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Ορθοπεταλιές

Ορθοπεταλιές #148 – Ένα λεύκωμα για
το ποδήλατο και την αυριανή βιώσιμη
πόλη
Μάνος Χαραλαμπάκης  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/09/2016 12:48 |

Μία πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση για το ποδήλατο μπορεί να βρει κανείς στα καταστήματα των
Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Πρόκειται για το λεύκωμα «Ποδήλατο – ένα χαμόγελο προς την
αυριανή βιώσιμη πόλη» μέσα στο οποίο υπάρχει μάλιστα και ένα ειδικό φιλοτελικό προϊόν (4 ειδικά
φυλλαράκια εμπνευσμένα από την αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «Το ποδήλατο – Οικολογικό
μέσο μετακίνηση). 

  
Συγγραφείς του βιβλίου είναι δύο άνθρωποι που εδώ και χρόνια ασχολούνται με το ποδήλατο και με
την προώθησή του ως μέσο μετακίνησης: ο Θάνος Βλαστός καθηγητής ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος –
πολεοδόμος και ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος – πολεοδόμος. Πρόκειται για
δύο επιστήμονες που αποτελούν βασικά μέλη της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουν εκπονήσει πλήθος μελετών και ερευνών για υποδομές ποδηλάτου,
έχουν επισκεφτεί ξένες χώρες και έχουν μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις για το ποδήλατο. 

  
Στο 216 σελίδων βιβλίο που έχουν εκδώσει τα ΕΛΤΑ υπάρχει πλούσιο υλικό, σχεδόν για ό,τι αφορά το
ποδήλατο. Οι δύο επιστήμονες περιγράφουν την ιστορία και τους σταθμούς του ποδηλάτου, γράφουν
για τον ανταγωνισμό του με το αυτοκίνητο στον 20ό αιώνα, ενημερώνουν τους αναγνώστες για όλους
τους τύπους ποδηλάτου που υπάρχουν σήμερα. 
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 Τα γραμματόσημα που υπάρχουν μέσα στην έκδοση για το ποδήλατο
  

Αυτός ο τόμος, αφιερωμένος στο ποδήλατο, έχει στην πραγματικότητα ως αντικείμενο κάτι πολύ πιο
ευρύ, όπως τονίζουν οι συγγραφείς στον επίλογό τους. «Το αληθινό του θέμα είναι η στάση μας
απέναντι στο περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό, η καθημερινότητά μας, η ποιότητα ζωής, η υγεία, η
αυτονομία, η αξία που αναγνωρίζουμε στην πόλη, στους δημόσιους χώρους της, στα αισθήματα και
στις βαθύτερες επιθυμίες μας, εκείνες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των αισθήσεών μας και
με τις ανάγκες μας για ευχαρίστηση, αξιοπρέπεια και ελευθερία». 

  
Ο Θάνος Βλαστός και ο Ευθύμιος Μπακογιάννης αφιερώνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στις πολιτικές για
τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές
πόλεις της Ευρώπης αλλά και αλλού. Κι όλα αυτά παρατίθενται με παραδείγματα και πολλές
φωτογραφίες ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη. 

  
Ξεχωριστό κομμάτι του λευκώματος ασχολείται με τα έργα για το ποδήλατο που έχουν υλοποιηθεί
στην Ελλάδα και την Αθήνα. Οι συγγραφείς εξηγούν για ποιους λόγους οι υποδομές για ποδήλατο στη
χώρα μας δεν είναι αρκετές. Αλλά και γιατί το νέο ξεκίνημα για το πετάλι – που σε άλλες χώρες είναι
σε εξέλιξη εδώ και αρκετές δεκαετίες – εδώ, στη χώρα μας, έχει εμφανιστεί με καθυστέρηση. 

  
Σημειώνεται ότι η έκδοση «Ποδήλατο - ένα χαμόγελο προς την αυριανή βιώσιμη πόλη» είναι
δίγλωσση. Δίπλα στο ελληνικό κείμενο υπάρχει μετάφραση και στα αγγλικά.

  
Ποδήλατο – ένα χαμόγελο προς την αυριανή βιώσιμη πόλη

  
Εκδόσεις: Ελληνικά Ταχυδρομεία, σελ. 216

  
Τιμή: 28 ευρώ

  
 
 
Oι «ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΕΣ» πεταλάρουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Follow us στο
twitter@orthopetalies ή στο Facebook Orthopetalies blog για καθημερινή ενημέρωση

  

https://twitter.com/orthopetalies
https://www.facebook.com/Orthopetalies-blog-703463333020283/timeline/


8/7/2018 PrintArticle

http://www.tanea.gr/PrintArticle/?article=5388069 3/3

©ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε. 
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.


