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Η Πρζβεηα είναι μια πόλθ όπου γινόταν μεγάλθ χριςθ του ποδθλάτου από όλεσ τισ 
θλικίεσ, Σε αυτό βοθκά και θ φπαρξθ πολφ μικρϊν κλίςεων ςτουσ δρόμουσ. Η χριςθ 
του ποδθλάτου, και του μοτοποδθλάτου μζχρι τθν 10ετία του ’70 ιταν ο 
αποκλειςτικόσ τρόποσ μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ παράλλθλα φυςικά με τθν 
πεηοπορία, και ςυνεπϊσ θ νοοτροπία και θ ςυνικεια τθσ μετακίνθςθσ με ιπια μζςα 
δεν είναι άγνωςτθ ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ, τουλάχιςτον ςτουσ μεγαλφτερουσ. 
 
Αργότερα θ απόκτθςθ πολλϊν ΙΧ αυτοκινιτων τα οποία κατζλαβαν ηωτικό δθμόςιο 
χϊρο και επιφάνεια δρόμων για τθν κίνθςθ και τθν ςτάκμευςι τουσ, δυςκόλεψε 
πολφ τθν κίνθςθ των πεηϊν και των ποδθλάτων, τα οποία ςταδιακά άρχιςαν να 
χάνουν ζδαφοσ ςτισ προτιμιςεισ των ανκρϊπων για τθν μετακίνθςι τουσ. Η χριςθ 
των ΙΧ αυτοκινιτων, για τισ περιςςότερεσ μετακινιςεισ μζςα ςτθν πόλθ, δεν 
προκφπτει από κάποια πραγματικι ανάγκθ ι διευκόλυνςθ. Ο μακρφτεροσ άξονασ 
τθσ πόλθσ ςτθν διεφκυνςθ βορρά νότου, θ λεωφόροσ Ειρινθσ, ζχει μικοσ μόλισ 
1180 μζτρα. Το υποχρεωτικό ελάχιςτο θμεριςιο περπάτθμα για λόγουσ υγείασ είναι 
ίςο με ζνα πιγαινε ζλα κατά μικοσ αυτισ τθσ διαδρομισ.  
 
Το αυτοκίνθτο ςαν status symbol, αποτζλεςε όνειρο και επιβεβαίωςθ ευθμερίασ και 
επιτυχίασ, και κατζλθξε μια κακι ςυνικεια, μια εμμονι. Ζτςι θ πόλθ κατελιφκθ 
πλιρωσ από τα αυτοκίνθτα και ο δθμόςιοσ χϊροσ ςιμερα παρουςιάηει 
κυριολεκτικά τθν εικόνα ενόσ μεγάλου parking. Τα ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα, 
παράλλθλα με τα κινοφμενα και ςε ςυνδυαςμό με τα ςτενά μζχρι ανυπαρξίασ 
πεηοδρόμια, αποτελοφν τθν μεγαλφτερθ απειλι για τουσ μθ εποχοφμενουσ πολίτεσ 
που προςπακοφν να μετακινθκοφν ςτθν πόλθ.  
 
Τα βαςικά μζςα μεταφοράσ που απαντοφν ςτθν Πρζβεηα είναι το ΙΧ αυτοκίνθτο, τα 
δίκυκλα μθχανοκίνθτα, το ποδιλατο και ςε πολφ μικρό βακμό λεωφορεία τθσ 
αςτικισ ςυγκοινωνίασ. Σηνλ πίνακα 1 ηης προηγούμενης ζελίδας παξνπζηάδεηαη ε 

ζύλζεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζε δηάθνξεο νδνύο. 

 
ΠΗΛΑΘΑ 1  

Ζ ΤΛΘΔΖ ΣΩΛ ΚΔΣΑΘΗΛΖΔΩΛ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΡΔΒΔΕΑ: 

ΠΑΡΟΥΖ ΣΟ Η.Υ. ΑΠΟΘΙΔΗΚΟ ΣΩΛ ΓΖΚΟΗΩΛ ΚΔΩΛ 
 

 
 
Πεγή: Πξαθηηθά Επηζηεκνληθήο Ηκεξίδαο «Τν πνδήιαην ζηελ πόιε» (Μάξηηνο 2008), ζει. 34 

- Εηζήγεζε Επ. Καξεθιά. Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο Δ. Πξέβεδαο 
(Δεθέκβξηνο 2004). 



