
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. 
Το ποδήλατο είναι εκεί, 

η ζωή…. 
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Φεζηηβάι... 
 
…γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, 
θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, 
λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα ζηελ πξάμε, 
λα δεκηνπξγήζνπκε, 
λα δηαζθεδάζνπκε κε ηνλ δηθό καο ηξόπν, 
λα γλωξηζηνύκε, 
λα γειάζνπκε, 
λα ζπγθηλεζνύκε… 
 
...ζηελ πιαηεία… 
 
…εθεί όπνπ καο έβγαδαλ βόιηα νη γνλείο καο, παίδακε κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο, ηξώγακε 
παγωηό κεηά ην ζρνιείν, ραιαξώλνπκε θάηω από ηνλ αλνημηάηηθν ήιην.  
…εθεί όπνπ βξεζήθακε ζε ππαίζξηα πξνβνιή ηαηλίαο έλα θαινθαηξηλό βξάδπ, όπνπ 
αλαπάληερα αθνύζακε ή παίμακε κνπζηθή, όπνπ πήξακε θαη δώζακε θπιιάδηα, όπνπ 
γλωξίζακε θόζκν θαη ζπκκεηείρακε ζε απζόξκεηεο ζπδεηήζεηο. 
…εθεί όπνπ ζηήζακε θεζηηβάι θαη εθδειώζεηο. 
…εθεί όπνπ ζπκόκαζηε όηη πέξα από ηα ηζηκεληέληα ηείρε απηήο ηεο πόιεο ππάξρεη ε θύζε 
θαη ν θαζαξόο αέξαο. 
Καη όπνπ αλαθαιύπηνπκε όηη ν θόζκνο καο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ 
ζπηηηνύ καο, ηεο ζρνιήο, ηεο δνπιεηάο θαη ζην ηξαπεδάθη ηεο θαθεηέξηαο, όπνπ γλωξίδνπκε 
ηνπο αλζξώπνπο ηεο γεηηνληάο καο θαη ζπλαληώληαη ε θνηλωληθόηεηα κε ηελ αιιειεγγύε, ηελ 
ειεύζεξε θαη απζόξκεηε έθθξαζε. 
 
Η πιαηεία ωο ειεύζεξνο ρώξνο είλαη ε ειπίδα όηη κπνξνύκε λα επηβηώζνπκε ωο θνηλωληθά 
όληα. Δίλεη ρώξν θαη θωλή ζε όινπο. 
 

 
Πνδειάηεο, -ηζζεο Πάηξαο 

         Μάηνο 2009 
 
 

 
 

To ένησπο ασηό είναι μια ζσλλογική έκδοζη ποσ δημιοσργήθηκε με αθορμή ηο ποδηλαηικό θεζηιβάλ     

«3 μέρες-2 ρόδες». Για επικοινωνια :  podilatespatra.blogspot.com, podilatespatra@gmail.com
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 ηο ασηοκίνηηο μέζα ζηην 
πόλη 

ηο ποδήλαηο μέζα ζηην πόλη 

Περιβάλλον θαηαλαιώλεη τώρο γηα ηελ θίλεζε 
θαη ηε ζηάζκεσζή ηοσ, 
ζσκβάιιοληας ζηελ αηζζεηηθή 
σποβάζκηζε ηφλ πόιεφλ 

απαηηεί ειάτηζηο τώρο γηα ηελ 
θίλεζε θαη ηε ζηάζκεσζή ηοσ.  
Οη ποδειαηόδροκοη κε ηο τρώκα 
ηοσς αλαβαζκίδοσλ αηζζεηηθά ηο 
αζηηθό περηβάιιολ 

θηλείηαη κε θαύζηκα θηλείηαη κε αλζρώπηλε ελέργεηα 

Υγεία επηβαρύλεη ηελ αηκόζθαηρα κε 
ρύποσς ποσ προθαιούλ ζοβαρές 
βιάβες ζηολ αλζρώπηλο 
οργαληζκό (π.τ. θαρδηο-
αλαπλεσζηηθά λοζήκαηα) 

είλαη ηο πιέολ θηιηθό προς ηο 
περηβάιιολ κέζο κεηαθίλεζες 

προθαιεί ετορρύπαλζε ποσ 
εσζύλεηαη γηα ζοβαρές αζζέλεηες 
(π.τ. υστηθές δηαηαρατές) 

είλαη αζόρσβο 

Οικονομία 
τρόνοσ & 
τρήμαηος 

ηης ώρες αητκής θηλείηαη κε ποιύ 
τακειή ηατύηεηα 

είλαη εσέιηθηο θαη γρήγορο κέζο 
κεηαθίλεζες όιες ηης ώρες 

έτεη συειό θόζηος απόθηεζες θαη 
ζσληήρεζες 

είλαη ηο πιέολ οηθολοκηθό κέζο 
κεηαθίλεζες 

Κοινωνικόηηηα ε κεηαθίλεζε είλαη αηοκηθή - 
κολατηθή 

ε κεηαθίλεζε είλαη αλαυστή & 
άζθεζε 

 
 

 

 

Σσμβοσλές για αέναη ποδηλαζία… 
 

 
Τύποι ποδηλάηων και οι τρήζεις ηοσς  

 

Οη βαζηθνί ηύπνη πνδειάησλ είλαη ηέζζεξηο, ν θαζέλαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ηελ 

ρξήζε: 

Τν πνδήιαην πόιεο (city bike) πξνζθέξεη άλεηε νδήγεζε, ζε μεθνύξαζηε ζηάζε θαη κεγάιε 

επζηάζεηα. 

Τν πνδήιαην δξόκνπ έρεη κία αεξνδπλακηθή ζηάζε πνπ πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

αληίζηαζεο από ηνλ αέξα. Η ζέζε απηή όκσο θαηαπνλεί αζύκκεηξα ηελ όζθπ (κέζε) θαη ηνλ απρέλα 

ηνπ πνδειάηε. 

Τν πνδήιαην βνπλνύ έρεη ζηάζε πνπ πξνζθέξεη ηζνξξνπία θαη επαξθή έιεγρν γηα γξήγνξνπο 

ειηγκνύο. Ωζηόζν, ε ζηάζε θαη ην είδνο ηεο νδνύ θαηαπνλνύλ πνιύ ηνπο θαξπνύο θαη ηελ πιάηε. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα θπθινθνξνύλ θάπνηα πβξηδηθά πνδήιαηα (fitness) πνπ ν ζθειεηόο ηνπο έρεη 

ζηνηρεία από ηα πνδήιαηα πόιεο, δξόκνπ θαη βνπλνύ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θαζεκεξηλή άζθεζε.  

Αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε είλαη νξζόηεξν λα δηαιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν ηύπν 

πνδειάηνπ, ώζηε λα κελ θαηαπνλνύκε ην ζώκα καο δίρσο αηηία. Έλα άιιν θξηηήξην είλαη ε ζσκαηηθή 

καο δηάπιαζε. Σηελ αγνξά θπθινθνξνύλ θάπνηα βαζηθά «λνύκεξα» - κεγέζε πιαηζίσλ πνδειάηνπ 

(ζθειεηόο) κε ξπζκηδόκελα, ηηκόλη θαη ζέια, ώζηε λα ηαηξηάμνπλ απόιπηα ζην ζώκα καο. 
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Ορθή θέζη ποδηλαζίας 

 

Η ζέζε πνδειαζίαο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηε θαηαπόλεζε ηνπ ζώκαηνο, λα ην θνπξάδεη θαη 

λα ην γπκλάδεη νκνηόκνξθα θαη παξάιιεια λα θάλεη ηνλ πνδειάηε λα λνηώζεη άλεηα.  
Η ζέια ξπζκίδεηαη ζε νξηδόληηα ζέζε. Γηα λα ξπζκίζνπκε ην ύςνο  

ηεο ζηεθόκαζηε δίπια ζην πνδήιαην θαη ε ζέια πξέπεη λα εθάπηεηαη  

ζην πάλσ κέξνο ηνπ θαβάινπ καο. Έλαο άιινο ηξόπνο ξύζκηζεο  

είλαη κε βάζε ηελ θίλεζε ηνπ πνδηνύ, όηαλ είκαζηε πάλσ ζηε  

ζέια θαη ν βξαρίνλαο ησλ πεηαιηώλ ζε νξηδόληηα ζέζε,  

ε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ην γόλαηό καο κε ην πεηάιη  

ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα ηνπ πεηαιηνύ.  

