναι το πιο διακριτικό μέσο γιατί δεν παρεμβάλλεται, παράγοντας ρύπους και θόρυβο, μεταξύ του 
μετακινούμενου και του περιβάλλοντος της διαδρομής του. Το ποδήλατο σε μαγεύει γιατί σου αποκαλύπτει ένα 
κόσμο διαφορετικό που δύσκολα υποπτευόσουν ότι υπάρχει. Σου δίνει κέφι και χαμόγελο. Το ποδήλατο στο 
Μανδράκι θα σημαίνει πολλά, έναν άλλο οικισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής. Οι μετακινήσεις με ποδήλατο θα 
μετατραπούν σε βόλτα και ευχαρίστηση που θα ήθελες να κρατά όσο γίνεται περισσότερο, και το ποδήλατο να 
είναι ο σύντροφός σου σ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας γιατί σου ξυπνά μνήμες από την παιδική σου ηλικία, 
ξαναζωντανεύει το παιδί που κάπου βρίσκεται κρυμμένο μέσα μας.  Στις διακοπές αυτά τα αισθήματα είναι ακόμη 
πιο εύκολο να τα νιώθεις. 

Κάνοντας ποδήλατο ασκείται το κορμί με πολύ σημαντικά οφέλη για την υγεία. Για αυτό και η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας - ΠΟΥ συμβουλεύει την ημέρα να αφιερώνονται από τους ενήλικες για ποδήλατο ή γρήγορο 
περπάτημα, τουλάχιστον 30’. Όλοι οι παραπάνω λόγοι κάνουν τους επισκέπτες ενός τόπου να επιθυμούν κατά τις 
διακοπές τους να χρησιμοποιούν ποδήλατο. Εξ’ άλλου ένα μεγάλο ποσοστό επισκεπτών της Ελλάδας, 
προερχόμενων από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν στην καθημερινότητά τους το ποδήλατο ως βασικό 
μέσο μετακινήσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι, αν και σε διακοπές, εδώ δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν, λόγω των 
συνθηκών ανασφάλειας που επικρατούν στους ελληνικούς δρόμους ή γιατί απλά, όπως στο Μανδράκι, το 
παράδειγμα των κατοίκων προτρέπει τον επισκέπτη να χρησιμοποιεί επίσης μηχανοκίνητο δίκυκλο.  

 

2.1.2 Ο ρόλος που μπορεί να παίξει το ποδήλατο στο Μανδράκι και στη σύνδεση 
ανάμεσα στο Μανδράκι και τους Πάλους 

Οι λόγοι για τους οποίους το Μανδράκι είναι ένας οικισμός που θα μπορούσε να λειτουργεί αποκλειστικά με 
ποδήλατο, όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους του είναι πολλοί: 
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- Οι αποστάσεις στο εσωτερικό του οικισμού είναι πολύ μικρές και έτσι καλύπτονται εύκολα με αυτό το 
μέσο. 

- Για τα σοκάκια του οικισμού το ποδήλατο είναι ότι πιο ευέλικτο, τόσο για κίνηση όσο και για στάθμευση. 
Μπορεί επιπλέον να φυλάσσεται και σε εσωτερικούς χώρους. 

- Το κόστος αγοράς και λειτουργίας του είναι χαμηλό (πολύ πιο μικρό από του μηχανοκίνητου δίκυκλου). 
Είναι εύκολο επίσης στη χρήση, αφού χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση, δεν καταναλώνει καύσιμο, και δεν 
απαιτείται η πληρωμή τελών κυκλοφορίας ούτε έχει έξοδα ασφάλειας και άδειας κυκλοφορίας.  

