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ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΟΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ! 

 
Η ιδζα της κοινωνικής πολεοδομίας 

 

Τισ τελευταίεσ θμζρεσ δυο ςθμαντικζσ 
ειδιςεισ ςχετίςτθκαν άμεςα με το 
δθμόςιο χϊρο, δθλαδι τθν πόλθ μασ, 
τθ δομι τθσ και τθ λειτουργία τθσ. 
Αφοροφν βζβαια γενικότερα όλο το 
ζδαφοσ του Διμου μασ.  

Σφμφωνα με τθ μία από αυτζσ, ο 
Διμοσ μασ, ζπειτα  από  ολοκλιρωςθ 
τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των 
προτάςεων που είχαν υποβλθκεί για 
«ζργα βιοκλιματικισ αναβάκμιςθσ 
δθμόςιων ανοικτϊν χϊρων τθσ 
Λεωφόρου Ειρινθσ», αποκλείςτθκε 
από τθ ςχετικι πρόκριςθ. Εκτιμοφμε 
ωςτόςο πωσ θ προεργαςία των δικϊν 
μασ μθχανικϊν του Διμου ιταν 
επαρκισ. Είχαμε παρουςιάςει το 
ηιτθμα ςτο πρεβεηάνικο κοινό 
ςφμφωνα με τα διαμειφκζντα ςτθ 
ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου Πρζβεηασ τθσ  27θσ 
Ιουλίου 2011, όπου παρουςιάςτθκε 
ςαν πρϊτο τθσ κζμα. Συνικωσ θ ςειρά 
των κεμάτων αποτελεί και μια πρϊτθ 
αξιολόγθςθ τθσ ςπουδαιότθτάσ τουσ. 
Θ δικι μασ, πάντωσ, κζςθ ιταν πωσ θ 
πόλθ μασ ζχει ανάγκθ από πολλζσ 
άλλεσ μικρζσ παρεμβάςεισ ιπιασ 

διαχείριςθσ του χϊρου, που να 
εκφράηουν ςεβαςμό ςτο χϊρο, που 
τον βλζπουμε ςαν ςχζςεισ ανκρϊπων 
και όχι ςαν εμπόρευμα.  

Γι’ αυτό και διαχωρίςαμε τθ κζςθ 
μασ καταψθφίηοντασ. Είπαμε, ακόμα, 
πωσ όλα αυτά τα «πιςτοποιθμζνα» 
υλικά όπωσ το ειδικό αςφαλτόμιγμα, 
οι ειδικοί κυβόλικοι και οι ειδικζσ 
πλάκεσ πεηοδρομίων, ι ο αςτικόσ 
φωτιςμόσ, τα ςκίαςτρα, οι υδάτινεσ 
επιφάνειεσ και οι φυτεφςεισ, μασ 
φαίνονται πολφ μακρινι ιςτορία. 
Προτείναμε μια, οποιαδιποτε, 
ςυνοικία - περιοχι κατοικίασ τθσ 
πόλθσ που κα μποροφςε να ενταχκεί 
ςε τζτοιο πρόγραμμα αναβακμίςεων 
και να αποτελζςει μετά πρότυπο για 
τισ άλλεσ. Εμείσ οι Πρεβεηάνοι είμαςτε 
που καταντιςαμε τθ Λεωφόρο 
Ειρινθσ αυτοκινθτοδρόμιο και 
φόβθτρο ςε κάκε απλό διαβάτθ, 
οπότε είναι υποκριτικό να πιςτεφουμε 
πωσ μπορεί αυτι να αποκαταςτακεί 
με αςφαλτομίγματα αντί για 
ανκρωπιςτικζσ δράςεισ. Το «εμείσ», 
ζχουμε εξθγιςει, αφορά τισ τοπικζσ 
αρχζσ, τουσ επαγγελματικοφσ φορείσ 
και τον κακζνα μασ ςε ατομικό 
επίπεδο. Το παράδειγμα όμωσ το 
δίνουν οι επάνω και ιδίωσ οι 
εκλεγόμενοι. Κακαρζσ κουβζντεσ. 
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Θ δεφτερθ ςθμαντικι είδθςθ που 
ςχετίςτθκε άμεςα με το δθμόςιο χϊρο 
τθσ πόλθσ μασ και αποτζλεςε μια 
κακαρι αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςισ 
του, μετά από ζνα χρόνο λειτουργίασ 
τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, ιταν θ ανοιχτι 
επιςτολι που απθφκυνε ςφλλογοσ 
ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ προσ 
φορείσ και πολίτεσ τθσ Θπείρου και 
του Διμου Πρζβεηασ. Ηθτοφςε, για 
μια ακόμα φορά, ιςονομία και ίςθ 
μεταχείριςθ ςτο δθμόςιο χϊρο του 
δθμοτικοφ εδάφουσ. Αυτό το απλό 
πράγμα!  