Γεληθά ζηεξηδόκαζηε ζηα νζηά ηεο ιεθάλεο, ώζηε λα  

κεηώλεηαη ε πίεζε ζηηο αξηεξίεο θαη ηα λεύξα ησλ  

γελεηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ θάησ άθξσλ. Πνιιέο θνξέο  

ξπζκίδνπκε ηελ ζέια καο ρακειά γηαηί απηό καο θάλεη  

λα αηζζαλόκαζηε κεγαιύηεξε ηζνξξνπία θαη αζθάιεηα.  

Απηή ε ζηάζε αλαγθάδεη ηα γόλαηα λα ζεθώλνληαη  

ςειά κε απνηέιεζκα λα θαηαπνλνύληαη (αηηία  

γηα πόλνπο ζηα γόλαηα). Θα πξέπεη ζηγά ζηγά  

ζπλεζίδνληαο ην πνδήιαην θαη ηελ αίζζεζή ηνπ, λα  

ζεθώλνπκε ηελ ζέια κέρξη λα θηάζνπκε ζην ζσζηό ύςνο. 

Τα πέικαηα πηέδνπλ ηα πεηάιηα κε ην κπξνζηηλό  

ζηήξηγκα θαη όρη κε ηελ θακάξα ή εμ νινθιήξνπ  

κε ηα δάρηπια. Με απηό ηνλ ηξόπν γπκλάδεηαη – θαηαπνλείηαη πην  

νκνηόκνξθα ην κπτθό ζύζηεκα πνπ ειέγρεη ην πέικα. Επίζεο ηα πόδηα δηαγξάθνπλ ηξνρηά παξάιιειε 

κε ηνλ ζθειεηό θαη δελ πηέδνπκε πιαγίσο ηα πεηάιηα. 

Τέινο, ην ηηκόλη ίζσο επηδέρεηαη θάπνηεο κηθξνξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα καο παξέρνπλ κηα πην άλεηε 

ζηάζε νδήγεζεο ρσξίο π.ρ. λα ηελησλόκαζηε γηα λα ην θηάζνπκε. Όζνλ αθνξά ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο 

ζα πξέπεη λα έρνπκε ηελ αίζζεζε όηη βξίζθεηαη ζηελ ζέιια θαη όρη ζηα ρέξηα. Πνηέ δελ ζηεξηδόκαζηε 

ζηα ρέξηα καο, αθνύ ε ζηάζε απηή θαηαπνλεί ηνπο θαξπνύο (δεκηνπξγεί πόλνπο ζηα ρέξηα ή ζηνπο 

θαξπνύο) θαη ην βάξνο ζην ηηκόλη κεηώλεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ πνδειάηνπ θαηά ηνπο 

γξήγνξνπο ειηγκνύο. Τα ρέξηα καο είλαη θπξίσο ραιαξά θαη δελ ζθίγγνπκε ζπλέρεηα ην ηηκόλη, όζν 

αλαζθάιεηα θ αλ αηζζαλόκαζηε, ώζηε λα κελ ππεξιεηηνπξγνύλ νη κύεο ηνπ πήρε, πξάγκα πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκνύο. 

 

Διαδρομές 

 

Όηαλ μεθηλάκε κία κεγάιε (είλαη ζρεηηθό ζηνλ θαζέλα) δηαδξνκή ή δηαδξνκή κε πνιιέο αλεθόξεο 

ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπκε θαλόλεο όπσο απηνί ηεο «γπκλαζηηθήο», δειαδή δέζηακα θαη 

απνζεξαπεία. Γεληθά μεθηλάκε ραιαξά θαη δελ δνξίδνπκε πνιύ ηνπο κύεο καο κε απόηνκε εθαξκνγή 

δύλακεο ζ’ απηνύο. Σηγά ζηγά ν ξπζκόο καο ζα απμάλεηαη θαη ζα θηάζεη ζην πξνζσπηθό καο επίπεδν. 

Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύζηεκα ηαρπηήησλ, ώζηε λα ξπζκίζνπκε ηε δύλακε πνπ 

εθαξκόδνπκε ζηα πεηάιηα θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύκε ηα πόδηα καο (ππεξβνιηθά ζθιεξή 

ηαρύηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλνπο ζηα πόδηα). Σε πεξίπησζε πνπ δηαλύνπκε κεγάιεο απνζηάζεηο 

ζε πνιύσξεο πνξείεο πξέπεη λα πξνβιέςνπκε δηαιείκκαηα γηα γεύκαηα θαη ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ 

νξγαληζκνύ καο κε λεξό. Τν λεξό είλαη ην πνιύ ζεκαληηθό θαη βνεζά λα πίλνπκε ζπλερώο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πνδειαζίαο, αθόκα θαη αλ δελ έρνπκε αηζζαλζεί δίςα. Η έθζεζή καο ζηνλ ήιην, ε 

εθίδξσζε θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα θπθινθνξνύλ ζην ζώκα καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Αλ δελ δηαζέηνπκε αζθό πιάηεο (camelback), 

πξνηείλνληαη ηα ζπλεζηζκέλα παγνπξάθηα πνδειάηνπ, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε ζέζε κε εύθνιε 

πξόζβαζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνδειαζίαο. Δηαιείκκαηα θάλνπκε θάζε κία ή κηάκηζε ώξα 

αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο καο. Η δηάξθεηα ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 10 ιεπηά γηαηί ν νξγαληζκόο 

καο ράλεη ηνλ ξπζκό ηνπ επεηδή ραιαξώλεη. Κάζε ηξεηο κε ηέζζεξηο ώξεο θαιό ζα ήηαλ έλα δηάιεηκκα 

κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο, πεξίπνπ 20 ιεπηά κε κηζή ώξα, γηα θάπνην κηθξό θαη ζξεπηηθό γεύκα.
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Τρόμος ζηο δρόμο με ηις… λακκούβες 
 

  Θα πάξσ έλα ηξαθηέξ θαη ζα θπθινθνξώ  
αεξάηε ζηνπο δξόκνπο ηεο Πάηξαο. Μνπ  
θαίλεηαη όηη είλαη ην πην in όρεκα γηα ην 2009.  
Πηάζε κπινθ θαη ζεκείσλε ηα γηαηί θαη ηα δηόηη… 

 Πρώηον, έρεη ηελ ηδαληθή ηαρύηεηα γηα  
λα θπθινθνξώ ζην θέληξν ηεο πόιεο.      

 Δεύηερον έρεη ηα ηδαληθά  
δαληνιάζηνηρα, γηα λα  
ηζνπιάσ κε αζθάιεηα ζε  
απιαθσκέλνπο δξόκνπο. 

Τρίηον όηαλ ζα  
δηπινπαξθάξσ, γηα λα  
πεηαρηώ κέρξη ην πεξίπηεξν,  
λα πάξσ ηζηγαξάθηα θαη ζνθνθξέηα,  
θαλείο δε ζα κνπ θνξλάξεη αθνύ όινη ζα  
λνκίδνπλ όηη θάλνπλ θαηάιεςε ζηνπο  
δξόκνπο νη αγξόηεο.    

Τέηαρηον θαλέλα απηνθίλεην δε ζα κνπ  
«θνιιάεη», νύηε ζα επηρεηξεί  
παξαθηλδπλεπκέλα πξνζπεξάζκαηα.  
Γειαδή ζα κε ιακβάλεη πνιύ  
ζνβαξά ππόςε.  Αιιά,  
κήπσο πξηλ πξνβώ ζηελ  
παξαπάλσ εμηξεκηζηηθή  
ελέξγεηα, λα μαλαδνθίκαδα  
λα βγσ ζηνπο δξόκνπο κε  
ην πνδειαηάθη κνπ; 

 Πξηλ θαλά ρξόλν ίζσο  
λα κε ην ζθεθηόκνπλ ηόζν. 