→ Αν αντικαθίσταντο τα παπάκια από ποδήλατα ο οικισμός θα απαλλασσόταν εντελώς από το μεγάλο πρόβλημα 
του θορύβου που προκαλούν και ο οποίος γίνεται εξαιρετικά ενοχλητικός κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Θα 
απαλλασσόταν και από τους ρύπους που γίνονται έντονα αισθητοί επειδή 

• ο αέρας είναι καθαρός και η διαφορά γίνεται αντιληπτή όταν διέρχεται ένα παπάκι ή αυτοκίνητο, 
• στα στενά σοκάκια πεζοί και δίκυκλα σχεδόν εφάπτονται,  
• οι ρύποι δεν διαχέονται εύκολα πάλι λόγω της στενότητας του δικτύου. Ο ίδιος λόγος συμβάλει στην 

μεγάλη όχληση και από το θόρυβο, με το δεδομένο μάλιστα ότι τους καλοκαιρινούς μήνες τα παράθυρα 
είναι ανοικτά. 

→ Αν  αντικαθίσταντο τα παπάκια από ποδήλατα επίσης η αισθητική επιβάρυνση του εύθραυστου οικισμού θα 
αποφεύγονταν οι δε κάτοικοι και επισκέπτες θα είχαν μια πολύ πιο άμεση επαφή με τις λεπτομέρειες της 
αρχιτεκτονικής, του δημόσιου χώρου και με τους ανθρώπους, που θα τον ζούσαν πολύ πιο ελεύθερα.  

Το ποδήλατο λοιπόν, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του, στις ευρωπαϊκές μικρές και μεγάλες πόλεις 
παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία εκρηκτική ανάπτυξη, παρόλο που εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να 
συνυπάρχει με αυτοκίνητα, σε συνθήκες δηλαδή περιορισμένης ασφάλειας και μικρής άνεσης. Αντίθετα στο 
Μανδράκι, αν και οι συνθήκες είναι ιδανικές για τη χρήση του, αφού θα κινείτο σε δρόμους απολύτως ελεύθερους, 
ασφαλείς και όμορφους, και η σύντομη βόλτα με αυτό θα γινόταν με ευχαρίστηση, απουσιάζει.  

Αν και υποδομές για το ποδήλατο είναι πάντα απαραίτητες και για αυτό συνοδεύουν τα έργα ανάπλασης σε 
ιστορικά κέντρα καθώς και αναμόρφωσης σε ήπιας κυκλοφορίας περιοχών κατοικίας, ειδικά στο Μανδράκι δεν θα 
χρειαστούν έργα κατασκευής υποδομής για το ποδήλατο. Δεν θα είχε νόημα σε τόσο στενά σοκάκια να χαραχτούν 
αποκλειστικές λωρίδες για το ποδήλατοακόμη και για τις διαδρομές από τις οποίες σήμερα διέρχονται αυτοκίνητα 
ή μόνο μηχανοκίνητα δίκυκλα, έστω και αν συνεχίσει να επιτρέπεται σε αυτές η διέλευση αυτών των οχημάτων. Στα 
προτεινόμενα σενάρια απομάκρυνσης αυτοκινήτων και δικύκλων εκ των πραγμάτων το ποδήλατο θα συνυπάρχει 
με τους πεζούς και αυτό μπορεί να γίνεται ειρηνικά και ήπια διότι θα τεθεί ένα όριο ταχύτητας για τα ποδήλατα. 
Προτείνεται να είναι 10 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία πολύ σπάνια έχουν ενταχθεί λωρίδες 
ποδηλάτου σε πεζοδρόμους και αυτό έχει γίνει μόνο σε πεζοδρόμους πολύ μεγάλου πλάτους. Το Μανδράκι δεν 
είναι μια τέτοια περίπτωση. Αυτό μόνο που προβλέπει ο σχεδιασμός είναι σε τμήματα πεζοδρόμων όπου κατά 
περιόδους της ημέρας η πυκνότητα των πεζών είναι ιδιαίτερα αυξημένη τότε εκεί με ειδική σήμανση ζητείται από 
τους ποδηλάτες να κατεβαίνουν από το ποδήλατο και να περπατούν.      