Η μετακίνθςθ χωρίσ μθχανοκίνθτο όχθμα ςτθν πόλθ είναι πλζον προβλθματικι. Η 
κίνθςθ πεηι είναι μια ςυνεχισ κίνθςθ ηικ-ηακ μεταξφ δρόμου, πεηοδρομίου, 
ςτακμευμζνων και κινοφμενων αυτοκινιτων, Αυτι θ κετικι για τθν χριςθ του 
αυτοκινιτου ανάδραςθ, οδθγεί ςε όλο και μεγαλφτερθ χριςθ του ζτςι ϊςτε τα 
προβλιματα μετακίνθςθσ ςυνεχϊσ να μεγαλϊνουν χωρίσ να εμφανίηεται μια 
ςοβαρι πρόταςθ για τθν επίλυςι τουσ. 
 
Η αςτικι ςυγκοινωνία ςτθν πόλθ είναι αρκετά ελλιπισ – οι γραμμζσ λεωφορείων 
που λειτουργοφν εξυπθρετοφν πολφ μικρό ποςοςτό των μετακινιςεων, ενϊ 
παράλλθλα θ μικρι τουσ ςυχνότθτα τελικά ωκεί ςτθν χριςθ του ιδιωτικοφ 
αυτοκινιτου. Από τα αςτικά δρομολόγια που εκτελοφνται ςτθν Πρζβεηα (Βλ. εδϊ) θ 
αςτικι γραμμι από: Στακμό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Πρζβεηασ Α.Ε. Πρόσ: Φόρο – Λουτρά -Κυανι 
Ακτι, διζρχεται από τθν λεωφόρο Ειρινθσ. 
 
Το πρόβλθμα τθσ Πρζβεηασ δθμιουργείται από το γεγονόσ ότι ενϊ οι υποδομζσ για 
τθν μετακίνθςθ, ςτο παλιό τμιμα τθσ πόλθσ, και όχι μόνο, ιταν υποδομζσ για κάρα, 
χωρίσ να γίνει καμιά ουςιαςτικι βελτίωςι τουσ καλοφνται να εξυπθρετιςουν 
αυξθμζνο πλθκυςμό που κατζχει μεγάλα τηιπ (SUV-αυτοκίνθτα). Αποτζλεςμα ζνα 
άςχθμο μθ λειτουργικό αςτικό περιβάλλον. Σε αυτι τθν κατάςταςθ τρία 
ενδεχόμενα υπάρχουν: 
 

 Πρϊτο είναι ι θ καταςκευι νζων υποδομϊν με όποιο (μεγάλο ιδιωτικό και 
δθμόςιο) κόςτοσ. 

 Δεφτερο θ απομάκρυνςθ του αυτοκινιτου τουλάχιςτον από το παλαιό 
τμιμα τθσ πόλθσ. 

 Τρίτο θ εγκατάλειψθ τθσ πόλθσ χωρίσ καμιά παρζμβαςθ οπότε κα 
υποβακμιςτεί από τον μεγάλο αρικμό των αυτοκινιτων. 

 
Από τα τρία πλζον δόκιμο και λογικό είναι να επιχειρθκεί θ δεφτερθ λφςθ εφόςον 
παράλλθλα κζλουμε να κρατιςουμε και κάποια ςτοιχεία από τθν παλιά πόλθ.   
 
Σαν πρϊτο βιμα προτείνεται να πεηοδρομθκεί θ λεωφόροσ Ειρινθσ από τον κόμβο 
του Φόρου (1) μζχρι τον κόμβο του ςτρατοπζδου Σολωμοφ (2) βλ. εικόνα 1 ςε μικοσ 
1180 μζτρα. Η λεωφόροσ Ειρινθσ είναι ζνα βίαιο ζργο που ςχεδιάςτθκε τθν 
δεκαετία του 1980, ολοκλθρϊκθκε τθν δεκαετία του 1990, ζγινε με διαπλάτυνςθ 
των παλαιϊν δρόμων, κατεδάφιςθ παραδοςιακϊν κατοικιϊν, απαλλοτριϊςεισ 
μικρϊν κτθμάτων και κιπων, και τελικά παρζδωςε τθν πόλθ ςτο αυτοκίνθτο 
κυριολεκτικά και ςυμβολικά αφοφ θ πόλθ ςχίςτθκε ςτα δφο για να περάςει θ 
Αυτοφ Μεγαλειότθσ το Αυτοκίνθτο.  
 