 κσο έλαο ρξόλνο είλαη  
έλαο ρξόλνο θαη από ηόηε  
έρεη θπιήζεη πνιύ λεξό  
ζη’ απιάθη… θαη ηη απιάθη,  
απιάθηα λα δνπλ ηα κάηηα ζνπ.  
Γηόηη αθνύ ηξππήζεθε θαηά κήθνο ε άζθαιηνο, ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, πξνθεηκέλνπ λα 
κπνπλ θαιώδηα δηαδηθηπαθά, κεηά, ηα αλνηγκέλα ραληάθηα  θαιύθζεθαλ κε απίζηεπηα 
εγθιεκαηηθή πξνρεηξόηεηα. Απνηέιεζκα, είηε ε δεκηνπξγία καθξηώλ ζηελώλ απιαθηώλ (ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ην παζάιεηκκα κε ην ηζηκέλην έρεη «θαζίζεη»), είηε ππεξπςσκέλσλ 
ηζηκεληέλησλ γξακκώλ (ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ηζηκέλην έπεζε άθζνλν). Σα ελ ιόγσ 
απιάθηα ή πςώκαηα βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, αθξηβώο πάλσ ζηελ πνξεία πνπ 
θηλείηαη έλα πνδήιαην ή έλα άιιν ρακειήο ηαρύηεηαο δίθπθιν, αλ δε ζέιεη λα παξαζπξζεί από 
ηα ηαρύηεξα θηλνύκελα ηξνρνθόξα. Ίζσο λα κελ είλαη ιίγνη νη πνδειάηεο, πνπ 
πξνζπαζώληαο λα απνθύγνπλ ην θαθό νδόζηξσκα, θόληεςαλ λα ζθνησζνύλ από 
δηεξρόκελν απηνθίλεην ή αζηηθό ιεσθνξείν.   

 ινη νη δξόκνη έρνπλ ηα ίδηα ράιηα, κε απνηέιεζκα λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή 
αθεξαηόηεηα ησλ πνδειαηώλ ή αθόκε θαη άιισλ δηθπθιηζηώλ. Παξόια απηά θαλέλαο 
ππεύζπλνο δελ αζρνιείηαη κε ηε ζνβαξή επηζθεπή ησλ δξόκσλ, πξνθαλώο επεηδή δε δηαζέηεη 
πνδήιαην… 

 ηαλ έπαζα δεκηά ζην γόλαην, εμαηηίαο ηνπ βνκβαξδηζκέλνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ ζπκβνιή 
ησλ νδώλ Νόξκαλ + ζσλνο Ακαιίαο, ιίγν πην θεη απ’ όπνπ νη γξακκέο ηνπ ηξέλνπ 
δηαζρίδνπλ ην δξόκν (θαη δελ είκαη ε κόλε), αλαγθάζηεθα μαλακεηξήζσ ην κέγεζνο ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 

ηαλ κεηά ηελ εγρείξεζε, αλαγθάζηεθα λα πεξπαηήζσ κε παηεξίηζεο ζε απαξάδεθηα 
πεδνδξόκηα, επίζεο μαλακέηξεζα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο.                

Καη ην κέγεζνο είλαη κεγάιν… Πεξίπνπ όζν ηνπ ηξαθηέξ πνπ ζα θαβαιήζσ. Καη ηόηε ην 
πξόβιεκα ζα είλαη όιν δηθό ζαο. 

 

         smerna 
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ΟΦΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 

Άιζνο Αγίνπ Αιεμίνπ! Όαζε ζην ηζηκέλην ηεο Πάηξαο ή θαη’ επθεκηζκό πάξθν κε 

άκεζα ζρέδηα ηζηκεληνπνίεζεο από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο;  

Δπζηπρώο ε δεύηεξε άπνςε είλαη πην ελδεηθηηθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αιινηηλνύ πάξθνπ πνπ εδώ θαη ρξόληα ε εγθαηάιεηςε ηνπ ην έρεη κεηαηξέςεη ζε 

parking. 

 

Χώξνο 20 ζηξεκκάησλ πνπ αξρηθά άλεθε ζε ηδηώηε. Η θαηάζρεζε ηνπ από ηελ 

Εζληθή Τξάπεδα θαη από ην ΙΚΑ κεηέηξεςαλ έλα κέξνο ηνπ ζε γξαθεία θαη έλα 

άιιν ζε ζρνιείν (κεηά από ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ ζην δεκόζην). Τη γίλεηαη 

όκσο κε ηελ έθηαζε πνπ έρεη απνκείλεη ειεύζεξε; Μηα έθηαζε ηθαλή λα κεηαηξαπεί 

ζε όαζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Δπζηπρώο όκσο είλαη ε 

αδηαθνξία ησλ ηνπηθώλ αξρώλ αιιά θαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο πνπ δελ επηηξέπνπλ 

ζηελ γεηηνλία λα αλαζάλεη κε έλαλ ειεύζεξν ρώξν. 

 

Η έθηαζε είρε ραξαθηεξηζηεί από ηε δεθαεηία ηνπ ’70 σο θνηλσθειήο ρώξνο, θάηη 

πνπ απέηξεπε ηελ θαηαπάηεζή ηεο από ηδηώηεο. Τν όηη είλαη έλαο ρώξνο θνληά ζηελ 

ζάιαζζα έθαλε ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηνπ αθόκα πην δύζθνιν. Παξ’ όια απηά 

ύζηεξα από ζπλερείο πξνζθπγέο ζε δηθαζηήξηα, ην Σπκβνύιην Επηθξαηείαο 

απνραξαθηήξηζε ηνλ ρώξν δίλνληαο επθαηξία ζε θάζε ινγήο θαηαπαηεηή λα 

ελδηαθεξζεί γηα αλέγεξζε εκπνξηθνύ θέληξνπ, δεκηνπξγία parking ή θαη πξνζσξηλή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ από ινύλα παξθ, όπσο αθξηβώο είρε ζπκβεί ιίγα ρξόληα 

πξηλ. Καη έηζη θαη έγηλε! Η Εζληθή Τξάπεδα πνύιεζε ην πάξθν ζε κεγάιε 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία θαη από ηόηε νη αληηδξάζεηο από νκάδεο θαηνίθσλ θαη 

ζπιιόγσλ, νη νπνίνη είραλ μεθηλήζεη λα δξνπλ από ην 2001, έρνπλ απμεζεί αηζζεηά. 

Καηά θαηξνύο ζην άιζνο γίλνληαη ζπλειεύζεηο θαηνίθσλ, ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο θαη 

πξνβνιέο ηαηληώλ κε ζθνπό λα πάξνπλ νη θάηνηθνη πίζσ έλα ρώξν πνπ αλήθεη κόλν 

ζε απηνύο. 

 

Ο Δήκνο Παηξώλ θαηάθεξε λα δείμεη άιιε κία θνξά ηελ αδηαθνξία ηνπ ζηελ εμέιημε 

απηήο ηεο ηζηνξίαο. Έδσζε ιεπθή επηηαγή ζηελ Εζληθή Τξάπεδα θαη ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή λα θαπειεύνληαη ην ρώξν, όηαλ κεηά από πξόηαζε ησλ θαηνίθσλ 

ζην Δήκν λα αγνξάζεη ην άιζνο ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπ αμία, απηόο αδηαθόξεζε 

επηδεηθηηθά επηθαινύκελνο έιιεηςε ρξεκάησλ. 
 

Σήκεξα ε κεγαιύηεξε έθηαζε ηνπ πάξθνπ θαιύπηεηαη από ρώκα θαζώο ιίγε 

βιάζηεζε έρεη θαηαθέξεη λα επηβηώζεη, ζπκίδνληαο ηνλ νπζηαζηηθό ξόιν πνπ ζα 

έπξεπε λα έρεη απηόο ν ρώξνο. Δπζηπρώο ην πάξθν έρεη κεηαηξαπεί ζε ρώξν 

παξθαξίζκαηνο γηα κεξηθνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απαμηώλνληαο έηζη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ην άιζνο. 

 

Δελ είλαη όκσο ην κόλν παξάδεηγκα παλειιαδηθά απηό ηνπ άιζνπο ηνπ Αγίνπ 

Αιεμίνπ ζηελ Πάηξα. Δπζηπρώο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε πξόζθαηα παξαδείγκαηα…., 

πνιινί δεκόζηνη θνηλσθειείο ρώξνη έρνπλ ζε κηα λύρηα κεηαηξαπεί ζε νηθόπεδα γηα 

πνιπθαηνηθίεο πνιπηειείαο. Τα δέληξα θόβνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο θπηξώλνπλ 

δηακεξίζκαηα θινπβηά όπνπ ηα παηδηά ζα παίδνπλ ζην κπαιθόλη θαη ζα κάζνπλ γηα ηηο 

νκνξθηέο ηεο θύζεο από ηα ληνθηκαληέξ ηεο ηειεόξαζεο.  
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Διακοπές ζηη Ζάκσνθο με ηο ποδήλαηο 
(ή Τι έκανες πέρζι ηο καλοκαίρι;) 

