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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προετοιμασία της διαδικασίας διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού είναι 
κρίσιμη για την εξασφάλιση μελλοντικά μίας μόνιμης επικοινωνίας του δήμου με 
τους πολίτες σε μία συνεχή προσπάθεια για την αλλαγή της λειτουργίας των 
δημόσιων χώρων του δήμου επ’ ωφελεία της βιώσιμης κινητικότητας. 
Η εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας είναι ένα 
εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει ότι η αντίδραση 
των πολιτών σε προσπάθειες διεύρυνσης της συμμετοχής στο σχεδιασμό είναι στις 
περισσότερες χώρες ίδια και απαιτείται ειλικρινής διάθεση από το φορέα σχεδιασμού 
και ουσιαστική αξιοποίηση των απόψεων για να υπάρχει επιτυχία.  
Η διαδικασία διαβούλευσης πρέπει να δίνει απάντηση στα παρακάτω προβλήματα 
που έχουν να κάνουν με την νοοτροπία, τη ψυχολογία και την κατάρτιση των 
πολιτών: 

 έλλειψη κινήτρων, 
 άγνοια των μεθόδων και διαδικασιών σχεδιασμού, 
 άγνοια των ευρύτερων στόχων και των λύσεων που θα δώσουν τα υπό 

συζήτηση θέματα, 
 έλλειψη τεχνικών γνώσεων,  
 αισθήματα μειονεκτικότητας απέναντι στους ειδικούς, 
 άγνοια των διαδικασιών συμμετοχής,  
 καχυποψία απέναντι στους πολιτικούς και στους υπεύθυνους σχεδιασμού. 

 
Η προετοιμασία της διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού στο 
σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας πρέπει επομένως να αφορά εκείνες τις δράσεις 
που θα ακολουθήσουν στην επόμενη φάση και θα εκπαιδεύουν τους πολίτες για τους 
ευρύτερους στόχους που εξυπηρετεί ο σχεδιασμός και θα τους δίνουν ένα 
διαφορετικό όραμα για τη γειτονιά τους. Η διαδικασία διαβούλευσης θα ζητάει από 
τους πολίτες τη δική τους οπτική με στόχο να ληφθεί υπ’ όψη στο σχεδιασμό. Για να 
επιτύχει η διαδικασία διαβούλευσης στόχος είναι να δοθούν κίνητρα για συμμετοχή 
και να αποκτήσουν οι πολίτες την αίσθηση ότι ο σχεδιασμός τους αφορά και μπορεί 
να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους. Ο δήμος χρειάζεται συμμάχους στη 
δύσκολη προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα στους δημόσιους χώρους της πόλης. 
Προς την κατεύθυνση αυτή της προετοιμασίας της διαδικασίας διαβούλευσης 
διοργανώθηκαν οι εξής δράσεις: 

1. Συνεντεύξεις/ συναντήσεις με τη δημοτική αρχή, τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του δήμου, θεσμικούς φορείς του Πειραιά 
και απλούς πολίτες.(κεφ.Α) 

2. Καταγραφή του «κοινωνικού κεφαλαίου» του Πειραιά.(κεφ.Α) 
3. Σύνταξη ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των απόψεων και επιθυμιών 

των κατοίκων του Πειραιά σε σχέση με τις μετακινήσεις τους στην πόλη και 
την προοπτική της βιώσιμης κινητικότητας.(κεφ.Α) 

4. Σύνταξη σχεδίου διαβούλευσης του κοινού για τη Β’ Φάση του έργου και 
ερωτηματολογίου  με συγκεκριμένες ερωτήσεις επί των προτάσεων της 
μελέτης. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη Β’ Φάση 
ανάλογα με την οριστικοποίηση των προτάσεων. (κεφ.Α) 
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5. Έγινε συγκέντρωση και επεξεργασία του απαραίτητου υλικού για την 
ενημέρωση των πολιτών μέσω διαδικτύου σχετικά με τις αναμενόμενες 
αλλαγές λόγω των νέων δικτύων τραμ, μετρό και των σχετικών 
κυκλοφοριακών αλλαγών.(κεφ.Β) 
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A. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο κεφάλαιο Α περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν σχετικά με τη 
διαδικασία συμμετοχής του κοινού στην λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη 
κινητικότητα. Σε όλα τα βήματα, ο δήμος είχε ενημέρωση, ώστε να έχουμε τη 
σύμφωνη γνώμη του για την πορεία των εργασιών και για τα παραδοτέα. 
Το πρόγραμμα CycleCities έχει ήδη προετοιμάσει κατάλληλο υλικό που  έχει ληφθεί 
υπόψιν στη διαδικασία οργάνωσης της διαβούλευσης. Κατά την επικοινωνία με το 
δήμο Πειραιά μας δόθηκαν τα παραδοτέα του CycleCities. Ο οδηγός καλών 
πρακτικών συμμετοχής κοινού στις αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της 
κινητικότητας έπαιξε σημαντικό ρολο στην αντιμετώπιση του θέματος της 
διαβούλευσης στην Α’ φαση καθώς η ιδέα και η μέθοδος για την καταγραφή του 
κοινωνικού κεφαλαίου αλλα και για τη διαδικασία των συνεντεύξεων αντλήθηκε απο 
το παραδοτέο αυτό. 