Και αυτό ςε μία εποχι που θ αναηιτθςθ εναλλακτικϊν διαδρομϊν γφρω από τθν 
πόλθ ιταν μια εφκολθ και απλι υπόκεςθ. Δυςκόλεψαν ζτςι οι ςυνκικεσ για 
περπάτθμα και χριςθ του ποδθλάτου ενϊ αντίκετα ενιςχφκθκε θ τάςθ για μαηικι 
και εντατικι χριςθ του αυτοκινιτου ακόμα και για μικρζσ μετακινιςεισ μζςα ςτθν 
πόλθ. Τελικά θ χριςθ αυτοκινιτου, και το «διπλοπαρκάριςμα», ζγιναν αναγκαίοι 
όροι για τθν προςπζλαςθ των καταςτθμάτων επί τθσ λεωφόρου, θ οποία γίνεται 
ςταδιακά ο πιο εμπορικόσ δρόμοσ τθσ πόλθσ.  
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EIKONA 1. Φαίλεηαη ε πεδνδξνκνύκελε ιεσθόξνο Εηξήλεο θαζώο θαη νη πεξηνρέο πνπ 
απνθνξηίδνληαηη από ηα απηνθίλεηα κεηά ηελ πεδνδξόκεζε. 



Επίςθσ θ λεωφόροσ Ειρινθσ είναι ο “μεγάλοσ” κυκλοφοριακόσ άξονασ που 
ςυγκεντρϊνει όλο τον φόρτο κατά μικοσ τθσ πόλθσ, και είναι αυτι τθν ςτιγμι θ 
εφκολθ λφςθ για οποιοδιποτε όχθμα επικυμεί να κινθκεί ςτον άξονα βορρά νότου. 
Λόγω τθσ εφκολθσ αυτισ λφςθσ, που είναι και θ προφανισ κυκλοφοριακά λφςθ για 
όποιον επιςκζπτεται τθν πόλθ και δεν γνωρίηει τισ εναλλακτικζσ διαδρομζσ, θ 
λεωφόροσ Ειρινθσ επιβαρφνεται και με τα αυτοκίνθτα των ταξιδιωτϊν που κζλουν 
να περάςουν από τθν ςιραγγα Πρεβζηθσ Ακτίου. Συνζπεια του γεγονότοσ αυτοφ 
είναι το μπλοκάριςμα του κζντρου τθσ πόλθσ και θ εμφάνιςθ τακτικισ 
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ιδιαίτερα όταν βρζχει, φαινόμενο που είναι αρκετά 
ςυχνό κατά τθν φκινοπωρινι και χειμερινι περίοδο. 
 
Όςο για τουσ μθ εποχοφμενουσ με δυςκολία κινοφνται κάκετα ςτθν λεωφόρο 
Ειρινθσ είτε είναι ποδθλάτεσ, είτε θλικιωμζνοι, είτε γονείσ με παιδικό αμαξάκι ι 
πεηοί, πολλϊ δε μάλλον άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και αυτό γιατί τα κινοφμενα 
αυτοκίνθτα ςε ςτενό χϊρο ςε διπλι κατεφκυνςθ λειτουργοφν ςαν ψαλίδα που 
απειλεί να κόψει οποιονδιποτε δεν είναι άκρωσ προςεκτικόσ.  
 
ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Σκοπόσ τθσ πεηοδρόμθςθσ τθσ λεωφόρου Ειρινθσ είναι κατ’ αρχιν θ αποφόρτιςθ 
του κεντρικότερου δρόμου τθσ πόλθσ από τα αυτοκίνθτα, που κα οδθγιςει αμζςωσ 
και ςτθν αποφόρτιςθ των κακζτων δρόμων. Η επιφάνεια που κα αποφορτιςτεί κα 
είναι ολόκλθρο το εςωτερικό τθσ πόλθσ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 1. Η περιοχι 
που χαρακτθρίηεται ςτθν εικόνα 1 ςαν περιοχι μεγάλθσ αποφόρτιςθσ κα λειτουργεί 
ουςιαςτικά ςαν τελείωσ πεηοδρομθμζνθ περιοχι, και κα επεκτακεί το ςθμερινό 
δίκτυο πεηοδρόμων που φαίνεται ςτθν εικόνα 2 (κίτρινο χρϊμα).  
 
