
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα



Σας φέραμε εδώ για να 
κουβεντιάσουμε για το 
ποδήλατο και το περιβάλλον.
Δεν θα μπορούσαμε αλλιώτικα, 
μια που ήμαστε κέντρο 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και αγαπούμε το ποδήλατο.

Οι ομιλητές μας προέρχονται 
από διάφορους χώρους όπως 
και σεις κάτι που ενισχύει τον 
πλουραλισμό των θέσεων των 
απόψεων και των 
επιχειρημάτων.

Θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε στο ποδήλατο έναν 
παλιό ξεχασμένο ρόλο μέσα 
από μια σύγχρονη σκοπιά και 
να προτείνουμε λύσεις.

Θα προτείνουμε τρόπους να 
υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις και 
θα τεκμηριώσουμε την 
αναγκαιότητα γι’ αυτή την 
υλοποίηση.



Το ποδήλατο είναι μια απάντηση στην 
οικονομική κρίση.
Έχει  χαμηλό κόστος αγοράς και 
λειτουργίας.
Εξοικονομεί ενέργεια.
Η άθληση με το ποδήλατο βελτιώνει 
την υγεία μας.
Η χρήση του ποδηλάτου, μας 
προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση.
Είναι το μεταφορικό μέσο για ποιο 
Ανθρώπινες πόλεις.



Με τη χρήση του ποδηλάτου 
σαν μεταφορικό μέσο, λόγω 
του μικρού του όγκου, 
αυξάνεται ο ζωτικός χώρος 
κίνησης και διαβίωσης του 
ανθρώπου.
Για την κατασκευή του 
απαιτούνται τεχνολογίες 
μικρής κλίμακας και χαμηλού 
ενεργειακού κόστους.





























Ο Pierre Samuel στο βιβλίο του “οικολογία” προέτρεπε να αφήσουμε το αυτοκίνητο
και να ανακαλύψουμε έναν αλλιώτικο κόσμο που ξεδιπλώνεται σε κάθε μας βήμα.
Είναι αφάνταστη η βιοπικοιλότητα ακόμα και στις άκρες των δρόμων μιας πόλης.



Για τις μικρές αποστάσεις έχουμε ‘προς το παρόν!’ τα πόδια μας.
Για λίγω μεγαλύτερες διαδρομές, το μέσον είναι προφανές.

Αρκεί στον δρόμο αυτής της εικόνας να μην κυκλοφορούν αυτοκίνητα…. 





Πάντοτε χρειάζεται η δέουσα προσοχή,
όταν ταξιδεύουμε με ποδήλατο….





Ο δρόμος είναι το επικοινωνιακό υπόβαθρο της πόλης.
Οι ποδηλατόδρομοι και οι πεζόδρομοι μαζί με την κατάλληλη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων 
μας, μπορούν να μας βγάλουν από τα κυκλοφοριακά αδιέξοδα.
Αλλά και στο ύπαιθρο, τα ποδηλατικά μονοπάτια μπορούν να μας προσφέρουν τον ασφαλή 
χώρο για μετακίνησή και  αναψυχή.

Το περιβάλλον που ζούμε το διαμορφώνουμε καθημερινά.

Η περιβαλλοντική προσέγγιση της κίνησής μας σήμερα κρίνεται απαραίτητη.
Αυτή περιλαμβάνει, κατάλληλα για τις ανάγκες μας μέσα μαζικής μεταφοράς και παράλληλη 
χρήση του ποδηλάτου.
Σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, έχει υιοθετηθεί η καθημερινή χρήση του ποδηλάτου, ακόμα και σε 
περιοχές όπου το ανάγλυφο του εδάφους και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες.
Σε καθημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα μπορούμε και πρέπει να δώσουμε ποδηλατικές 
λύσεις. Ιδίως σε περιοχές που υπάρχει ποδηλατική παράδοση.



Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά 
προβλήματα από τη χρήση του 
αυτοκινήτου είναι πολλά και ζητούν 
άμεση λύση.
Ρύπανση, θόρυβος, ενεργειακή και 
οικονομική σπατάλη, δέσμευση του 
ζωτικού χώρου, συρρίκνωση του 
χώρου του πεζού, περιορισμό του 
πρασίνου, καταστροφή γόνιμων 
εδαφών για τη διάνοιξη δρόμων και 
την επέκταση των δραστηριοτήτων 
μας.
Στα περισσότερα όμως μπορεί να 
δώσει απάντηση το ποδήλατο.



 Το 60% των υπόγειων υδάτων της Κίνας θεωρείται 
μολυσμένο, 

 Το 1/5 του κινεζικού εδάφους είναι ρυπασμένο από 
βαρέα μέταλλα,

 Η ατμόσφαιρα στις πόλεις και γύρω από τα 
εργοστάσια στην Κίνα είναι αποπνικτική.
Είναι τόσο εκτεταμένη η ατμοσφαιρική ρύπανση στην 
Κίνα, ώστε εικάζεται ότι επηρεάζει το κλίμα του 
πλανήτη!

 Η αιτία όλων αυτών στην μακρινή Κίνα και όχι μόνο, 
είναι οι καταναλωτικές συνήθειές μας και η αλόγιστη 
εκβιομηχάνιση της περιοχής αυτής τα τελευταία 
χρόνια στα δυτικά πρότυπα. Τα φτηνά εργατικά χέρια 
και η τάση πλουτισμού των 'αναπτυγμένων' 
βιομηχανικά κρατών, οδήγησε αυτό το τεράστιο 
κράτος στα προαναφερθέντα αδιέξοδα.























Το ποδήλατο, αποτελεί 
σημαντικό ποσοστό των 
αστικών μετακινήσεων.
Με δεδομένο τα πολλά 

πλεονεκτήματα του, 
προσελκύει την προσοχή 

των σχεδιαστών της 
κυκλοφορίας ως ένα μέσο 

το οποίο δικαιούται να 
προωθηθεί όσο γίνεται 

περισσότερο.



   
  
   

Η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο 
μεταφοράς παρουσιάζει τα παρακάτω 
πλεονεκτήματα:
Φθηνό στην απόκτησή του και ανέξοδο 
στη χρήση του.
Δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα και είναι 
αθόρυβο.
Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για 
κυκλοφορία και στάθμευση οπότε μπορεί 
να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια για 
αποσυμφόρηση και εκτόνωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου στις ευαίσθητες 
περιοχές.
Δεν προκαλεί σοβαρά ατυχήματα λόγω 
της περιορισμένης ταχύτητας που μπορεί 
να αναπτύξει.
Ο συνολικός μέσος χρόνος μετακίνησης 
είναι συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο των 
άλλων μέσων για μικρές και μέσες 
αποστάσεις (ειδικά στους κεντρικούς τομείς 
των πόλεων είναι μικρότερος).
Η χρήση του μπορεί να επιβάλλει ένα 
υγιεινό τρόπο ζωής αφού εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένη σωματική άσκηση.
Τα εξαρτήματά του είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον και ανακυκλώσιμα 

Η λεγόμενη οικονομική κρίση είναι 
μια αφορμή για να δούμε τα γεγονότα 
σε βάθος.
 Χρειαζόμαστε τεχνικές και 
μεθόδους, παλιές ή καινούργιες, 
μακριά από τα καταναλωτικά 
πρότυπα.
 Ο καθένας μας κρατάει ένα μέρος 
από τη λύση των προβλημάτων.