1 Συναντήσεις \ Συνεντεύξεις 

Η προετοιμασία της διαδικασίας διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού 
περιελάμβανε προκαταρκτικές επαφές με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, κοινωνικές συλλογικότητες και φορείς, αλλά και 
μεμονωμένους πολίτες. Στο πλαίσιο των επαφών έγινε:  

I. διερεύνηση του «κοινωνικού κεφαλαίου» του Πειραιά, δηλαδή άτυπων και 
θεσμικών φορέων/ συλλογικοτήτων που έχουν σχηματίσει βήματα 
επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους κατοίκους του Πειραιά. Τα 
αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής θα αξιοποιηθούν κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης στη Β’ Φάση,  

II. προκαταρκτική διερεύνηση των απόψεων και επιθυμιών των κατοίκων του 
Πειραιά σε σχέση με τις μετακινήσεις τους στην πόλη, τους παράγοντες που 
ευνοούν ή δυσχεραίνουν την αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων των πολιτών 
για τη μετάβαση της πόλης προς τη βιώσιμη κινητικότητα, τις επιθυμίες και 
διαθέσεις ως προς τη βίωση της πόλης με τρόπους που ανήκουν στην φαρέτρα 
της βιώσιμης κινητικότητας. 

III. διαβούλευση ως προς την επιθυμητή μεθοδολογία συμμετοχής των πολιτών 
στη Β’ Φάση του έργου. 

 
Επιπλέον για να ακουστούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες του κατοίκου της πόλης του 
Πειραιά, ώστε σε ένα δεύτερο χρόνο, να ληφθούν υπόψη και τελικά να 
ενσωματωθούν στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής βιώσιμης 
κινητικότητας οργανώθηκε μία παράλληλη ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις.  
 
Πραγματοποιήθηκαν 6 συνολικά συνεντεύξεις με κατοίκους του Πειραιά, σε χώρους 
που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Επιλέχτηκε ο τύπος της ημι-δομημένης συνέντευξης,  
δηλαδή μιας ευέλικτης, ανοιχτής, ελάχιστα τυποποιημένης και εις βάθος συνομιλίας, 
που εστίαζε όμως στα θέματα της μετακίνησης στην πόλη του Πειραιά.  
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Συγκεκριμένα, καταρτίστηκε ένας οδηγός συνέντευξης (Βλ. παράρτημα) που 
περιελάμβανε τα τρία βασικά θέματα στα οποία επιθυμούσαμε να αναπτύξουν οι 
κάτοικοι τις απόψεις τους. Τα θέματα αυτά ήταν: (α) ο τρόπος που μετακινούνται και 
τα μέσα που χρησιμοποιούν τόσο στις εντός του Πειραιά όσο και στις διαδημοτικές 
μετακινήσεις, (β) η συμμετοχή τους σε αποφάσεις αστικού σχεδιασμού ή και 
ενδεχόμενες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η συμμετοχή του πολίτη 
σε τέτοιες αποφάσεις και τέλος (γ) τα προβλήματα της πόλης τους και πώς 
αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη στην πόλη γενικά αλλά και ειδικά σε σχέση με τις 
μετακινήσεις.  
 
Αν και υπήρχε η παραπάνω σταθερή δομή, τόσο οι ερωτήσεις, όσο και η σειρά τους, 
άλλαζε κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τους ερωτώμενους . Άλλωστε, ο 
σκοπός των συνεντεύξεων δεν ήταν να απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά 
να ανιχνευτούν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους κατοίκους του 
Πειραιά ώστε να προσδιοριστεί το εύρος αυτών των ζητημάτων και να επικεντρωθεί 
σε αυτό η δεύτερη ερευνητική μέθοδος: το ερωτηματολόγιο.  
 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2014 
σε χώρους που οι ίδιοι οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν επιλέξει ώστε να βρίσκονται σε 
οικείο περιβάλλον. Η μέση διάρκεια των 6 συνεντεύξεων ήταν περίπου 45 λεπτά, με 
μέγιστη διάρκεια τη 1μιση ώρα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται πληροφορίες για τη 
κάθε συνέντευξη ξεχωριστά.  
 
Πίνακας 1: Πληροφορίες για τις συνεντεύξεις 
Αρ. 
Συνέντευξης 

1 2 3 4 5 6 

Πληροφορίες για τους συνεντευξιαζόμενους 

Φύλο Γυναίκα Γυναίκα Άνδρας Γυναίκα Άνδρας Άνδρας 

Ηλικία 55 45 55 35 55 63 

Επάγγελμα Δικηγόρος Κοινωνική 
λειτουργός 

Παιδαγωγός Ιατρός Καθηγητής 
Πολεοδομίας 

Συνταξιούχος 

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

Τόπος Αθήνα/ 
Κέντρο 

Πειραιάς/Ν. 
Φάληρο 

Πειραιάς/Γούβα Πειραιάς Αθήνα/ 
Κέντρο  

Πειραιάς 

Ημερομηνία 4/8/2014 15/9/2014 23/9/2014 26/9/2014 7/10/2014 6/10/2014 

 
 

Η εμπλοκή των πολιτών από την προετοιμασία ακόμα της διαδικασίας προσέφερε 
πολύτιμες πληροφορίες και ανέδειξε ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα από τους 
πολίτες και τους τοπικούς φορείς που πρέπει να προσεχθούν κατά το σχεδιασμό και 
να διερευνηθούν περαιτέρω στη Β’ Φάση της διαβούλευσης. 
 
