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«Κρας τεστ» για ποδηλατόδρομους
Από  Διαχειριστής  - 28/08/2009

Οι ποδηλάτες βορείων προαστίων επισκέφθηκαν το δημαρχείο και ενημερώθηκαν για την
πορεία των έργων

Τους ποδηλάτες υποδέχτηκαν στο δημαρχείο η δήμαρχος Βασιλική
Ταμβάκη και ο σύμβουλός της σε πολεοδομικά και κυκλοφοριακά
θέματα, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Ήρθαν με τα ποδήλατά τους στη Νέα Ερυθραία, δοκίμασαν τους νέους ποδηλατόδρομου, κατέληξαν
την ποδηλατοπορεία τους στο δημαρχείο, τα πάρκαραν στην είσοδο και είχαν μια πρώτη συνάντηση
με τη δήμαρχο προκειμένου να ενημερωθούν για το δίκτυο που υλοποιείται στην πόλη. Πρόκειται
για τους ποδηλάτες βορείων προαστίων και τους πεζούς-ποδηλάτες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας,
συλλογικότητες που ασχολούνται με την προώθηση της εναλλακτικής μετακίνησης στην πόλη, την
προβολή των δικαιωμάτων των πεζών και των ποδηλατών και ενισχύουν τη δημιουργία
ποδηλατόδρομων στις πόλεις. Οι ποδηλατικές ομάδες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα επικοινωνούν
μέσα από το podilates.gr, ιντερνετικά φόρουμ, συνελεύσεις και πορείες που πραγματοποιούνται.
Στόχος τους είναι να προβάλλουν  το οικολογικότερο μέσο για τις μετακινήσεις μας, προκειμένου
να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι αρμόδιοι, να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι, να επιτραπεί
επιτέλους η είσοδος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να δοθούν κίνητρα και να γίνει ασφαλέστερη η
καθημερινή χρήση του μέσου. 
Σε αυτό το πλαίσιο, δεκάδες ποδήλατα έκαναν την εμφάνισή τους στη Νέα Ερυθραία την
προηγούμενη Τρίτη 26 Αυγούστου το απόγευμα, στο ραντεβού που είχαν δώσει στο δημαρχείο της
πόλης. Όπως δήλωσε στη «Ν.Ε.» το μέλος της κίνησης Χ. Μαντάς, «αποφασίσαμε να βρεθούμε εδώ
ώστε να ενημερωθούμε από τον δήμο για το δίκτυο ποδηλατόδρομων στη Νέα Ερυθραία και πώς
αυτό θα συνδεθεί με τα υπόλοιπα προάστια. Έχουμε κάποιες απορίες, αλλά και κάποιες προτάσεις
που θέλουμε να κάνουμε, όπως και δράσεις να προτείνουμε. Το θέμα είναι να γίνει μια
κινητοποίηση των ποδηλατών και στη Νέα Ερυθραία, να βγουν από τα σπίτια τους και να κινούνται
με τα ποδήλατα στο κέντρο της πόλης». 
Τους ποδηλάτες υποδέχτηκαν στο δημαρχείο η δήμαρχος Βασιλική Ταμβάκη και ο σύμβουλός της
σε πολεοδομικά και κυκλοφοριακά θέματα, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Δήμαρχος: 
«Αναπολώ το παρελθόν…» 
Η δήμαρχος έκανε αρχικά αναφορά στο παρελθόν, όταν η πόλη ήταν συνδεδεμένη με τη χρήση του
ποδηλάτου και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές, καθώς δεν υπήρχε η κυριαρχία των Ι.Χ.
«Αισθάνομαι ακόμη την ευφορία που αισθάνεται κανείς όταν κινείται στην πόλη με αυτόν τον
τρόπο. Ως μαθητές, πηγαίνοντας σχολείο στην Κηφισιά, αναγκαζόμαστε να έχουμε ποδήλατο για τις
μετακινήσεις μας και βέβαια απ έξω ήταν δεμένα όλα τα ποδήλατα, τα οποία μάλιστα εκείνη την
εποχή θεωρούνταν είδος πολυτελείας. Αναπολώντας το παρελθόν, είχαμε την αντοχή τότε,  να
πηγαίνουμε από την Παλαιολόγου πολύ ψηλά με τα ποδήλατα». 
Ενώ για το παρόν και το μέλλον των ποδηλατόδρομων η Βασιλική Ταμβάκη δήλωσε στους
ποδηλάτες: 
«Το θέμα είναι πώς θα ενταχθεί και θα ενσωματωθεί το έργο στη ζωή των κατοίκων. Οι
περισσότεροι θεωρούν ότι αυτό δεν συνδέεται με τη νοοτροπία τους να χρησιμοποιούν το
αυτοκίνητο και να καταλαμβάνουν το δημόσιο χώρο. Το πρόβλημα υπάρχει περισσότερο στο
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εμπορικό κέντρο της Νέας Ερυθραίας. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει οι επαγγελματίες ότι η
προσβασιμότητα που θα δημιουργήσουν οι ποδηλατόδρομοι θα είναι υπέρ της δουλειάς τους. Θα
τους χρησιμοποιήσουν οι ποδηλάτες, αλλά και η μαμά με το καροτσάκι, όπως και η γυναίκα από τη
λαϊκή αγορά. Από την πλευρά σας θέλουμε την εμπειρία και τη γνώση σας». 
Η δήμαρχος επίσης τους κάλεσε να συμμετέχουν με δράσεις τους στις εκδηλώσεις του δήμου για
την «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο» στις 22 Σεπτεμβρίου, όπως και στα εγκαίνια των ποδηλατόδρομων,
όταν θα ολοκληρωθεί το έργο.

Ποδηλάτες: 
«Χρειάζεται χρόνος και συνεχής διαφήμιση…»  

Οι ποδηλάτες πρότειναν διάφορους τρόπους ενθάρρυνσης και προβολής της χρήσης του μέσου στο
εμπορικό κέντρο της πόλης και τόνισαν πως χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και κίνητρα από τον
δήμο για την επιτυχία του μέτρου που προωθείται.  «Θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων και τελικά αυτοί οι δρόμοι που θα υποδεχθούν τους ποδηλατόδρομους, θα προτιμώνται
από τους υποψήφιους αγοραστές. Οφείλουμε όλοι να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα στον
εμπορικό κόσμο και τους κατοίκους. Όμως χρειάζεται χρόνος και συνεχής διαφήμιση, ενώ στην
αρχή είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν αρνητικές αντιδράσεις», δήλωσαν οι ίδιοι. 
Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήσεις για τεχνικής φύσεως θέματα, για το χρονοδιάγραμμα και την
ολοκλήρωση των έργων, τη συντήρησή τους και τη σύνδεση των ποδηλατόδρομων με το υπόλοιπο
δίκτυο που ετοιμάζεται στα βόρεια προάστια, όπως και για θέματα αστυνόμευσης για την αποτροπή
της παράνομης στάθμευσης των αυτοκινήτων πάνω σε αυτούς. 
Για όλα τα παραπάνω έδωσε απαντήσεις ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος έκανε λόγο για ένα δίκτυο
ποδηλατόδρομων στον Δήμο Νέας Ερυθραίας προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ από κονδύλια του Γ
ΚΠΣ, του προγράμματος «Θησέας», του ΕΣΠΑ και της Νομαρχίας Αθηνών, το οποίο αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το 2010. 
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