Με τθν πεηοδρόμθςθ τθσ λεωφόρου Ειρινθσ προχωρά το “ςχζδιο” ςταδιακισ 
απαλλαγισ τθσ πόλθσ από το αυτοκίνθτο. Κατ’ αρχιν πεηοδρομικθκε ο δρόμοσ τθσ 
παλιάσ αγοράσ, μετά θ παραλία (μετά από πάρα πολλζσ αντιριςεισ, άν και τελικά 
τϊρα όλοι είναι πολφ ευχαριςτθμζνοι) και ζτςι βακμιαία θ παλιά πόλθ άρχιςε 
τμθματικά να αποφορτίηεται από το αυτοκίνθτο. Με τθν πεηοδρόμθςθ τθσ 
λεωφόρου Ειρινθσ θ αποφόρτιςθ προχωρά περαιτζρω ςτο εςωτερικό τθσ πόλθσ. Η 
διαφορά κα γίνει ιδιαίτερα αιςκθτι ςτθν περιοχι δυτικά τθσ λεωφόρου Ειρινθσ 
που ςθμειϊνεται με κίτρινο χρϊμα ςτθν εικόνα 1 και κα ζχει ξαφνικά ςοβαρι 
αποφόρτιςθ.  
 
Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ αυτισ κα δουν και τθν μεγαλφτερθ αλλαγι και πικανϊσ κα 
εκφράςουν τισ περιςςότερεσ επιφυλάξεισ και αντιρριςεισ για τθν πεηοδρόμθςθ. 
Πλζον θ κίνθςθ των πεηϊν και των ποδθλάτων, όχι μόνο ςτον πεηόδρομο αλλά ςε 
μεγάλο τμιμα, κα διευκολυνκεί και φυςικά κα δοκεί ζνα περαιτζρω κίνθτρο για τθν 
χριςθ ιπιων τρόπων μετακίνθςθσ ςε όλθ τθν πόλθ. Ψυχολογικά αυτό κα μασ 
επαναφζρει ςτα χρόνια τθσ κυκλοφοριακισ αγνότθτασ όπου το ποδιλατο και θ 
πεηοπορία ιταν οι βαςικοί τρόποι μετακίνθςθσ. 
 
Καταςκευαςτικά θ πεηοδρόμθςθ κα υλοποιθκεί με αφξθςθ του πλάτουσ των 
πεηοδρομίων ϊςτε το οδόςτρωμα να αποκτιςει ενιαίο πλάτοσ ςε όλο του το μικοσ 



6 μζτρα. Το βαςικό ςτοιχείο του πεηοδρόμου κα είναι το οδόςτρωμα μια που θ 
μεταβαλλόμενθ απόςταςθ μεταξφ των οικοδομικϊν γραμμϊν υποχρεωτικά μασ 
οδθγεί ςτθν καταςκευι πεηοδρομίων μεταβλθτοφ πλάτουσ. Όπου το πλάτοσ των 
πεηοδρομίων το επιτρζπει, κα δθμιουργθκοφν μικρά παρτζρια, ενϊ κα γίνει 
προςπάκεια να φυτευκοφν δζντρα ςτα πεηοδρόμια ςε όλο το μικοσ του 
πεηοδρόμου. Θα διατθρθκεί θ αςφαλτόςτρωςθ τθσ οδοφ για τθν διευκόλυνςθ τθσ 
κίνθςθσ των οχθμάτων τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων, των οχθμάτων 
εξυπθρζτθςθσ και εκτάκτου ανάγκθσ, και βεβαίωσ για τθν εφκολθ κίνθςθ των 
ποδθλάτων. Θα επιςτρωκεί επιφανειακό ςτρϊμα ζγχρωμθσ αςφάλτου για τθν 
ςιμανςθ τθσ διαφορετικισ χριςθσ του δρόμου. Επίςθσ κα ςθμανκεί με χρωματιςτι 
διαγράμμιςθ ποδθλατόδρομοσ ςτο μζςον τθσ οδοφ. Προφανϊσ κα αςτυνομευκεί ο 
πεηόδρομοσ ϊςτε θ τροφοδοςία των καταςτθμάτων και θ αποκομιδι των 
απορριμμάτων να γίνονται κατά τισ νυκτερινζσ ι τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. 
 