Ο μεγαλύτερος επιστημονικός αντίλογος στα τυποποιημένα ερωτηματολόγια στην 
κοινωνική έρευνα είναι ότι αυτά προετοιμάζονται και συντάσσονται από ειδικούς που 
δεν έχουν γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, οπότε αποτυγχάνουν να καλύψουν 
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όλες τις παραμέτρους του προβλήματος που εξετάζουν. Οι προκαταρκτικές επαφές 
ήταν για αυτό ημι-δομημένες ελεύθερες συζητήσεις με κοινωνικούς παράγοντες, 
αλλά και κοινούς πολίτες, ώστε να γίνει κατανόηση των βασικών παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στη συζήτηση κατά το σχεδιασμό μίας στρατηγικής για την πόλη προς 
τη βιώσιμη κινητικότητα. 
 
Όλες οι συνεντεύξεις και ο οδηγός που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές για την 
υλοποίησή τους παρουσιάζονται στο παράρτημα. 
 
Τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συνεντεύξεις είναι τα εξής: 
1) Υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για τη δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων κυρίως 
στους κεντρικούς δρόμους που έχουν μονοδρομηθεί, κατά μήκος της παραλίας και 
κατά μήκος του λιμανιού.  
 
2) Ειδικά η παράκτια διαδρομή που διαθέτει φαρδύ πεζοδρόμιο, είναι έτοιμη να 
δεχτεί το ποδήλατο, χωρίς ιδιαίτερο κόστος. 
 
3) Υπάρχει απροθυμία για χρήση του ποδηλάτου για λόγους ασφάλειας, πρακτικούς ή 
υγείας (κίνδυνος λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών, έλλειψη ισορροπίας με το 
ποδήλατο, αδυναμία εξεύρεσης ασφαλούς χώρου στάθμευσης κοντά στην οικία, 
πρόβλημα στα γόνατα, άνοδος εγκληματικότητας τις βραδυνές ώρες). 
 
4) Υπάρχει προτίμηση για ποδήλατο σε κυρίως ενδοδημοτικές μετακινήσεις και 
μετακινήσεις αναψυχής [σημαντική η σύνδεση όλης της παραλίας του Πειραιά 
(Πειραϊκή - Φρεαττύδα - Πασαλιμάνι - Τουρκολίμανο) με τον παραλιακό άξονα ΣΕΦ 
- Π. Φάληρο] και όχι σε μητροπολιτικές μετακίνησεις (π.χ. προς Αθήνα ή προς 
Νίκαια). 
 
5) Οι μετακινήσεις από/προς/στο κέντρο της πόλης από τις κοντινές γειτονιές 
γίνονται σήμερα κυρίως πεζή και με αυτοκίνητο. Ο Πειραιάς είναι ένας πυκνός 
δήμος, μικρών σχετικά αποστάσεων και το κέντρο είναι προσβάσιμο με τα πόδια από 
τις γύρω γειτονιές. 
 
6) Υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για μέτρα υπέρ του πεζού (απομάκρυνση 
τραπεζοκαθισμάτων και περιπτέρων, αστυνόμευση παράνομης στάθμευσης σε 
ράμπες και πεζοδρόμια, βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων, αύξηση πλάτους 
πεζοδρομίων, καθαριότητα). 
 
7) Οι μονοδρομήσεις έχουν αυξήσει τις ταχύτητες των οχημάτων οπότε έχει αυξηθεί 
ο κίνδυνος για τους πεζούς που διασχίζουν το οδόστρωμα, ιδιαίτερα στην παραλιακή. 
Οι συνθήκες κίνησης των πεζών έχουν βελτιωθεί από την άλλη λόγω του γεγονότος 
ότι έχει περιοριστεί η κυκλοφορία και τα αυτοκίνητα έρχονται μόνο από τη μία 
κατεύθυνση. 
 
8) Οι μονοδρομήσεις έχουν αυξήσει το διαθέσιμο χώρο στο οδόστρωμα που έχει 
καταληφθεί πλήρως από άναρχα σταθμευμένα οχήματα σε δύο και τρεις σειρές με 
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αποτέλεσμα οι κυκλοφοριακές συνθήκες να μην έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Υπάρχει 
ισχυρή κοινωνική συναίνεση να μπει τάξη στο φαινόμενο αυτό. 
 
9) Εξαιτίας των μονοδρομήσεων των κεντρικών αρτηριών υπάρχει αύξηση των 
φόρτων του παράλληλου τοπικού οδικού δικτύου, που ενδεχομένως να χρήζει 
προστασίας. 
 
10) Υπάρχει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα γύρω από το λιμάνι. 
 
11) Υπάρχει σε όλη την έκταση του δήμου πρόβλημα στάθμευσης, που επιβαρύνεται 
σημαντικά από τους επισκέπτες (εργαζόμενοι σε εταιρίες, επισκέπτες νοσοκομείων, 
επισκέπτες παραλιακής ζώνης). Το πρόβλημα στάθμευσης αφορά και τα δίκυκλα (δεν 
υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης). Η άναρχη στάθμευση 
των επισκεπτών υπερτοπικών χρήσεων (ΣΚΑΙ-Καθημερινή, Τζάνειο Νοσοκομείο, 
παραλιακή ζώνη, Μητροπολιτικό (Metropolitan) Θεραπευτήριο κ.λπ.) δημιουργεί 
κυκλοφοριακά προβλήματα. 
 