 
Να ‘λαη κέζα Ηνπιίνπ θαη ‘γσ δνπιεηά λα κελ έρσ, 
κέζα ζε κηα εξεκσκέλε από θνηηεηέο, θίηξηλε 
Πάηξα. Πόηε κε ηα πόδηα, πόηε κε ην πνδήιαην, 
θάλσ πεξηνδηθνύο θύθινπο ζηνπο δξόκνπο ηεο 
πόιεο, όιν θαη πην γξήγνξα. αλ αγρσκέλν 
πνληίθη πνπ δε μέξεη πώο λα βνιέςεη ηελ αλία 
ηνπ, ζ’ έλα κέξνο πεξηηξηγπξηζκέλν αόξαηα ηείρε. 
Μεξηθέο θνξέο θάλσ απόπεηξεο λα θύγσ ζε 
επζεία πνξεία. Να γπξλώ ιεεη ηα πεηάιηα ηνπ 
πνδειάηνπ, ρσξίο δεύηεξεο ζθέςεηο γηα γπξηζκό, 
κέρξη πνπ λα μεθύγσ κηα θαη θαιή από ηελ 
ειθηηθή ηεο πόιεο δύλακε. Σζάκπα καγθηά 
όκσο… Φηάλσ κέρξη Βξαρλαίηθα, Κάησ Αραγηά 
ην πνιύ ή απ’ ηελ άιιε κεξηά, σο Ρίν, σο 
Φαζόππξγν… 
Ο Θνδσξήο θη ν Άξεο, θίινη Πνδειάηεο, ξίρλνπλ 
ηελ ηδέα λα πάκε ζηε Εάθπλζν κε ηα πνδήιαηα 
θαη κε «ςήλνπλ»… Όζηεξα θεύγνπλ θη νη δπν γη’ 
αιινύ θαη κ’ αθήλνπλ κε ηελ ηδέα ακαλάηη ζην 
θεθάιη, λα κε βνπξιίδεη. Γηζηάδσ λα θύγσ κόλε 
κνπ, γη’ απηό αλαδεηώ ζπκπνδειάηεο κέζα απ’ 
ηελ δηαδηθηπαθή παξέα ησλ Πνδειαηώλ. 
Απνηέιεζκα κεδέλ. Χξαία. Καη ηώξα ηη; 
Απζαίξεηα νξίδσ κέξα αλαρώξεζεο. Μεζαύξην!  
Πξέπεη λα πξνεηνηκαζηώ θαη λα πξνεηνηκάζσ θαη 
ην πνδήιαην κνπ γηα ην «κεγάιν» ηαμίδη. Σν πάσ 
ζην πνδειαηάδηθν γηα έλα γεληθό ηζεθάξηζκα 
(θξέλα, ιάζηηρα), αγγαξεύσ ηνλ «γηαηξό» λα κνπ 
δείμεη πώο αιιάδνπλ ιάζηηρα (ληξνπή κνπ πηα 
ηόζα ρξόληα, λα κε μέξσ) θαη πξνζζέησ κηα 
ζράξα, όπνπ πξνηίζεκαη λα δέζσ ηε ζθελή θαη 
όιν κνπ ην ηαμηδησηηθό βηνο. Σέινο ςσλίδσ δπν 
ζακπξέιεο ξεδέξβα θαη κηα ηξόκπα θαη ληώζσ 
ιηγόηεξν αβέβαηε.  
- «Γηα πνύ ην βάιακε;», ξσηά ν πνδειαηάο. 
- «Λεσ λα πάσ Εάθπλζν κε ην πνδήιαην.» ηνπ 
θάλσ. 
- «Εάθπλζν κε ην πνδήιαην; Πώο ζα παο 
δειαδή;» 
- «Δ, ζα πάσ πξώηα κε ην πνδήιαην Κπιιήλε. 
Καη κεηά ζα πεξάζσ κε ην βαπνξάθη απέλαληη, 
ζηε Εάθπλζν…», ιεσ κε αλέκειν ύθνο θαη 
ζπκπιεξώλσ, «…Μήπσο μέξεηο πόζε είλαη ε 
απόζηαζε Πάηξα – Κπιιήλε;»  
- «Υκκκκ… Δίλαη γύξσ ζηα 70 km. Πεο όηη παο 
κε 20 km ηελ ώξα, ζα θηάζεηο ζε ηέζζεξηο θαη 
βάιε ώξεο αλ ππνινγίζεηο θαη ηηο ζηάζεηο. 
Καιύηεξα λα μεθηλήζεηο 5 ην πξσί, λα κελ έρεη 
θίλεζε θαη δέζηε, ώζηε θαηά ηηο 10 λα έρεηο 
θηάζεη…», κε ζπκβνπιεύεη. 
- «Ναη… αζθαιώο. Θα μεθηλήζσ λσξίο - λσξίο 
θαη όπσο θαη λα ‘ρεη θάπνηε ζα θηάζσ!», πεηάσ 
ηπρνδησθηηθά.  
 
 
 
 

Μέζα κνπ όκσο ακθηβάιισ γηα ην θαηά πόζν 
είκαη ηθαλή λα ζεθσζώ ηόζν πξσί θαη λα 
μεθηλήζσ κεο ην ύπνπην ιπθαπγέο. Δπίζεο, ηα 70 
ρηιηόκεηξα μεηπιίγνληαη ζην αλήζπρν κπαιό κνπ 
ηόζν καθξηά θαη άγλσζηα, πνπ ιίγν ζέισ λα ηα 
παξαηήζσ.  
Χζηόζν αγλνώληαο ηελ ύπνπιε ιηγνςπρηά πνπ 
κε θαηαθιύδεη, ζπλερίδσ ηηο εηνηκαζίεο 
αγνξάδνληαο κηα ζθελή, έλα θαθό, κπαηαξίεο, 
αληηθνπλνππηθό, αληειηαθό, tide γηα ηα ξνύρα, κηα 
θνλζέξβα θνξλ κπηθ, κπηζθόηα, 3 θαιακπόθηα 
θαη γηα πεξηζζόηεξε πεξηπεηεηώδε αίζζεζε, έλα 
κεγάιν ζνπγηά.  
 

