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Του ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΓΑΤΣΟΥ
Ηταν Σεπτέμβριος του 1954, στη 
μεταεμφυλιακή Καρδίτσα, όταν ο 
φωτογραφικός φακός απαθανάτι-
ζε τον περήφανο πιτσιρικά πάνω 
στο ποδήλατο που είχε αποκτήσει 
μόλις τον προηγούμενο χρόνο. 

Ηταν το «εργαλείο» της δουλειάς 
του. Με αυτό μοίραζε γάλατα στη 
γειτονιά, βοηθώντας με το χαρτζι-
λίκι που έπαιρνε την 8μελή οικο-
γένειά του. 

Τότε ο Βασίλης Νίκου ήταν 7 
χρόνων. Σήμερα, στα 60 του, κυ-
κλοφορεί στη γενέτειρά του με το 
ίδιο ποδήλατο, «σαν να μην πέρα-
σε μια μέρα»! 

«Είμαι συναισθηματικά δεμένος 
με αυτό το ποδήλατο. Για μένα 
είναι κάτι το πολύτιμο. Με αυτό 
πηγαίνω και σήμερα στη δουλειά 
μου, με αυτό κάνω τα ψώνια μου, 
με αυτό διατηρώ την υγεία μου», 
λέει στον ΕΤ το «παιδί» που πλέον 
μπορεί να ωρίμασε αλλά διατηρεί 
τη σπίθα της νιότης του.

Η γυναίκα του, η κ. Στέλλα, και 
τα δύο παιδιά του ακολουθούν το 
παράδειγμά του. Οπως άλλωστε 
και οι περισσότεροι κάτοικοι της 
πόλης.  

Το ποδήλατο στην Καρδίτσα εί-
ναι το πιο διαδεδομένο μέσο μετα-
φοράς.  Το γεγονός καταγράφεται 

και στο νέο βιβλίο της Ε’ Δημοτι-
κού: «Το πείραμα της Καρδίτσας: 
Μια ολόκληρη πόλη χρησιμοποιεί 
ποδήλατο», αναφέρεται στο κεί-
μενο.

Η θεσσαλική πόλη διαθέτει το 
μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατο-
δρόμων στην Ελλάδα, το οποίο 
αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευ-
ταία χρόνια με πόρους από το Γ’ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Ποδηλάτες είναι κυρίως οι μα-
θητές αλλά και οι γυναίκες. Εντυ-
πωσιακό όμως είναι και το γεγονός 
ότι πολλοί άντρες της τρίτης ηλι-
κίας μετακινούνται με ποδήλατο, 
πράγμα που φανερώνει ότι η χρή-
ση του στην Καρδίτσα δεν είναι 
“μόδα” της τελευταίας δεκαετίας, 
αλλά ιστορικό, πολιτιστικό και κοι-
νωνικό δεδομένο», λέει στον ΕΤ ο 
δήμαρχος Καρδίτσας κ. Δομήνικος 
Βερίλλης. 

Επίσης, η ορθοπεταλιά δεν έχει 
«κοινωνική διαστρωμάτωση». 
Το ποδήλατο το χρησιμοποιούν 
τόσο οι πλούσιοι όσο και οι φτω-
χοί, σπουδαγμένοι ή μη, λέει ο κ. 
Βερίλλης.

Η μαζική χρήση ποδηλάτου 
στην Καρδίτσα (που μπορεί να 
συγκριθεί μόνο με τις πόλεις τις 
Βόρειας Ευρώπης) δεν είναι χω-
ρίς προβλήματα, αφού προκύπτει 
-όπως είναι φυσικό- συχνά σύ-
γκρουση… χρήσεων στους δρό-
μους της πόλης ανάμεσα στους 
πεζούς, στους ποδηλάτες και τα 
αυτοκίνητα. Με δεδομένο ότι η 
Καρδίτσα δεν διαφέρει από άποψη 
δόμησης και κυκλοφοριακού φόρ-
του από κάθε άλλη σύγχρονη ελ-

ληνική πόλη, η κατασκευή ποδη-
λατοδρόμων στο κέντρο της ήταν 
μια λύση τολμηρή, η οποία - παρά 
τα προβλήματα - διαφοροποίησε 
τελικά τόσο το προφίλ της πόλης 
όσο και τις κυκλοφοριακές συνθή-
κες που επικρατούν σ’ αυτή.
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Το πείραμα της 
ορθοπεταλιάς

Η Καρδίτσα διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων 
στην Ελλάδα Χωρίς ρύπουςA

του συνόλου των περιπτέρων 
νοικιάζεται, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της αρμόδιας 
ομοσπονδίας.