12) Το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης εντείνεται από την ανεπάρκεια 
προσωπικού της Τροχαίας, η οποία λόγω αυτής της ανεπάρκειας αδυνατεί να κάνει 
ελέγχους.  
 
13) Η διαθεσιμότητα στάθμευσης είναι σημαντικός παράγοντας επιλογής μέσου: 
 
α) Το ΙΧ χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους αξιοπιστίας της μετακίνησης, 
μικρότερου χρόνου και αποφυγής μετεπιβιβάσεων. Όπου αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 
υπάρχουν, λόγω π.χ. αδυναμίας εύρεσης χώρου στάθμευσης κοντά στον προορισμό ή 
δύσκολων κυκλοφοριακών συνθηκών προτιμάται η πεζή μετακίνηση ή η 
συγκοινωνία. 
 
β) Λόγω της δυσκολίας στάθμευσης στους τόπους κατοικίας του Πειραιά 
αποφεύγεται η χρήση του αυτοκινήτου όταν δεν διευκολύνει σημαντικά, καθώς είναι 
δύσκολο να βρίσκεται θέση στάθμευσης στην επιστροφή κοντά στον τόπο κατοικίας. 
 
14) Η δημοτική συγκοινωνία είναι σημαντική για τις μεγαλύτερες ηλικίες και υπάρχει 
αίτημα για επέκτασή της και τις απογευματινές ώρες. 
 
15) Γενικά η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στον Πειραιά με λεωφορεία δεν κρίνεται 
επαρκής λόγω έλλειψη αξιοπιστίας και ταχύτητας εξυπηρέτησης. 
 
16) Γενικά υπάρχει η διάθεση περιοριστεί η χρήση αυτοκινήτου στο κέντρο. Σε αυτήν 
την κατεύθυνση, δεν θα πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες στάθμευσης, ώστε να 
αποθαρρυνθεί η χρήση του. 
 
17) Η κοινωνία του Πειραιά δεν οργανώνεται τόσο στο πλαίσιο τοπικών 
συλλογικοτήτων και θεσμών, αλλά σε διαπροσωπικό επίπεδο (π.χ. στα καφενεία). 
Επιβιώνει η έννοια της γειτονιάς, όχι όμως οι θεσμοί γειτονιάς. Τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα είναι απαξιωμένα, το ίδιο και οι σύλλογοι γειτονιάς. 
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18) Η τοπική συνείδηση επιβιώνει. Υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για την ανάδειξη 
της ιστορίας του τόπου του. 
 
19) Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ζητήματα ποιότητας ζωής (ασφάλεια, 
καθαριότητα, ανεμπόδιστη κίνηση πεζών, αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων-μνημείων). 
 
20) Ο κόσμος δεν ήταν καλά ενημερωμένος για τις μονοδρομήσεις και υπέστη 
μεγάλο σοκ καθώς αναγκάστηκε να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες εντελώς 
ξαφνικά.  
 
21) Η άνοδος της εγκληματικότητας και η έλλειψη ασφάλειας σε συγκεκριμένες 
περιοχές καθιστά λιγότερο ελκυστική επιλογή το περπάτημα και τη δημόσια 
συγκοινωνία τις βραδυνές ώρες. 
 
22) Υπάρχει αίτημα για αύξηση της αστυνόμευσης για παράνομο παρκάρισμα και για 
την απομάκρυνση "περιθωριακών ομάδων" (ναρκομανείς, αλκοολικοί, άστεγοι κ.λπ.). 
 
23) Υπάρχει επαφή του δήμου με τους πολίτες, εκδηλώνεται  όμως απογοήτευση 
(υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται). Για τη βελτίωση της επαφής θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν τα αποκεντρωμένα Δημοτικά Διαμερίσματα. 
 
24) Οι σιδηροδρομικές γραμμές (ΗΣΑΠ, ΟΣΕ) και ο Κηφισός εμποδίζουν την 
προσβασιμότητα και θωρακίζουν τις γειτονιές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
κυκλοφοριακές κυψέλες προστατευμένες από τη διαμπερή κυκλοφορία (Νέο Φάληρο, 
Καμίνια). Το ανάγλυφο έχει αντίστοιχη λειτουργία στην Καστέλλα. 
 
25) Υπάρχει συντηρητισμός (αντίδραση για νέες κατασκευές, νέα έργα, 
κυκλοφοριακές αλλαγές), οπότε κάποιοι κάτοικοι θεωρούν ότι η συμμετοχή των 
πολιτών τελικά κάνει χειρότερο το σχεδιασμό. Υπάρχει φόβος ότι η συμμετοχή 
επηρεάζεται από συμφέροντα και ότι οι πολίτες προσπαθούν να προβληθούν μέσω 
της συμμετοχής και όχι να βελτιώσουν το σχεδιασμό. 
 
26) Υπάρχει η αίσθηση σε κάποιους ότι το περιβάλλον της πόλης διαμορφώνεται και 
από τις προσωπικές επιλογές και όχι μόνο από το δήμο. 
 
27) Είναι έντονη η αίσθηση ότι ο Πειραιάς πρέπει να ανακτήσει την ταυτότητά του, 
κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι το λιμάνι. Το λιμάνι πρέπει να οργανωθεί, να 
αναπτυχθεί ο κλάδος της κρουαζιέρας και των υπηρεσιών τουρισμού με επίκεντρο 
τον πολιτισμό και τα μουσεία.  