 Με την ταχύτητα των 10 χλμ/ώρα, για παράδειγμα, την απόσταση από το λιμάνι μέχρι το Δημαρχείο (850μ) ο 
ποδηλάτης θα την καλύπτει σε  περίπου 5’ λεπτά, πρόκειται κυριολεκτικά για ένα χρόνο ελάχιστο, κάτι που αφορά 
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μόνο τον κάτοικο, γιατί ο επισκέπτης συνεχώς θα σταματά για να προσέχει τη λεπτομέρεια και να φωτογραφίζει τη 
διαδρομή του και επιπλέον βρίσκεται σε διακοπές, έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του.   

 Τι περισσότερο θα επιθυμούσε ένας μετακινούμενος στο Μανδράκι που δεν θα μπορούσε να του το καλύπτει το 
ποδήλατο; Να είναι πιο γρήγορος; Δεν είναι αυτό που επιδιώκει διότι αν μεν είναι επισκέπτης δεν βιάζεται, 
αντίθετα είναι αργός για να μπορεί να απολαμβάνει όσα βλέπει, ακούει, και οσφραίνεται. Ως προς τον κάτοικο, με 
το παπάκι που πλεονεκτεί ως προς το αυτοκίνητο αφού διαθέτει δυνατότητα κίνησης στο εσωτερικό του οικισμού 
σε πολύ μεγαλύτερο δίκτυο από αυτό που καλύπτει το τελευταίο (960μ το αυτοκίνητο, 3160μ το παπάκι), ζήτημα 
κέρδους χρόνου ουσιαστικά δεν τίθεται, διότι οι αποστάσεις είναι αμελητέες και η ταχύτητα που μπορεί να 
αναπτύσσει με μηχανοκίνητο δίκυκλο, λόγω της παρουσίας των πεζών, στα στενά σοκάκια είναι η ίδια με αυτή του 
ποδηλάτου. Ο μόνος λόγος που ίσως να εξηγούσε την προτίμηση για αυτό το μέσο είναι επιθυμία αποφυγής 
σωματικής προσπάθειας. Ωστόσο σήμερα ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για την σωματική και πνευματική υγεία το 
ποδήλατο και η άσκηση που το συνοδεύει, και προφανώς αυτό αφορά και τους κατοίκους στο Μανδράκι. Είναι 
μάλλον παράλογο να καταγράφονται προβλήματα παχυσαρκίας σε έναν τόπο όπου όλα ευνοούν και εμπνέουν την 
‘ενεργητική’ μετακίνηση. Θα άξιζε να εξηγείτο στους κατοίκους η σημασία της άσκησης για την υγεία τους και για 
την οικονομία του νησιού.  

Όταν οι κάτοικοι του υψηλότερου τμήματος του οικισμού, ακόμη και ηλικιωμένοι, επιμένουν να ζουν σε αυτό το 
τόσο ξεχωριστό και πανέμορφο οικιστικό τοπίο, παρόλο που υποχρεώνονται να ανεβοκατεβαίνουν σκαλάκια, είναι 
κρίμα στα πανεύκολα για περπάτημα και ποδήλατο, ισόπεδα τμήματα του οικισμού κάποιοι κάτοικοι να 
χρησιμοποιούν παπάκι για τις μετακινήσεις τους. 
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Η απόσταση ανάμεσα στο Μανδράκι και τους Πάλουςπου απέχουν 4,4 χλμ με ποδήλατο και με μέση ταχύτητα 
10χλμ/ώρα καλύπτεται σε 25’. Πρόκειται για μια εύκολη διαδρομή, σχεδόν επίπεδη και δίπλα στη θάλασσα. Θα 
μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους διότι τους δίνει την ευκαιρία,  
εκτός από το Μανδράκι να γνωρίσουν με τον τρόπο μετακίνησης που επιτρέπει τη βέλτιστη επαφή με το 
περιβάλλον, ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα του τοπίου του νησιού. Χωρίς λοιπόν να είναι εξαρτημένοι από 
αυτοκίνητο ή λεωφορείο, με το ποδήλατο, σε απολύτως αποδεκτό χρόνο και συνδυάζοντας αναψυχή και άσκηση 
θα μετατρέπουν το δίπολο Μανδράκι – Πάλοι σε ενιαίο τόπο διακοπών. 

 

 