Οι πολεοδομικοί ςτόχοι είναι: 
Να καταςτεί θ πόλθ ελκυςτικι για κατοικία, για βόλτα και αναψυχι, και να 
αναςτραφεί θ τάςθ φυγισ των κατοίκων προσ τα «προάςτια» και τισ θμιεξοχικζσ 
κατοικίεσ. 
Να αναςτραφεί θ τάςθ «Ακθνοποίθςθσ» τθσ πόλθσ πράγμα που πρζπει να 
ςυνδυαςτεί με ςοβαρι πολεοδομικι μελζτθ, ενδεχομζνωσ με αφξθςθ του 
επιτρεπόμενου φψουσ δόμθςθσ και μείωςθ τθσ κάλυψθσ των οικοπζδων ϊςτε να 
δθμιουργθκοφν επαρκείσ ελεφκεροι χϊροι. (Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε αρκετι 
ζκταςθ τθσ πόλθσ εδϊ και πολλά χρόνια ζχει μειωκεί το επιτρεπόμενο φψοσ 
δόμθςθσ χωρίσ να μειωκεί ο αντίςτοιχοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ). 
 
Η αφξθςθ του επιτρεπόμενου φψουσ χωρίσ αφξθςθ του ςυντελεςτι δόμθςθσ και με 
μείωςθ του ποςοςτοφ κάλυψθσ των οικοπζδων κατ’ αρχιν οδθγεί ςε αφξθςθ το 
ακάλυπτου χϊρου. Επίςθσ να μελετθκεί και να εφαρμοςτεί ςχζδιο χωροταξίασ με 
ορίηοντα τουλάχιςτον 50 ετϊν, που να προβλζπει επαρκείσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 
(ενδεχομζνωσ με τθν καταςκευι ολιγοορόφων κυκλικϊν γκαράη, ι υποχρεωτικι 
καταςκευι υπογείων κζςεων ςτάκμευςθσ ςτισ νζεσ οικοδομζσ). Για να δοκοφν 
οικονομικά κίνθτρα για τθν καταςκευι χϊρων ςτάκμευςθσ, προτείνω τθν ςταδιακι 
επιβολι τελϊν ςτάκμευςθσ για όςουσ ςτακμεφουν ςτον δρόμο.  
 
Αρχικά κα μποροφςε να απαγορευτεί παντελϊσ θ ςτάκμευςθ ςε όλο το μικοσ 
μπροςτά από οικοδομζσ που διακζτουν ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Αυτό 
μπορεί να επιτευχκεί εφκολα με τοπικι διαπλάτυνςθ του πεηοδρομίου και 
δενδροφφτευςθ ϊςτε να καλυφκεί ο διατικζμενοσ για ςτάκμευςθ χϊροσ. Τελικόσ 
ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ εξάλειψθ, κατά το δυνατόν φυςικά, τθσ εικόνασ των 
ςτακμευμζνων αυτοκινιτων ςτουσ δρόμουσ, ϊςτε το οδόςτρωμα να διατίκεται 
αποκλειςτικά για τθν κυκλοφορία οχθμάτων το δε απομζνον να διατίκεται για τουσ 
πεηοφσ. 
 
 

 
 

 



 
 
EIKONA 2. Πεξηνρέο (2), (3) ππάξρνληα parking 1 πξνηεηλόκελν. Με θίηξηλν επηζεκαίλνληαη νη 
ππάξρνληεο πεδόδξνκνη, κε δηαθαλέο πξάζηλν ε πεξηνρή πνπ είλαη ζρεδόλ απαγνξεπκέλε 
ζηααπηνθίλεηα. Με πνξηνθαιί θαίλεηαη ε Λεσθόξνο Εηξήλεο, κε κπιέ ε πξνηεηλόκελε 
δηαδξνκή γηα ην minibus, θαη κε ζθνύξν θόθθηλν νη βαζηθέο νδηθέο δηαδξνκέο παξάθακςεο ηνπ 
θέληξνπ ηεο πόιεο. Πξνθαλώο θαη ν δξόκνο πνπ ζεκεηώλεηαη κε κπιέ ρξώκα ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έμνδν από ηελ πόιε. 
 