2 Ερωτηματολόγιο 

Τα πορίσματα των συνεντεύξεων ενισχύθηκαν με την προσέγγιση μεγαλύτερου 
δείγματος με τη βοήθεια τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Η έρευνα με 
ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2014 
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διαδικτυακά. Έγινε διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων πάνω σε κρίσιμα θέματα 
σχετικά με τις επιθυμίες και διαθέσεις ως προς τη βίωση της πόλης και τις 
δραστηριότητές τους. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, 
συντάχθηκε απο την ομάδα μελέτης, διορθώθηκε απο το δήμο Πειραιά και με τη 
σύμφωνη γνώμη του, ανεβηκε σε πολλους διαδικτυακούς χώρους. Λεπτομέρειες της 
μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, του δείγματος που αναλύθηκε και των 
συμπερασμάτων που εξήχθησαν αναλύονται στο Π.1. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται 
στο παράρτημα. 

3 Καταγραφή του "κοινωνικού κεφαλαίου" του Πειραιά 

Όπως προαναφέρθηκε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων/συναντήσεων έγινε καταγραφή 
του «κοινωνικού κεφαλαίου» του Πειραιά. Εκτός από τις συναντήσεις έγινε 
διαδικτυακή έρευνα και καταγράφηκαν οι συλλογικότητες που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν στη διαβούλευση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Πιο συγκεκριμένα 
καταγράφηκαν: 
Οι δημοτικές υπηρεσίες που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και συγκεντρώνουν τους 
πολίτες του Πειραιά δημιουργώντας συλλογικότητες, όπως για παράδειγμα οι 
σύλλογοι γονέων των σχολείων (ΚΑΠΗ, σχολεία, δημοτικές κοινότητες). 
Οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται έχοντας ως αναφορά το δήμο του Πειραιά 
(εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί, επαγγελματικά σωματεία, περιβαλλοντικοί, 
ποδηλατοομάδες)  
Άλλες κοινωνικές υποδομές που συγκεντρώνουν πολίτες (εκκλησίες, ορφανοτροφεία) 
Τοπικά μέσα ενημέρωσης (ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, εφημερίδες, ραδιόφωνο, 
bloggers). 
Δημοτικές παρατάξεις. 
 
Έγινε καταγραφή ανά γειτονιά και ανά δημοτική κοινότητα: 
 
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Χατζηκυριάκειο-Καλλίπολη-Πειραϊκή-
Βρυώνη-Φρεαττύδα) 
23ο Δημοτικό Σχολείο  
Ζωοδόχος Πηγή  
32ο 48ο Δημ. Σχολ., 2ο Ειδ. Δημ. Σχολ. Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 
Προστασίας, 56ο Δημ. Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης, Λύκειο Καλλίπολης,  
ΕΚΦΕ Καλλίπολης 
Φιλανθρωπικό Σωματείο Πειραιά – Ίδρυμα Παιδική Στέγη 
6ο Γυμνάσιο Πειραιά 
Δωδεκανησιακός Α.Ο. «Αργοναύτης» Πειραιά 
Άγιος Νείλος 
Αθλητική Ένωση Χατζηκυριάκειου 
Φοίνικας Πειραιά 
54ο Δημοτικό Σχολείο  
Ρόδον το Αμάραντο (εκκλησία)  
2ο Γυμνάσιο Καλλίπολης 
34ο Δημοτικό Σχολείο  
Αγία Παρασκευή  
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Α’2 ΚΑΠΗ 
Μιχαλοπούλειον Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο 
«Πειραϊκή» Αθλητικός Όμιλος 
Αγία Μαρίνα  
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός σύλλογος Πειραϊκής χερσονήσου «Ο Κόνων» 
26ο Δημοτικό Σχολείο  
Πορφύρας Αθλητικός Όμιλος 
20ο Δημοτικό Σχολείο  
Όμιλος Αντισφαίρισης Πειραιά 
Φιλοζωικό Σωματείο 
Άγιος Βασίλειος 
55ο Δημοτικό Σχολείο  
Πράξεις&Πράξις Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο  
Υπαπαντή (Παναγία Μαρουλιανή) 
Α’1 ΚΑΠΗ  
33ο Δημοτικό Σχολείο  
50ο Δημοτικό Σχολείο  
1ο Γυμνάσιο-Λύκειο 
22ο, 24ο, 25ο Δημοτικό Σχολείο  
Ερμής Πειραιά 
Άγιος Νικόλαος  
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Πειραιά 
Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Παύλος» (Γυμνάσιο-Λύκειο) 
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Φίλαθλοι Πειραιά 
Διογένης Φρεαττύδας ΕΕΝΣ 
 