* * * 
 
Ζ απγή ηεο κεγάιεο κέξαο έθηαζε. Γιπθηά θαη 
ραξνύκελε, όπσο θάζε θαινθαηξηλή απγή. 
Μπξίδσ ηνλ Ηνύιε απ’ ηελ αλνηρηή 
κπαιθνλόπνξηα θαη ε λύζηα κνπ θάλεη θηεξά. 
Μηα ιηγσηηθή ηαξαρή παίξλεη ηε ζέζε ηεο θαη κε 
πηάλνπλ νη βηαζύλεο κνπ. Σαθηνπνηώ ξνύρα, 
θαγηά, λεξό θαη ινηπά ζπκπξάγθαια ζ’ έλα 
ζαθίδην πιάηεο, ελώ δέλσ ην sleeping bag θαη ηε 
ζθελή, ζηε ζράξα ηνπ πνδειάηνπ, κε ην 
«ρηαπόδη». Υξεζηέ θη Απόζηνιε! Σν ζαθίδην θαη 
ην θνξησκέλν πνδήιαην, είλαη δηαβνιεκέλα 
βαξηά! Παξόια απηά ηα θαηεβάδσ ζην ηζόγεην θαη 
βγαίλσ κε κηζή θαξδηά (από ην βάξνο) ζην 
δξόκν. 
αλ αλεβαίλσ ζην πνδήιαην θαη πάσ λα δώζσ 
πεηαιηά, ε κπξνζηηλή ξόδα ζεθώλεηαη ζνύδα, 
εμαηηίαο όινπ απηνύ ηνπ βάξνπο πνπ ππάξρεη ζην 
πίζσ κέξνο.  
«Να πάξεη ε νξγή δε μεθηλάκε θαιά!», ζθέθηνκαη 
λεπξηθά θαη μαλαηζνπιάσ ην πνδήιαην κέζα ζηε 
πνιπθαηνηθία. Αλεβαίλσ ζπίηη θη αξρίδσ λα 
μεθνξηώλνκαη πξάγκαηα. Μεηαμύ άιισλ αθήλσ 
πίζσ ην sleeping bag θαη αληηθαζηζηώ ηε 
κπνπθάια ην λεξό, κε έλα κηθξό κπνπθαιάθη 
ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ πνδειάηνπ. Δπίζεο 
δέλνληαο έλα κέξνο ησλ πξαγκάησλ ηνπ ζαθηδίνπ 
κνπ ζηε ζράξα, ληώζσ ηελ πιάηε θαη ηνπο ώκνπο 
κνπ πην άλεηνπο.  
Ξαλαβγαίλσ ζην δξόκν θαη αλεβαίλσ ζην 
πνδήιαην. Οη ξόδεο κνπ θπιάλ ηώξα κε ζηγνπξηά. 
Φνξάσ ην θαπειάθη κνπ θαη ε ώξα έρεη πάεη ήδε 
7:50… 
Καζώο γπξίδσ πεηάιη, ε θαξδηά κνπ ρηππά ζα 
ηξαπνπιόραξην πηαζκέλν επίηεδεο ζε ξόδα ηνπ 
πνδειάηνπ, γηα λα θάλεη ζα κνηόξη. Πεξλάσ από 
ηελ Παξαιία. Ζ Πάηξα ζεθώλεη κηα κηα ηηο 
άγθπξεο ηεο από πάλσ κνπ θαη ν δξόκνο 
θπκαηίδεη ειεύζεξνο κπξνζηά κνπ. Δθεί, θάπνπ 
έμσ απ’ ηα Βξαρλαίηθα, κεζπζκέλε από ραξά πνπ 
επηηέινπο ην ηαμίδη κνπ άξρηζε λα ηξέρεη θαη κε 
όινπο ηνπο θόβνπο κνπ πληγκέλνπο ζην θσο ηεο 
κέξαο, αξρίδσ λα θάλσ ζθέςεηο, γηα ην πόζα 
ππέξνρα εγρεηξήκαηα δε ηνικά ν άλζξσπνο, 
κόλν θαη κόλν επεηδή ηνλ πηάλεη ν θόβνο γηα ην 
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άγλσζην ηνπ δξόκνπ. ηνλ νπνίν δξόκν, ε 
θαληαζία ηνπ θαη οι γνώμες των άλλων, ζηήλνπλ 
θαη ζεξηεύνπλ παγίδεο αμεπέξαζηεο. Έηζη πεξλά 
ε δσή ηνπ, δηαγξάθνληαο θιεηζηνύο ζπκβαηηθνύο 
θύθινπο, ζε δξόκνπο αζθαιείαο, απ’ όπνπ 
ηεκπέιηθα βνιεκέλνο, δελ πξνηίζεηαη λα βγεη 
πνηέ. Αλ παξόια απηά βγεη θαη δηαλύζεη ηελ 
«παξάδνμε» πνξεία πνπ πεζύκεζε, ηόηε ζην 
ηέινο πάληα ζα ιεεη όηη άδηθα είρε αλεζπρήζεη 
ηόζν…  
Με θάηη ηέηνηεο δηαπηζηώζεηο, θηάλσ ρσξίο λα ην 
θαηαιάβσ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Κάησ Αραγηάο. 
Κάπνπ εθεί, ζπκβνπιεπόκελε ηνλ ράξηε, βιέπσ 
όηη πξέπεη λα ζηξίςσ αξηζηεξά, απ’ όπνπ θαη ζα 
αξρίζεη ν πξαγκαηηθά άγλσζηνο ζε κέλα δξόκνο. 
Πξόθεηηαη γηα ηε Νέα Δζληθή νδό θαη δηζηάδσ 
θαζώο κπαίλσ ζην ξεύκα ηεο.  
Άθξε άθξε ζην δξόκν θαη έρνληαο όιεο κνπ ηηο 
αηζζήζεηο ζε επηθπιαθή, αξρίδσ λα ζπλεζίδσ ηελ 
πνξεία κνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν. Δίλαη θαζώο 
θαίλεηαη, αξθεηά πξσί αθόκε θαη δελ έρεη πνιύ 
θίλεζε. Ο θαηξόο, γηα Ηνύιε κήλα, είλαη δξνζεξόο, 
ν ήιηνο θξύβεηαη αλά δηαζηήκαηα από κηθξά 
κηθξά ζπλλεθάθηα, ελώ ην αεξάθη πλέεη νύξην! Ζ 
ραξά κνπ επηζηξέθεη πάλνπιε, θαιπάδνληαο ζ’ 
έλα πιαηύ, αλνηρηό θαη ίζην δξόκν, πνπ δηαζρίδεη 
κεγάια ρσξάθηα κε θαινθαηξηλέο θαιιηέξγεηεο. 
Καιακπόθηα, θαξπνύδηα, πεπόληα, ληνκάηεο, 
κειηηδάλεο, θνινθύζεο… Πάξε θόζκε! ια 
απισκέλα θαηά γεο, λα κειώλνπλ ηα δνπκηά ηνπο 
ζην ήιην, πξνζκέλνληαο ην μεληθό ρέξη ηνπ 
εξγάηε ηεο γεο, λα ηα καδέςεη, λα ηα θνπβαιήζεη, 
λα ηα ζηνηβάμεη, λα ηα θνξηώζεη ζε θνξηεγά. Να 
ηα… βιέπσ ηα θνξηεγά, ζηηο άθξεο ηνπ δξόκνπ ή 
κέζα ζηα ρσξάθηα, λα πεξηκέλνπλ, ηίγθα ζην 
θαξπό, ηελ αλαρώξεζε γηα ηηο ιατθέο θαη ηα 
καλάβηθα ηνπ θόζκνπ. ια ηνπο ηξηγπξηζκέλα 
από κειαςνύο αλζξώπνπο, πνπ ηαθηνπνηνύλ, 
δέλνπλ, ζθεπάδνπλ, αζθαιίδνπλ ηηο θαξόηζεο. 
Πνπ θαη πνπ, έλα πεξίεξγν βιέκκα, ζεθώλεηαη 
θαη κ’ αθνινπζεί, ξνβνιάεη αζόξπβα αληάκα κε ην 
κνλαρηθό πνδήιαην θαη μαλά θάλεη ζηξνθή ζηηο 
δνπιεηέο ηνπ. 
Κάλσ κηα ζηάζε ζ΄ έλα ρσκάηηλν άπισκα ζην 
πιάη ηνπ δξόκνπ, θάπνπ 35 ρηιηόκεηξα καθξηά 
απ’ ηελ Πάηξα. Πίλσ ην κηζό κπνπθαιάθη θαη 
θάλσ δηαηάζεηο γηα λα ραιαξώζνπλ νη κύεο ησλ 
πνδηώλ κνπ. Νηώζσ ηνλ ίδξν λα ηξέρεη ζηελ 
πιάηε κνπ, αιιά θαζόινπ θνπξαζκέλε. Αληίζεηα. 
Αλππνκνλώ λα ζπλερίζσ ηνλ δξόκν, πνπ ληώζσ 
λα είλαη ν κόλνο κνπ ζθνπόο. 
Αλαδσνγνλεκέλε, ηξσσ ρηιηόκεηξα θαη ηξαγνπδώ 
δπλαηά όηη κνπ θαηέβεη. Από ηελ πεξηνρή ηεο 
Μαλνιάδαο θαη πέξα, ν δξόκνο ζηνιίδεηαη κε 
ζεξηλέο παξάγθεο πνπ κνζηξάξνπλ ηα αγαζά ησλ 
ρσξαθηώλ. Βαζηιεύνπλ νη ρνληξέο θνινθύζεο, 
θνπζθώλνληαο ηνπο θινηνύο ηνπο, ζα 
πνξηνθαιηνί ήιηνη ζξνληαζκέλνη επί ηεο γεο. 
Πξνζπεξλώληαο, γπξίδσ ηα πεηάιηα πην αξγά θαη 
είλαη ζα λα κεηώλσ ηαρύηεηα ιόγσ ηεο έιμεο 
ηνπο. ε έλα πςσκαηάθη, θάησ από θάηη 
αρακλνύο ζάκλνπο, ζα λα παίξλεη ην κάηη κνπ 
μαπισκέλνπο, θακέλνπο θνξκνύο δέληξσλ. Ο 
έλαο «θνξκόο» αλαθαζίδεη θαη κε ραηξεηά. Γελ 

είλαη θακέλνη θνξκνί. Δίλαη ρακέλνη Αθξηθαλνί, 
ζηελ κηθξή «Καιηθόξληα» ηεο Ζιείαο. Υαηξεηάσ 
θαη ‘γσ. 
 
[εκείσζε: Αξγόηεξα κέζα ζην θαινθαίξη 
μαλάθαλα ηελ ίδηα δηαδξνκή κε απηνθίλεην, 
πεγαίλνληαο πξνο Οιπκπία. Ο δξόκνο δελ είρε 
λα κνπ πεη ηίπνηα, αθνύ νη ήρνη, νη κπξσδηέο, ην 
αεξάθη θαη νη εηθόλεο δελ ήηαλ πηα εθεί ή 
ελαιιάζζνληαλ πνιύ γξήγνξα. Ννκίδσ όηη κε ην 
πνδήιαην πξαγκαηηθά ηαμίδεςα. Δλώ κε ην 
απηνθίλεην, απιά κεηαθέξζεθα.]  
 