 



Η ζνταξθ ςε ζνα μακρόπνοο ςχζδιο πολεοδομικισ ανάπλαςθσ και οικονομικισ 
ανάπτυξθσ κα μποροφςε να προβλζπει τθν φιλοξενία των ςυνταξιοφχων, και όχι 
μόνο, των χωρϊν τθσ βόρειασ Ευρϊπθσ ςε μια πόλθ (ι και χϊρα), με ιπιο χειμϊνα, 
με ιλιο κακαρό αζρα και κάλαςςα, αλλά και ευπρεπζσ και όμορφο αςτικό 
περιβάλλον. Μποροφμε να γίνουμε θ Φλϊριδα τθσ Ευρϊπθσ. Η αγορά χειμερινισ ι 
παρακεριςτικισ κατοικίασ μζςα ςτθν πόλθ, κα ζδινε κίνθτρα για τθ ανάπτυξθ τθσ 
οικοδομικισ δραςτθριότθτασ αλλά και των λοιπϊν υπθρεςιϊν φιλοξενίασ. 
 
Η πεηοδρόμθςθ κα ενοποιιςει τουσ χϊρουσ χριςθσ του ποδθλάτου μζςα ςτθν πόλθ 
ακόμθ και μζχρι και τον κόμβο του Lidl γιατί, μετά τθν λεωφόρο Ειρινθσ, τα 
ποδιλατα μποροφν να κινοφνται αςφαλϊσ ςτουσ πλαϊνοφσ δρόμουσ χαμθλισ 
ταχφτθτοσ που υπάρχουν δεξιά και αριςτερά τθσ Εκνικισ οδοφ Πρεβζηθσ Ιωαννίνων. 
Επίςθσ κα αναςτραφεί θ τάςθ να ςυγκεντρϊνονται τα αυτοκίνθτα από τουσ 
κάκετουσ δρόμουσ ςτθν λεωφόρο Ειρινθσ. Θα αναηθτιςουν διζξοδο προσ τθν 
παρακαμπτιριο τθσ πόλθσ. Οι πικανζσ ζξοδοι και θ παρακαμπτιριοσ τθσ πόλθσ 
φαίνεται με ςκοφρο κόκκινο χρϊμα ςτθν εικόνα 2. Επίςθσ δεδομζνου ότι θ περιοχι 
ανατολικά του δρόμου είναι ιδθ δφςκολθ για τα αυτοκίνθτα, ςχεδόν αυτόματα κα 
εγκαταλειφκεί για χριςθ από τουσ πεηοφσ και τα ποδιλατα. Τελικά ενϊ τϊρα 
ζχουμε τθν βαςικι κίνθςθ των οχθμάτων από τθν περιφζρεια τθσ πόλθσ προσ το 
κζντρο με τθν πεηοδρόμθςθ θ κίνθςθ αυτι κα αντιςτραφεί εντελϊσ. 
 
Το πρϊτο πρόβλθμα που κα εμφανιςτεί μετά τθν πεηοδρόμθςθ, είναι θ εφρεςθ 
εναλλακτικϊν διαδρομϊν για τθν κίνθςθ Βορρά-Νότου. Στθν εικόνα (2) 
υποδεικνφονται εναλλακτικζσ διαδρομζσ και θ παρακαμπτιριοσ, για τθν 
παράκαμψθ του κζντρου από τα αυτοκίνθτα και παραλαβι των κινιςεων κατά τον 
άξονα βορρά νότου. Να ςθμειϊςω ότι αυτι θ διαδρομι ςθματοδοτείται ςιμερα ωσ 
θ διαδρομι που οδθγεί ςτθν ςιραγγα Ακτίου Πρεβζηθσ. 
 
Στθν ίδια εικόνα με μπλε χρϊμα υποδεικνφεται πικανι διαδρομι minibus για τθν 
εξυπθρζτθςθ των μθ εποχοφμενων για τθν κίνθςι τουσ κατά μικοσ του ίδιου άξονα, 
και αντικατάςταςθ του υπάρχοντοσ δρομολογίου. Η κυκλικι διαδρομι κα 
ακολουκείται με φορά αυτι των δεικτϊν του ωρολογίου. Κςωσ είναι καλό να 
εξεταςκεί θ δυνατότθτα διζλευςθσ του minibus από τον πεηόδρομο, εναλλακτικά 
αντί για το ευκφγραμμο τμιμα τθσ διαδρομισ. Αυτό κα ζκανε το όλο ζργο πιο 
ςυνεκτικό αφοφ κα ενζταςςε τθν διαδρομι του minibus ςτο κζντρο του ζργου, και 
κα διευκολφνονταν πολφ θ κίνθςθ του minibus. Επίςθσ κα διευκολφνονταν θ 
πρόςβαςθ ςε αυτό το μζςο δθμόςιασ μεταφοράσ για τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ 
που κζλουμε να αποφορτίςουμε από τα αυτοκίνθτα. 
 