99%
ευρώ φτάνει η διαφορά  
ενοικίου για δύο  περίπτερα 
εκατέρωθεν της οδού 
Πανεπιστημίου (800-1.400).
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▪ Αυξάνονται οι άδειες πώ-
λησης καπνοβιομηχανικών 
προϊόντων και εκμετάλλευσης 
περιπτέρων για ανάπηρους και 
θύματα πολέμου. 
▪ Μειώνεται ο χρόνος μόνιμης 
κατοικίας από 10 σε 2 χρόνια, 
ως προϋπόθεση για την παρα-
χώρηση άδειας εκμετάλλευ-
σης περιπτέρου-κυλικείου.
▪ Παρέχεται η δυνατότητα 
παραχώρησης άδειας σε άτο-
μα με αναπηρία, πολύτεκνους 
και αγωνιστές Κύπρου.
▪ Διατίθενται όσα περίπτερα 
μένουν κλειστά στην Α’ Ζώνη 
Αθηνών (παραχωρούνται σε 
δικαιούχους με ποσοστό ανα-
πηρίας κάτω του 100%).
▪ Στις διαζευγμένες θυγα-
τέρες αναπήρων πολέμου–
Εθνικής Αντίστασης μπορεί 
να μεταβιβαστεί η άδεια, 
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν 
πολεμική σύνταξη ή όχι με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν για 
τα λοιπά θύματα πολέμου. Το 
ίδιο θα ισχύει και για τις χήρες 
κόρες.
▪ Σε περιπτώσεις παραχώ-
ρησης άδειας περιπτέρου-
κυλικείου σε περισσότερους 
του ενός δικαιούχους, η πα-
ραχώρηση γίνεται σε ιδανικά 
μερίδια, ο αριθμός των οποί-
ων είναι περιττός.
▪ Απαγορεύεται η εκμίσθω-
ση πέραν της μιας άδειας περι-
πτέρου από φυσικά πρόσωπα, 
καθώς και η εκμίσθωση περι-
πτέρων από εταιρίες.
▪ Απαγορεύεται η καταβολή 
ανταλλάγματος (αέρα) κατά 
την εκμίσθωση αδείας εκμε-
τάλλευσης περιπτέρου ή την 
εναλλαγή μισθωτών.
▪ Συστήνονται επιτροπές 
κατά νόμο, για τον έλεγχο των 
ήδη υφισταμένων αδειών περι-
πτέρων-κυλικείων και λιανικής 
πώλησης καπνοβιομηχανικών 
προϊόντων, καθώς και αυτών 
που θα χορηγηθούν.
▪ Σε περίπτωση αλλαγής του 
ιδιοκτήτη περιπτέρου, μπορεί 
ο μισθωτής να συνεχίσει να 
εκμεταλλεύεται το περίπτερο 
μέχρι της συμπληρώσεως των 
πέντε χρόνων.
▪ Διευρύνονται τα είδη που θα 
πωλούνται από τα περίπτερα. 

Οι ρυθμίσεις

των ημερήσιων 
μετακινήσεων στο 
κέντρο της Καρδίτσας 
πραγματοποιείται με 
ποδήλατο. 

30%

είναι συνολικά οι 
ιδιοκτήτες ποδηλάτων 
στην πόλη.

15.000

χιλιόμετρα είναι το μήκος 
των ποδηλατοδρόμων στο 
κέντρο της πόλης.
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χιλιόμετρα είναι ο 
ποδηλατόδρομος που 
συνδέει τον οικισμό 
Παλαιοκλησίου με την πόλη.
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χιλιόμετρα είναι η διαδρομή 
του ποδηλατοδρόμου 
αναψυχής στο άλσος 
Παπαράντζας. 

Ο κ. Β. Νίκου το 1954 και σήμερα με το -ίδιο πάντα- 
ποδήλατο.  
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