ηε δηαζηαύξσζε ησλ Λεραηλώλ, ζηξίβσ δεμηά 
θαη αθήλσ πίζσ κνπ ηελ Δζληθή. Σώξα ν δξόκνο 
είλαη επαξρηαθόο, κε πην θνληό νξίδνληα. 
Άλζξσπνη, ρσξηνπδάθηα, ζηξνθέο, ε ζάιαζζα 
πνπ ηε ληώζσ λα πιεζηάδεη… Ζ Κπιιήλε! 
Αξηβάξσ ζην ιηκάλη ζηηο 11:20. Σξεηζήκηζη ώξεο 
αθόηνπ άθεζα ηε γεηηνληά κνπ ζηελ Πάηξα!  
Καηεβαίλσ απ’ ην πνδήιαην θαη πεξπαηάσ, 
θαηεπζπλόκελε ζηνπο ιπόκελνπο γθηζέδεο ησλ 
θαξαβηώλ. Σαμηδηώηεο πεξηκέλνπλ ζηηο νπξέο. Οη 
από δσ δεηνύλ εηζηηήξην γηα Εάθπλζν. Οη από θεη 
εμαζθαιίδνπλ ζέζε γηα Κεθαινληά. Βξε κήπσο 
λα ηε θάλσ γηα Κεθαινληά; Μπα, άζε… Άιιε 
θνξά.  
Μπνπθσκέλε παγσηό, θνπιαξηζκέλε έλα ιίηξν 
λεξό, κπάδσ ην πνδήιαην ζηε δξνζηά ηεο θνηιηάο 
ηνπ βαπνξηνύ. Σν θιεηδώλσ ζπληξνθηά κε θάηη 
άιια δίθπθια θαη αλεβαίλσ ζην θαηάζηξσκα. 
12:15 . ε κηα ώξα ε πξνπέια πνπ αισλίδεη ην 
γαιάδην ηνπ Ηνλίνπ, κε θηάλεη Εάθπλζν. 
 

* * * 
 
Ζ Εάθπλζνο. Μσξή ‘ζεηο πξάκαηα! Πόηε έθηαζα; 
Πεξηπιαληέκαη ζηελ αγνξά θαη ζηελ παξαιηαθή 
νδό ηεο πόιεο, ελώ ν ήιηνο θξαηάεη έλα ζθπξί θαη 
κε βαξάεη ζην θεθάιη. Απηνθίλεηα γπξίδνπλ ζηνπο 
ζηελνύο δξόκνπο, μεκπνπθάξνπλ απ’ ηηο γσληέο, 
ζθπξίδνπλ αλππόκνλα. Άιιν πάιη θαη ηνύην. Νέα 
Πάηξα καο πξνέθπςε! Σέηνηα θίλεζε, ηέηνην 
κπνηηιηάξηζκα ζε λεζί, δε ην πεξίκελα.  
α λα κελ έθηαλε ηόζε παξαδάιε, αθνύσ έλα 
ζηδεξηθό λα θνπδνπλίδεη θαη αλαθαιύπησ όηη κνπ 
έθπγε ε βίδα πνπ θξαηάεη ηε ζέια ζηε ζέζε ηεο. 
Μπατιληηζκέλε θαη λεπξηαζκέλε, ζπλερίδσ 
άζθνπα λα πεξηθέξνκαη ζηα δξνκάθηα, κέρξη πνπ 
- σ ηνπ ζαύκαηνο - ζπλαληάσ έλα πνδειαηάδηθν. 
Ο άλζξσπνο πνπ ην ‘ρε, βηδώλεη ηε βίδα ζηε 
ζέζε ηεο θαη ην θέθη κνπ ζα λα θηηάρλεη. Μεηά κε 
ξσηά: 
- «Από πνύ έξρεζαη;» (Σνπ ιεσ)  
- «Ση κνπ ιεο;! Δίρε έξζεη θαη κηα παξέα άιισλ 
πνδειαηώλ απ’ ηελ Πάηξα…». Απαληώ πσο 
ζηελ Πάηξα έρνπκε θηηάμεη κηα πνδειαηηθή 
νκάδα, πνπ πξνζπαζεί λα ππεξαζπίζεη ηα 
δηθαηώκαηα ηεο, ζε κηα πόιε πνπ αζθπθηηά απ’ ην 
θπθινθνξηαθό θαη μεπνπιά ή εγθαηαιείπεη ηνπο 
δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο. Αθόκα, πσο 
παξαηήξεζα όηη ην ίδην πξόβιεκα ππάξρεη θαη 
ζηε Εάθπλζν.  
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- «πσο ην ιεο θνπειηά. ινη κε η’ απηνθίλεηα 
θαη ηα κεραλάθηα κεηαθηλνύληαη. Δκείο εδώ, ηώξα 
αλνίμακε θαη πξνζπαζνύκε λ’ αλαζηξέςνπκε ην 
θιίκα… Πάλησο εγώ πνπ κέλσ ζηνλ Λαγαλά, 
θάζε κέξα έξρνκαη εδώ κε ην πνδήιαην! Δζύ 
πξώηε θνξά έξρεζαη Εάθπλζν; Πνύ ζα κείλεηο;» 
- «Λεσ λα θάλσ ην γύξσ ηνπ λεζηνύ κε ην 
πνδήιαην. Οπόηε βνιεύεη λα κείλσ ζε θάκπηλγθ. 
Ξέξεηε θαλέλα εδώ θνληά;» 
- «Τπάξρνπλ πνιιά θάκπηλγθ 10 – 12 ρηιηόκεηξα 
από δσ. ηνλ Λαγαλά, ζην Ακκνύδη, ζηηο 
Αιπθέο… Γηαιέγεηο θαη παίξλεηο!», δείρλεη ηα 
κέξε ζην ράξηε, πνπ θξαηάσ θάησ απ’ ηε κύηε 
κνπ. 
Απνραηξεηάσ ηνλ άλζξσπν θαη πάσ λα ηελ 
αξάμσ επεηγόλησο. Σν θαξκπηξαηέξ δεηάεη 
παγσηό θαη θαθέ… Σε βαζηθή ηξνθή κνπ, γηα ηηο 
επόκελεο ηέζζεξηο κέξεο. 
Καηά ηηο 5:00 η’ απνγεπκαηάθη παίξλσ πάιη ην 
δξόκν πξνο βνξξά θαη κηα γεύζε γηα ην πώο έρεη 
δηακνξθσζεί ην ηνπίν ηνπ λεζηνύ, από ηε καδηθή 
ελαζρόιεζε ησλ ληόπησλ κε ηνλ ηνπξηζκό.  
Δθεί πνπ ζθακπαλεβάδεηο ζε απζεληηθνύο 
λεζηώηηθνπο δξόκνπο, πνπ θηδνγπξίδνπλ κέζα 
ζηηο ειηέο, ηηο ρνξσδίεο ησλ ηδηηδηθηώλ, ηα 
ζπηηάθηα θαη ηα κπνζηάληα, μάθλνπ μεπξνβάιεη 
κπξνζηά ζνπ έλα ηνπξηζηηθό «ινύλα πάξθ», πνπ 
ζπγθξνηνύλ μελνδνρεία, κπαξ, κίλη κάξθεη, 
εζηηαηόξηα, καγαδηά κε ρλνπδσηέο θαξέηα – 
θαξέηα θαη άιια ζνπβελίξ. ε κηα ζηξνθή, ζην 
Σζηιηβί, κέλσ θαηάπιεθηε λ’ αληηθξίδσ έλα 
εκπνξηθό θέληξν ππό θαηαζθεπή, ην νπνίν 
δηαζέηεη θπιηόκελε ζθάια!!! Μάιινλ όκσο όιεο 
απηέο νη «εηνηκαζίεο» γηα λα ππνδερηνύλ ηνπο 
βάξβαξνπο, δελ πηάλνπλ ηόπν, γηαηί ηα 
ηνπξηζηηθά απηά εθηξώκαηα είλαη άδεηα. 
Ο ήιηνο πάεη λα πέζεη θη εγώ αθόκα δελ 
απνθαζίδσ λα βξσ ην θάκπηλγθ ζην Ακκνύδη. 
Πεξλώληαο έμσ από κηα ηαβέξλα κέζα ζηηο ειηέο, 
θσλάδσ ζε κηα παξέα: 
- «Μήπσο μέξεηε πνπ είλαη ην θάκπηλγθ;» 
Έλαο λεαξόο (ην γθαξζόλη ηνπ καγαδηνύ), 
ζεθώλεηαη ρακνγειαζηόο. 
- «Κνληά είζαη! Θ’ αλέβεηο ηελ αλεθόξα, ζα 
ζηξίςεηο αξηζηεξά θαη ζα ην βξεηο κπξνζηά ζνπ!» 
Μπαίλσ ζην θάκπηλγθ. Κάηη παηδάθηα πνπ 
παίδνπλ θνληά ζηελ είζνδν ηνπ θηήκαηνο 
μεθσλίδνπλ: -«Μπακπάαα! Ήξζε κηα θνπέια κ’ 
έλα πνδήιαην!!!»  
Από έλα ζπηηάθη βγαίλεη έλαο άλζξσπνο κ’ έλα 
δεζηό ρακόγειν. Μνπ ιεεη λα δηαιέμσ πνύ ζα 
ζηήζσ ηε ζθελή θαη κεηά κε βνεζά θηόιαο λα ηε 
ζηήζσ, γηαηί έηζη πνπ πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ 
μεηπιίγσ ζθελή, πειαγώλσ κπξνζηά ζηα 
ζρνηληά, ηα ξαβδάθηα, ηα «θαξθηά» θαη ην 
ύθαζκα. Πξαγκαηηθά… κόλε κνπ δε ζα ήμεξα 
πώο λα ζπλαξκνινγήζσ ην «ζπίηη» κνπ! Σώξα 
πιένλ θαηείρα κηα αθόκα ρξήζηκε γλώζε. 
Έρεη βξαδηάζεη θαη απιώλνκαη μεζεσκέλε θαη 
ιπζζαζκέλε από ηελ πείλα, ζε κηα θαξέθια 
κπξνζηά απ’ ηε ζθελή. Πάλσ ζην πιαζηηθό 
ηξαπεδάθη πνπ κνπ έρνπλ δώζεη, απιώλσ ην 