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Κέντρο – Γούβα -  Προφήτης Ηλίας – Λιμάνι 
Ζέας - Καστέλλα ) 
Όμιλος Ερετών 
Ράλλειο Γυμνάσιο-Λύκειο Θηλέων 
Πειραϊκός Σύνδεσμος 
Άγιος Σπυρίδων 
Αθλητικός Σύλλογος Bowling  
Ένωση Καταστηματαρχών Εστιατορίων, Ψαροταβέρνων και Συναφών 
Επαγγελμάτων 
Δικηγορικός Σύλλογος  
Οδοντιατρικός Σύλλογος 
Αλληλεγγύη Πειραιά 
Ιώνιδειος Σχολή (Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο) 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο 
Carriera (ΚΕΣ Ξυνή) 
Αγία Τριάδα 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο    
Εμπορικός Σύλλογος 
Αθλητικός Όμιλος Πολυκράτη Πειραιώς 
Ένωση Πολυτέκνων 
Ελληνογαλλική Σχολή ΖΑΝ ΝΤΑΡΚ (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) 
Ζάννειο (Ορφανοτροφείο) Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 13ο Λυκειο 6ο ΕΠΑΛ 
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Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη 
Ιατρικός Σύλλογος 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
10ο Γυμνάσιο  
2ο Δημοτικό Σχολείο 42ο Δημοτικό Σχολείο  
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Πετράκη-Βαλσαμίδου  
«Παιδαγωγική» Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο  
3ο Δημοτικό Σχολείο 
21ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος  
Ευαγγελίστρια 
9ο ΕΠΑΛ Πειραιά 
29ο Δημοτικό Σχολείο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Β’1 ΚΑΠΗ 
38ο Δημοτικό Σχολείο  
Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων  
Αθλητικός Όμιλος Προφήτη Ηλία 
Προφήτης Ηλίας  
Αθλητικός Όμιλος Ζέας 
Β’2 ΚΑΠΗ 
Τίμιος Σταυρός  
Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς 
9ο Γυμνάσιο – Λύκειο  
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ Πειραιά  
28ο Δημοτικό Σχολείο  
Αθλητικός Όμιλος Καστέλλας 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας Πειραιά 
Άγιος Χαράλαμπος  
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Εθνικός (Αθλητικός Σύλλογος) 
 
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Νέο Φάληρο) 
Παιδικό Σπίτι (Ορφανοτροφείο) 
Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών 35ο, 36ο Δημοτικό Σχολείο 
2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο 
ΚΑΠΗ Γ’2 
Παναγία Μυρτιδιώτισσα 
Αθλητικός Όμιλος Νέου Φαλήρου «Πειραϊκός» Απόλλων Πειραιά 
Σύνδεσμος Νέου Φαλήρου 
ΚΑΠΗ Γ’1 
Πανφαληρικός Αθλητικός Όμιλος 
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Φαλήρου 
Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου Φαλήρου «Η Αναγέννηση» 
Άγιος Δημήτριος 
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Αθλητικός Σύλλογος Νέου Φαλήρου 
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Φαλήρου 
 
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Καμίνια – Κοκκινιά) 
15ο Δημοτικό Σχολείο 
«Κυρίαρχοι» Αθλητικός Όμιλος 
Άγιος Ελευθέριος  
Γυμνάσιο Καμινιών 
Ατρόμητος Πειραιά 
ΕΕΕΕΚ  
Αθλητικός Όμιλος Πειραιάς 
1η ΕΠΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 2ο ΕΚ Πειραιά, ΙΕΚ Πειραιά, Λύκειο 
Καμινιών 14ο – 17ο Δημοτικό Σχολείο  
(Αθλητική) Ένωση Καμινιών 
Ζωοδόχος Πηγή  
Αθλητικός Όμιλος Λέοντες Καμινιών 
ΚΑΠΗ Δ1  
53ο Δημοτικό Σχολείο 47ο Δημοτικό Σχολείο 
1ο Ειδικό Δημοτικό 2ο ΕΕΕΕΚ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής  Δημοτικό Αυτιστικών 
10ο Λύκειο 
Συλλόγος Παλαιάς Κοκκινιάς «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» 
Μεταμόρφωση Σωτήρος (Κοκκινιά) ΙΚΑ 18ο Δημοτικό 14ο Γυμνάσιο   
ΚΑΠΗ Δ2 (Κοκκινιά) 
44ο Δημοτικό Σχολείο 
Αθλητικός Όμιλος ΚΑΡΑΒΑ Πειραιώς 
13ο Δημοτικό Σχολείο 
8ο Δημοτικό Σχολείο  
Άγιοι Ανάργυροι  
41ο Δημοτικό Σχολείο  
 
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Αγία Σοφία – Μανιάτικα, λόφος Βώκου, 
Ταμπούρια, Άγιος Διονύσιος) 
3ο Λύκειο Πειραιά 13ο Γυμνάσιο Πειραιά  
Ναυτικών Γονέων Παιδιών ΑΜΕΑ Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) 
3ο ΕΠΑΛ  7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ  1ο ΕΚ Πειραιά 
1ο Δημοτικό Σχολείο  
Αγία Σοφία 
Αθλητικός Όμιλος Φοίνικα Αγίας Σοφίας 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Σοφίας Πειραιά «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» 
3ο Εσπερινό Γυμνάσιο 
ΚΑΠΗ Ε1  
40ο Δημοτικό Σχολείο  
Αγία Μαρίνα  
ΚΑΠΗ Ε3 
Εισόδια της Θεοτόκου Οδηγήτρια  
15ο Λύκειο  
3ο Γυμνάσιο  
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5ο Δημοτικό Σχολείο  
46ο Δημοτικό Σχολείο  
6ο και 52ο Δημοτικό Σχολείο (Μανιάτικα) 
8ο Γυμνάσιο 
Άγιος Δημήτριος  
4ο Γυμνάσιο  
Ιδιωτικό Δημοτικό-Γυμνάσιο Μητρόπολης  4ο Λύκειο Πειραιά  
43ο Δημοτικό Σχολείο  
30ο  Δημοτικό Σχολείο  
8ο Λύκειο 
«Θησέας» Πειραιά 
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεμιστοκλής (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) 
Ιερός Ναός Υπαπαντής  
7ο Γυμνάσιο  
27ο Δημοτικό Σχολείο 
7ο Λύκειο  
ΚΑΠΗ Ε2  
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πήγασος Αγίου Διονυσίου 
9ο, 11ο Δημοτικό Σχολείο  
Άγιος Διονύσιος 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
http://www.peiraiasnikitis.gr/ 
http://masenoneiopeireas.gr/ 
http://tolimanitisagonias.blogspot.gr/ 
http://lasysp.blogspot.gr/ 
http://www.peiraiasneaarxi.gr/ 
http://www.pireasoloimazi.gr/  
 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΟΜΑΔΕΣ  
http://facebook.com/podilates.peiraia  
 