Υπάρχει ένας μικρός αριθμός 
μειονεκτημάτων για το ποδήλατο:
Η χρήση του μπορεί να περιοριστεί 
από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει 
μόνιμο συγκοινωνιακό μέσο για όσους 
το χρησιμοποιούν.
Ο αναβάτης είναι εκτεθειμένος και 
ευάλωτος στα ατυχήματα.
Λόγω του μικρού όγκου του και της 
χαμηλής ταχύτητάς του είναι 
επικίνδυνη η κίνησή του  σε κεντρικούς 
αυτοκινητόδρομους. 
Γενικά πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων  
δεν δίνουν σημασία στα ποδήλατα, 
κάτι που αυξάνει την πιθανότητα 
ατυχήματος.
Η δεδομένη μορφολογία του 
εδάφους βάζει όρια στην 
χρησιμοποίησή του και μπορεί να 
αποκλείσει ορισμένες περιοχές με 
έντονη κλίση.



Ο αναβάτης είναι εκτεθειμένος και ευάλωτος 
στα ατυχήματα.
Λόγω του μικρού όγκου του ποδηλάτου και της 
χαμηλής ταχύτητάς του είναι επικίνδυνη η κίνησή 
του  σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους. 
Γενικά πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων  δεν δίνουν 
σημασία στα ποδήλατα, κάτι που αυξάνει την 
πιθανότητα ατυχήματος.



Η νομοθεσία υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται.
Από την άλλη το αυτοκίνητο έχει καλύψει σημαντικό 
μέρος γής που μέχρι πρόσφατα ήταν ελεύθερος 
χώρος δραστηριωτήτων των πολιτών.

Με τη χρήση του ποδηλάτου σαν μεταφορικό μέσο, 
λόγω του μικρού του όγκου, αυξάνεται ο χώρος στον 
οποίο ζεί και κινείται ο άνθρωπος της πόλης.



Ως προς τις καιρικές συνθήκες το μόνο 
που μπορεί να κάνει ο ποδηλάτης είναι 
να φοράει κατάλληλο ρουχισμό.
Τα ατυχήματα μπορούν να μειωθούν 
με κατάλληλους ποδηλατόδρομους (είναι 
θέμα μελετητή), καλή κατάσταση των 
ποδηλάτων και οδηγητική ικανότητα.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα το 
μεγαλύτερο μειονέκτημα για την ευρεία 
χρήση του ποδηλάτου είναι η ελάχιστη 
ασφάλεια που παρέχεται στον ποδηλάτη 
κατά την κ νησή του.ί
Το τελευταίο μειονέκτημα ως προς τη 
μορφολογία του εδάφους, ξεπερνιέται με 
τη χρήση κατάλληλων ποδηλάτων και 
ίσως και με τη χρήση ηλεκτρικών 
ποδηλάτων.



Τα ατυχήματα μπορούν να μειωθούν με 
κατάλληλους ποδηλατόδρομους (είναι 
θέμα μελετητή), καλή κατάσταση των 
ποδηλάτων και οδηγητική ικανότητα.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα το 
μεγαλύτερο μειονέκτημα για την ευρεία 
χρήση του ποδηλάτου είναι η ελάχιστη 
ασφάλεια που παρέχεται στον ποδηλάτη 
κατά την κ νησή του.ί



Το τελευταίο μειονέκτημα ως 
προς τη μορφολογία του 
εδάφους, αν δηλαδή έχει 

ανηφόρες ή αν είναι πετρώδη 
εδάφη, ξεπερνιέται με τη 

χρήση κατάλληλων 
ποδηλάτων με χαμηλό βάρος 

και ίσως και με τη χρήση 
ηλεκτρικής υποβοήθησης. 

Ένα θέμα είναι το υψηλότερο 
κόστος των εξειδικευμένων 

ποδηλάτων







































Κάπου εδώ βρισκόμαστε. 

Τα βήματά μας χρεώνονται 
στις επόμενες γενιές, από τις 
οποίες δανειστήκαμε τη γη 
που πατάμε.

Και ήμαστε μόλις ένα είδος 
από τα εκκατομύρια του 
πλανήτη μας.
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