θνξλ – κπηθ, έλα ιεκόλη, έλα βξαζηό θαιακπόθη, 
θξάθεξο θαη εηνηκάδνκαη λα νξκήζσ. Αιιά αληί λ’ 
αλνίμσ ηελ θνλζέξβα, ζπάσ ην θιεηδί θαη έπεηηα 
θαηαλαιώλσ κηζή ώξα κέρξη λα ηελ αλνίμσ κε ηε 
βνήζεηα κηαο ηαλάιηαο θαη ην ελνριεηηθό θσο ηνπ 
θαθνύ…  
Ξαπιώλνκαη κέζα ζηε ζθελή. Ζ θαληαζία κνπ 
κεηαιιάζζεη ηα ζνπξζίκαηα ησλ ζαπξώλ ζε 
ύπνπηα βήκαηα θαη ηνπο ήρνπο από ηα θύιια ηεο 
ειηάο, πνπ πέθηνπλ ζην ηελησκέλν ύθαζκα ηεο 
ζθελήο, ζε πεηξαδάθηα πνπ πεηνύλ θαιηθάηδαξνη. 
ηαλ θαηαθέξλσ λα θνηκεζώ, είλαη πηα 
μεκεξώκαηα.  
 

* * * 
 
 

 
 
 
Σηο επόκελεο ηέζζεξηο κέξεο ηηο πέξαζα πόηε 
μαπιάξνληαο ζηελ παξαιία, πόηε πίλνληαο ζε 
θαινθαηξηλά κπαξάθηα κε ληόπηεο παξέεο, πόηε 
θάλνληαο ην γύξν ηνπ λεζηνύ κε ηελ ππέξνρε 
θύζε (ζην δπηηθό νξεηλό ηκήκα ηνπ) θαη ηηο 
παξάθσλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, 
πνδειαηώληαο.  
ηελ Πάηξα επέζηξεςα κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 
έθπγα. Έλα βξαδάθη ζηηο 8:00 μαλαβξέζεθα ζηε 
γεηηνληά κνπ.  
 
 
 
             smerna 
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Ποδήλατα, ή περί έρωτος ... 
 

Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας αποκαλύψω τη δύναμη του έρωτα, κι 
εσείς πάλι να τα διδάξετε αυτά σε άλλους. Πρέπει πρώτα όμως να μάθετε για 
την φύση των οχημάτων και για τα παθήματά της: γιατί παλιά δεν ήταν όπως 
είναι τώρα, αλλά αλλιώτικη. Ολόκληρο το σώμα τους ήταν στρογγυλό, 
έχοντας ολόγυρα τις πόρτες και τα τζάμια. Λάστιχα είχαν τέσσερα και ζάντες 
ίσες με τα λάστιχα, και καθίσματα τέσσερα πίσω απ' το τιμόνι, ολόιδια μεταξύ 
τους· μηχανή είχανε μία μπροστά από τα καθίσματα, που βρισκόταν το ένα 
δίπλα στο άλλο· και καθρέφτες είχανε δύο και διπλή εξάτμιση, και όλα τα 
άλλα όπως θα μπορούσε κανείς από αυτά να εικάσει. Προχωρούσαν λοιπόν, 
και ευθύ όπως και τώρα, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλανε, αλλά και 
όταν επιθυμούσαν να γκαζώσουν, όπως αυτοί που περιμένουν με 
ορθοπεταλιά σε φανάρι, δυνάμωναν τη μηχανή και μετακινούνταν πολύ 
γρήγορα. Ήταν δε πολύ φασαριόζικα, και αυτά και η πορεία τους, γιατί ήταν 
όμοια με τους γονείς τους· και ήταν άγρια ως προς τη δύναμη και την ισχύ 
και είχαν πολύ μεγάλη έπαρση. Τα έβαλαν μάλιστα και με τους ανθρώπους 
και προσπάθησαν να μπουν στα σπίτια και να τους επιτεθούν.  

Οι μηχανικοί και οι άλλοι άνθρωποι τότε σκέφτονταν τι έπρεπε να κάνουν 
και δεν έβρισκαν λύση· γιατί δεν μπορούσαν ούτε να τα σκοτώσουν και, όπως 
τα ζώα, να τα κατακεραυνώσουν για να αφανίσουν το είδος τους (γιατί έτσι οι 
μετακινήσεις και οι ευκολίες θα χάνονταν) ούτε όμως να τα αφήσουν να 
παρεκτρέπονται. Τέλος, ένας σκέφτηκε και είπε: 

-Μου φαίνεται πως μηχανεύτηκα έναν τρόπο ώστε και να διατηρηθούν τα 
οχήματα και να πάψει ο εκτραχηλισμός τους, αφού θα έχουν γίνει 
ασθενέστερα. Τώρα λοιπόν αυτά θα τα κόψουμε το καθένα στη μέση, κι έτσι 
και ασθενέστερα θα είναι και χρησιμότερα σ' εμάς, γιατί θα είναι 
πολυπληθέστερα. Και θα κυλάνε με ισορροπία πάνω στις δύο ρόδες. Αν όμως 
εξακολουθήσουν να παρεκτρέπονται και δεν θελήσουν να ησυχάσουν, και 
πάλι θα τα κόψουμε στα δύο, ώστε να πηγαίνουν με τον ένα τροχό, σαν να 
κάνουν μονόκυκλο. 

Αφού τα είπε αυτά, συμφώνησαν κι έκοψαν τα οχήματα στη μέση, όπως 
εκείνοι που κόβουν ξύλο με το πριόνι. Και όποιο έκοβαν του πέταγαν τις 
πόρτες και τα τζάμια, ώστε βλέποντας τη γύμνια του να γίνει όχημα 
φρονιμότερο· και του επιδιόρθωναν και τα άλλα. Μίκρυναν λοιπόν και τα 
εξαρτήματα και τράβηξαν όλο το σώμα σε λίγους βασικούς άξονες και 
μετασχημάτισαν τη μηχανή, βάζοντάς τα να κάνουν πετάλι για να 
κουνιούνται ώστε να θυμούνται το παλιό τους πάθημα. 