BLOGGERS 
http://www.koutouzis.gr/  
http://paliakokkinia.blogspot.gr/ 
http://toliontaritoupirea.blogspot.gr/  
http://freevotsalakiafreatida.wordpress.com/ 
http://plateiaippodameias.blogspot.gr/  
http://peiratikoreportaz.blogspot.gr/ 
http://kallistorwntas.blogspot.gr  
http://www.pireaspiraeus.com/ 
http://pireas-piraeus.blogspot.gr/ 
http://anergoipeiraia.blogspot.gr/ 
 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ SITES – ΕΦΗΜΕΡΔΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ 
Εφημερίδα «Κοινωνική»  http://koinoniki.gr/  
Η Φωνή των Πειραιωτών    http://www.fonipeiraioton.gr/  
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http://www.pireastime.gr/   
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ – Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα http://www.enpeiraiei.gr/  
Δημότης Ανταποκριτής – Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα 
Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Κανάλι 1 
Πειραϊκή Εκκλησία 91.2 
www.mellon.gr – Ημερήσια Ηλεκτρονική Εφημερίδα 
Ο Ημερήσιος Δημότης – Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα 
http://www.piraeuspress.gr/   
http://www.pireasnews.gr/   

4 Σχέδιο διαβούλευσης 

Με στόχο να αρχίσουν οι πολίτες να ευαισθητοποιούνται στα θέματα βιώσιμης 
κινητικότητας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ερωτηματολόγιο που θα ζητά τις απόψεις 
τους σε συγκεκριμένες προτάσεις των μελετητών.  
 
Οι απόψεις του κοινού θα ομαδοποιηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια που θα τεθούν. 
 
Η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικτυακή διαβούλευση θα λάβει την ευρύτερη 
δυνατή δημοσιότητα, αξιοποιώντας την καταγραφή του «κοινωνικού κεφαλαίου» του 
Πειραιά (§ 2). Τα θέματα τα σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση καθώς και το 
θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή του κοινού κατά την κατάρτιση σχεδίων, 
προγραμμάτων και πολιτικών σχετικών με το περιβάλλον περιγράφονται στη 
Σύμβαση του Άαρχους που έχει κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο (ΦΕΚ 
303/Α/13.12.2005).  
 
Το ερωτηματολόγιο θα περιέχει είτε χάρτες, όπου θεωρείται κρίσιμο για την 
κατανόηση, είτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις προτάσεις της ομάδας σχετικά με 
θέματα: 

 Ανάπτυξης υποδομών ποδηλάτου. 
 Προστασίας περιοχών απο το αυτοκίνητο: εγκατάσταση ζωνών ήπιας 

κυκλοφορίας, διακοπή διαμπερών ροών, προτάσεις για τη στάθμευση. 
 Ανάπλασης διαδρομών με γνώμονα τα βιώσιμα μέσα μετακίνησης. 
 Δημοτικής συγκοινωνίας. 
 Συστήματων κοινόχρηστων ποδηλάτων. 
 Εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου (λογω της υιοθέτησης πολιτικων βιώσιμης 

κινητικότητας).  
 
Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης παρουσιάζεται στο παράρτημα. 
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B. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΡΑΜ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ. 

Βασική παράμετρος για την εκπαίδευση/ ενημέρωση του κοινού που αποτελεί 
προαπαιτούμενο για ουσιαστική συμμετοχή στους σχεδασιμούς είναι η δημιουργία 
ενημερωτικού υλικού που θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Αποσκοπεί στο 
να εκπαιδευτεί το κοινό στη σημασία της αλλαγής στάσης απέναντι στο δημόσιο 
χώρο και στην κατανόηση των ευρύτερων στόχων των πολεοδομικών και 
κυκλοφοριακών πολιτικών που υλοποιούνται στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Για 
να επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι αναγνώσιμα από μη ειδικούς και να παρουσιάζουν 
σχέδια σύγκρισης των προτάσεων με την υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Κάποια απο τα παραδοτέα του CycleCities μας χρησιμεύουν για την ενημέρωση των 
κατοίκων σχετικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν στην πόλη λόγω των νέων δικτύων 
τραμ και του μετρό, αλλά και σχετικά με τη βιώσιμη μετακίνηση. Αυτά που 
λήφθηκαν υπόψιν είναι το εξής: ο οδηγός καλών πρακτικών για τη συμμετοχή του 
κοινού, τα 4 βίντεο που στόχο έχουν την προώθηση του ποδηλάτου, τα 2 παιχνίδια 
που στόχο έχουν την ενημέρωση και κατανόηση θεμάτων σχετικών με τη βιώσιμη 
κινητικότητα, το παρατηρητήριο πολιτικών σχετικών με το ποδήλατο, αλλά και η 
βάση γνώσης που έχει δημιουργηθεί σχετικα με το ποδήλατο. 
 