 

 
 
Εμείσ ςυμπαραςτακικαμε άμεςα 

προςυπογράφοντασ τθν επιςτολι και 
επιμερίηοντασ τισ ευκφνεσ (και τθν 
ανευκυνότθτα!) τόςο ςε Αρχζσ όςο 
και ςε ςυνδικαλιςτικοφσ και 
επαγγελματικοφσ φορείσ κακϊσ και ςε 
δθμότεσ. Καταγγείλαμε για μια ακόμα 
φορά τθν αδιαφορία τουσ/μασ 
απζναντι ςε αναπιρουσ, 
θλικιωμζνουσ, μθτζρεσ με αμαξάκια, 
παιδιά, τον απλό άνκρωπο. Είναι 
γεγονόσ πωσ ποτζ, ςτο χρόνο που 
πζραςε, δεν ακοφςαμε 
προγραμματικά και με ζκφραςθ 
ςυμπάκειασ αν όχι καταγγελίασ, ςτισ 
ειςθγιςεισ προσ το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο, πωσ θ Πρζβεηα γίνεται 
όλο και περιςςότερο πόλθ του 

ιςχυροφ και πωσ αυτι θ κατάςταςθ 
κα πρζπει να ελεγκεί.  

Τι πρζπει να γίνει; 
H πόλθ, χϊροσ πολιτιςμοφ, όπωσ 

το δθλϊνουν και οι λζξεισ, ςυχνά 
γίνεται χϊροσ δυςανεξίασ, 
τραυματιςμϊν, κανάτων και 
καταςτροφισ. Θ δικι μασ πόλθ δεν 
μπορεί να ξεφφγει από τον κανόνα 
αυτό. «Πρζπει να προςζχουμε». Ο 
κακζνασ μασ πρζπει να προςζχει για 
να επιβιϊςει! Αλλά τότε, που είναι 
αυτόσ ο πολιτιςμόσ; Που είναι αυτι θ 
προςφορά τθσ κοινωνίασ (δθλαδι των 
ςχζςεϊν μασ) που υποτίκεται πωσ μασ 
προςτατεφει ςτθν πόλθ; Που είναι 
αυτό το κοινωνικό ςφνολο, δθλαδι 
όλοι οι άλλοι, που δθμιουργοφν το 
προςτατευτικό τείχοσ για τον κακζνα 
από εμάσ, όποιεσ και αν είναι οι δικζσ 
μασ δυνάμεισ και αδυναμίεσ;  

Θ παράταξι μασ, από τθ ςτιγμι 
τθσ ςυγκρότθςισ τθσ, ζβαλε τθν ιδζα 
μιασ «κοινωνικισ πολεοδομίασ». 
Θεϊρθςε πωσ ο ςεβαςμόσ ςτο 
δθμόςιο χϊρο πρζπει να εκδθλωκεί 
λειτουργικά αλλά και 
καταςκευαςτικά. Πρζπει να ενιςχυκεί 
θ βαδιςιμότθτα. Ζνασ πρεβεηάνοσ 
μθχανικόσ, διερμθνεφοντασ ίςωσ και 
τθ κζςθ άλλων ομοτζχνων του, μασ 
πρότεινε να αναλθφκεί μια 
προςπάκεια αλλθλεγγφθσ από τον 
κλάδο του για μικρά πρότυπα ςχζδια 
προςβάςεων ςτα δφςκολα ςθμεία τθσ 
πόλθσ, ζνα-ζνα. Εφγε του! Μασ 
υπζδειξε μάλιςτα ςθμεία όπου οι 
δθμοτικζσ καταςκευζσ (π.χ. 
πεηοδρομίων) αποκλείουν εκ 
καταςκευισ τθν αυτόνομθ κίνθςθ 
πεηοφ και θλικιωμζνου!  

Και οι αςφμμετρα εκτεταμζνεσ 
αποκζςεισ προϊόντων ςτα πεηοδρόμια 
αποτελοφν ιδιαίτερα εμπόδια. Εδϊ 
δεν είναι να αναηθτιςουμε λφςεισ 
αςτυνομικισ δθμοτικισ καταςτολισ 
αλλά να περιμζνουμε προοδευτικζσ 
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παρεμβάςεισ εκ μζρουσ των 
επαγγελματικϊν ςωματείων. 
Υπάρχουν πόλεισ όπου τα μαγαηιά, όχι 
μόνο δεν βάηουν εμπόδια για τον 
αδφναμο ςυνδθμότθ, αλλά ζχουν 
επιπλζον δεχτεί να εγκαταςτακοφν 
και κακίςματα, βιδωτά ςτον τοίχο που 
δεν εμποδίηουν διαρκϊσ, που 
ανοίγουν για λίγθ ξεκοφραςθ του 
θλικιωμζνου και μετά κλείνουν.  Ζτςι 
δίνεται και μια απάντθςθ ςε όςουσ 

ρωτοφν «τι χρειάηεται το πεηοδρόμιο 
ςτον πεηόδρομο;».  

Ο ςεβαςμόσ ςτο δθμόςιο χϊρο 
μπορεί να εκδθλωκεί και 
επιςκευαςτικά. Είναι πικανό πωσ μια 
τζτοια δράςθ επιςκευϊν που κα 
βελτιϊνουν, ςθμείο προσ ςθμείο, τθν 
πόλθ, ςτθν Πρζβεηα και ςτουσ άλλουσ 
οικιςμοφσ, μπορεί να αποτελζςει και 
μικρι αναπτυξιακι προςπάκεια. Θα 
δουλζψουν άνκρωποι. Θα δουλζψουν 
για το κοινό καλό. 

 

Γιάννησ Ρέντζοσ, 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλθσ τησ Δημοτικθσ Παράταξησ 
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