Κι έτσι τα οχήματα έγιναν πιο φρόνιμα και δεν γκάζωναν πια, ούτε 
έκαναν φασαρία αλλά ούτε τα ξαναέβαλαν με τους ανθρώπους κι έγιναν πια 
φίλοι καλοί. Όμως επειδή διχοτομήθηκαν, ποθώντας το καθένα το μισό του, 
πήγαινε μαζί του και έτρεχε δίπλα του και ένιωθαν ότι αγκαλιάζονταν. Του 
ολόκληρου λοιπόν η επιθυμία και η επιδίωξη ονομάζεται έρωτας… 
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Όλα αυτά που βαλτώνουν μέσα στο μυαλό σου, όλα αυτά που θα ‘θελες να σκορπιστούν στον 
άνεμο σαν τον καπνό απ’ το τσιγάρο σου, όλα αυτά που ώρες ώρες βαραίνουν σαν μολύβι στο 
στήθος σου, όλα αυτά που ζουν στον άσπρο τοίχο που αντικρίζεις το πρωί, όλα αυτά που ξέρεις 
πως δεν θα φύγουν ποτέ… 
 
Φοράς το ξεβαμμένο τζιν σου, εκείνο το ζευγάρι πλαστικά παπούτσια που άργησες να 
αποκτήσεις, και το μαύρο σου κοντομάνικο. Αυτό που σου θυμίζει ακόμα μια εφηβεία που δεν 
λεει να σιωπήσει, μια μακρινή παιδική ηλικία, αμμουδιές και φιλιά, και τραγούδια, και 
γέλια… 
 
Σφηνώνεις αγαπημένες, εκκωφαντικές μουσικές κάτω από τα μαύρα Rayban, χαϊδεύεις απαλά 
το τιμόνι, γαντζώνεσαι πάνω του, σαν να είναι το τελευταίο καταφύγιο από έναν τυφώνα που 
βλέπεις να πλησιάζει γοργά στον ορίζοντα, στερεώνεις το πόδι στο πετάλι, ρίχνεις μια 
τελευταία ματιά στον ουρανό, και χύνεσαι στον δρόμο… 
 
Για να ξορκίσεις όλα αυτά που ξέρεις πως δεν θα φύγουν ποτέ… 
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Κάθε Κυριακή στην μικρή, επαρχιακή πόλη, ήταν γιορτή. Από κάθε γωνιά, από κάθε μακρινή 
συνοικία, ξεκινούσαν σαν μικρά ρυάκια που κατηφορίζουν προς την θάλασσα, και μαζεύονταν 
στο κέντρο, στην μεγάλη πλατεία με τα πλατάνια, τα παιδιά με τα ποδήλατα. Η πόλη κάθε 
Κυριακή ξυπνούσε χαμογελαστή από τα γέλια, τα τραγούδια, τις φωνές και τα κουδουνίσματά 
τους. Ένας - ένας, δυο - δυο, παίρνανε τον δρόμο, συναντιόντουσαν στις διασταυρώσεις, 
καλημερίζονταν, και συνέχιζαν παρέα. Μερικές φορές γινόντουσαν τόσοι πολλοί που κλείνανε 
τους δρόμους, ακόμα και τους πιο φαρδιούς. Κοντά στο μεσημέρι μαζεύονταν στην πλατεία και 
την γέμιζαν με τις αντανακλάσεις του ήλιου πάνω στα στιλβωμένα σώματα των ποδηλάτων 
τους. Καθόντουσαν για ώρες και στήνανε ένα πανηγύρι, με τραγούδια και ακροβατικά, 
μιλούσανε ώρες ατέλειωτες για την μουσική, την ποίηση, τον έρωτα, την ζωή. Ανταλλάζανε 
βιβλία, δίσκους, ιδέες, κάνανε φιλίες, ερωτεύονταν. Οι ηλικιωμένοι που περνούσανε, 
κοντοστέκονταν και τους χαζεύανε. Χαμογελούσαν γαλήνια, θαυμάζανε και ζηλεύανε τα 
νιάτα, την ζωντάνια τους, την ελευθερία τους… Μετά από ώρες, και ενώ συνήθως το σκοτάδι 
άρχιζε να πέφτει, παίρνανε τον δρόμο ο καθένας για το σπίτι του. Αισθάνονταν όλοι πιο 
γεμάτοι καθώς αποχαιρετιζόντουσαν και δίνανε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή… 
 
Ώσπου μια Κυριακή η πόλη ξύπνησε μέσα στην σιωπή. Ούτε τραγούδια, ούτε φωνές, ούτε 
κουδουνίσματα. Όλοι βγήκαν απορημένοι στους δρόμους για να τους βρουν άδειους, με χιλιάδες 
μικρά λευκά χαρτιά να πετάνε από δω κι από κει μανιασμένα. Όσοι τα διάβαζαν, τα 
περνούσαν αμίλητοι στον διπλανό τους. Σε λίγες ώρες η σιωπή της πόλης είχε γίνει ένας 
βουβός θρήνος, και μακριές ουρές από μαυροφορεμένες φιγούρες άρχισαν να ανηφορίζουν προς 
το νεκροταφείο… 
 
Το ατύχημα είχε γίνει τα ξημερώματα. Ένας μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε ένα από τα παιδιά, 
ένα από τα παιδιά με τα ποδήλατα. Το μεσημέρι οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν πένθιμα. 
Όλοι έμοιαζαν χαμένοι, ο καθένας στο δικό του κενό. Όλοι ψάχνανε να βρουν μέσα στο πλήθος 
τις μορφές των παιδιών. Όμως κανένα δεν ήταν εκεί. Την ώρα που οι καμπάνες σώπασαν και ο 
κόσμος άρχισε να σκορπάει βουβός, ακούστηκε μια βοή από την κορυφή του λόφου. Όλοι 
γύρισαν το βλέμμα ψηλά για να τυφλωθούν από μια τεράστια λάμψη. Ήταν όλοι εκεί. 
Ντυμένοι στα μαύρα, καβάλα στα μεταλλικά άλογά τους, με κραυγές και βλέμματα υψωμένα 
στον ουρανό, λέγανε το δικό τους αντίο… 
 
Την επόμενη Κυριακή η πόλη ξύπνησε πάλι με τραγούδια και χαρούμενες φωνές. Το μεσημέρι 
το πολύχρωμο πλήθος ήταν πάλι μαζεμένο στην πλατεία. Τα δάκρυα δεν είχαν στεγνώσει 
ακόμα αλλά όλοι χαμογελούσαν. Είχανε χάσει έναν, είχαν κερδίσει όμως πάρα πολλούς… 
 
 

          morfeas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Η δσή ζνπ είλαη κηα βόιηα 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην. 

 

Πξνζπαζείο λα ηζνξξνπήζεηο πάλσ ζηηο δπν ηνπ ξόδεο. 

 

Σε πάεη όπνπ ζηξίςεηο Eζύ ην ηηκόλη. 

 

Η δσή κηα βόιηα. 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην. 

 

Σηηο αλεθόξεο ζε δπζθνιεύεη. 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην. 

 

Η θαηεθόξα είλαη εύθνιε. 

Τειεηώλεη πξηλ ην θαηαιάβεηο θαλ. 

Θέιεη πξνζνρή ε θαηεθόξα κε ην πνδήιαην. 

 

Όιε ε δσή κηα βόιηα. 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην. 

 

Όζν ζπξώρλεηο ηόζν ζε πάεη. 

 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην. 

 

Τν ιάζηηρν άκα ζνπ ζθάζεη, 

δελ είλαη κεγάιε δεκηά. 

 

Τίπνηα δελ είλαη κεγάιε δεκηά όηαλ θάλεηο βόιηα κε 

πνδήιαην. 

Δελ κπνξεί λα είλαη κεγάιε ε δεκηά. 

Πάληα κπνξείο λα ζπλερίζεηο. 

θαη Πάληα έρεηο ιίγε αθόκα δύλακε λα ζπξώμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δσή κηα βόιηα. 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην 

 

Πάλσ ζην πνδήιαην παο αξγά λσρειηθά. 

Πξνιαβαίλεηο λα ηα δεηο όια 

λα ηα Ζήζεηο Όια. 

 

Η δσή κηα βόιηα. κε πνδήιαην. 

 

Πξνιαβαίλεηο λα δεηο ην ηνπίν θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ, 

λα γίλεηο κέξνο ηνπ ηνπίνπ, 

λα γίλεηο Έλα κε ην ηνπίν. 

 

Με πνδήιαην. 

 

Πξνιαβαίλεηο λα κπξίζεηο ηα ινπινύδηα ηε λύρηα. 

Να αθνύζεηο ηελ ζάιαζζα. 

 

Μηα βόιηα κε πνδήιαην. 

 

Να λνηώζεηο ηελ δξνζηά ηνπ πνηακνύ. 

Να δεηο ηη έρεη ζην ξάκθνο ην ζπνπξγίηη πνπ κόιηο ηξόκαμεο. 

 

Η βόιηα απηή πνηέ δελ ηειεηώλεη. 

Τν πνδήιαην είλαη εθεί, 

ε δσή…. 