Παράλλθλα κα πρζπει να εξεταςκεί θ οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ επζκταςθσ του 
δρομολογίου, από τον κόμβο του Φόρου, εικόνα 3 (1), κατά μικοσ τθσ εκνικισ οδοφ 
Πρεβζηθσ Ιωαννίνων μζχρι τον κόμβο του Lidl (2), ςυνολικοφ μικουσ 3,12 
χιλιομζτρων, για τθν πρόςβαςθ των κατοίκων τθσ πόλθσ ςτα μεγαλοκαταςτιματα 
που ζχουν αναπτυχκεί εκατζρωκεν του δρόμου, χωρίσ απαραίτθτα να κάνουν 
χριςθ του αυτοκινιτου. Επίςθσ οι κατοικίεσ που ζχουν αναπτυχκεί κατά μικοσ τθσ 
εκνικισ οδοφ Πρεβζηθσ Ιωαννίνων και ςε μικρό βάκοσ ζνκεν και ζνκεν του δρόμου 
κα εξυπθρετοφνται από το δρομολόγιο αυτό. 



 
 

EIKONA 3. Πξνηεηλόκελν δξνκνιόγην από ηόλ θόκβν ηνπ Φόξνπ (1), κέρξη ηνλ θόκβν ηνπ 
Lidl (2), ζην (3) είλαη ν θόκβνο ηνπ λεθξνηαθείνπ. 



 

 
 

 

  
 
Στθν εικόνα 2 φαίνονται εκτόσ από τουσ υπάρχοντεσ πεηόδρομουσ με κίτρινο χρϊμα 
και οι χϊροι ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων με διαφανζσ κόκκινο, οι υφιςτάμενοι (2) 
και (3) και ο προτεινόμενοσ (1) ςτο ςτρατόπεδο Σολωμοφ. Η πολιτικι ςτάκμευςθσ 
ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα πρζπει να εξεταςκεί λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ ανάγκεσ 



των κατοίκων των πεηοδρομοφμενων περιοχϊν και τισ ανάγκεσ ςτάκμευςθσ των 
επιςκεπτϊν. (Χοριγθςθ κάρτασ κατοίκου κζντρου, δωρεάν ςτάκμευςθ για 
περιοριςμζνο χρόνο, ενοικίαςθ κζςεων κλπ). Ιδιαίτερα για τθν περιοχι ςτο 
ςτρατόπεδο Σολωμοφ, ο οποίοσ είναι ζνασ χϊροσ που καλόν είναι να αναπλαςτεί 
και να διατθρθκεί ο χαρακτιρασ του ςαν ελεφκεροσ χϊροσ αναψυχισ και 
πολιτιςμοφ, θ χωροκζτθςθ, ι θ καταςκευι χϊρου ςτάκμευςθσ κα πρζπει να γίνει, 
αν γίνει τελικά κατόπιν ενδελεχοφσ μελζτθσ και με τον δζοντα ςεβαςμό ςτο 
περιβάλλον. 
 
Σελειϊνοντασ κζλω να τονίςω ότι θ πεηοδρόμθςθ τθσ λεωφόρου Ειρινθσ αν και 
ςε πρϊτθ πρόχειρθ ματιά φαίνεται ςαν ζνα ζργο ευριςκόμενο ςτθν ςφαίρα του 
φανταςτικοφ, είναι το ζργο που από μόνο του κα αναβακμίςει όχι μόνο τισ γφρω 
περιοχζσ αλλά ολόκλθρθ τθν πόλθ και κα τθσ δϊςει μια καινοφργια διάςταςθ και 
προοπτικι τόςο ςαν τουριςτικό προοριςμό όςο και ςαν ζκφραςθ του ιδεϊδουσ 
«Πρζβεηα - μια πόλθ ςτθν οποία αξίηει να ηεισ». 