Μετά απο συνεννόηση με το δήμο Πειραιά κατά τις συναντήσεις , καθορίστηκε το 
υλικό που θα περιλαμβάνει: 
 

 Την χαρτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης στο δήμο του 
Πειραιά. 

 Την παρουσίαση των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων που άρχισαν να 
κατασκευάζονται στον Πειραιά (τραμ και μετρό) και του νέου χάρτη της 
πόλης μετά την ολοκλήρωση των νέων αυτών υποδομών που θα 
συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο (προαστιακός, ηλεκτρικός). 

 Παρουσίαση του μητροπολιτικού δικτύου ποδηλάτου που προτάθηκε για το 
νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. 

 Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος CycleCities, με επεξήγηση του 
αντικειμένου, της προσέγγισης που ακολουθείται. 

 
Το υλικό θα τυπωθεί για να είναι διαθέσιμο αν γίνει εκδήλωση παρουσίασης των 
προτάσεων και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο για να είναι προσβάσιμο από όλους εκτός 
από το εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα παρουσιαστεί μόνο αν γίνει εκδήλωση 
παρουσίασης των προτάσεων, καθώς δεν είναι ψηφιακό.  
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1 Χαρτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης στο δήμο του 
Πειραιά 

Οι χάρτες των παραδοτέων της Α’ Φάσης (Π1) αναλύουν χαρτογραφικά την 
υφιστάμενη πολεοδομική και κυκλοφοριακή κατάσταση στο δήμο του Πειραιά. Είναι 
σημαντικό για τους πολίτες να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί η πόλη τους σήμερα 
μετά την εφαρμογή των μονοδρομήσεων για να συγκρίνουν την σημερινή κατάσταση 
με την πρόταση της Β’ Φάσης της ομάδας μελέτης. Οι πόλοι έλξης που υπάρχουν στο 
δήμο του Πειραιά, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οι πεζόδρομοι και η πυκνότητα 
στάθμευσης ανά γειτονιά και το σημερινό δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας, δίνουν μία 
εποπτική εικόνα στους πολίτες για το δήμο ως σύνολο ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν τα προβλήματα και τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της δικής τους 
γειτονιάς με αυτά των γειτονικών της. 
 

2 Παρουσίαση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων 

 
Το υλικό για τα μέσα σταθερής τροχιάς που κατασκευάζονται στον Πειραιά θα 
αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης, καθώς τα μέσα σταθερής τροχιάς θα αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία μπορεί να δομηθεί μία στρατηγική βιώσιμης 
κινητικότητας, δεδομένου ότι μετά την υλοποίηση των έργων αυτών αρκετές 
γειτονιές του Πειραιά θα βρίσκονται σε απόσταση περπατήματος ή ποδηλάτου από τα 
μέσα σταθερής τροχιάς. Τα μέσα σταθερής τροχιάς συνεργάζονται με το περπάτημα, 
καθώς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κορεσμού στάθμευσης και δεν 
υπάρχει διαθέσιμη υποδομή για στάθμευση και μετεπιβίβαση στο μέσο σταθερής 
τροχιάς (υποδομές park & ride), όπως συμβαίνει στο πυκνοδομημένο Πειραιά, το 
περπάτημα αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή για την πρόσβαση στους σταθμούς. 
Αυτός είναι ο λόγος που στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται η άποψη ότι δεν πρέπει να 
κατασκευάζονται χώροι park & ride γύρω από τους σταθμούς, καθώς προκαλούν 
σημαντική κυκλοφοριακή και αισθητική υποβάθμιση γύρω από αυτούς, ενώ αν δεν 
κατασκευάζονται ενισχύονται τα φιλικά προς το περιβάλλον της πόλης μέσα. Τα 
τελευταία χρόνια με την δυνατότητα εισόδου και του ποδηλάτου στους συρμούς των 
μέσων σταθερής τροχιάς όλες τις ώρες της ημέρας η συνεργασία ποδηλάτου και 
μέσων σταθερής τροχιάς αποτελεί μία ακόμα αξιόπιστη επιλογή για τους κατοίκους 
του Λεκανοπεδίου που εξασφαλίζουν μάλιστα για τους χρήστες τους σημαντική 
ταχύτητα. 
 
Θα αναρτηθούν χάρτες που θα δείχνουν: 
 
Α) Τη χάραξη των μέσων σταθερής τροχιάς στο δήμο του Πειραιά και τη θέση των 
σταθμών τους. 
 
Β) Την εμβέλεια των μέσων αυτών στις γειτονιές του Πειραιά. 
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3 Παρουσίαση των μητροπολιτικών διαδρομών ποδηλάτου στον Πειραιά που 
προβλέπονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας 

Ο χάρτης των μητροπολιτικών διαδρομών ποδηλάτου που προβλέπονται στο 
πρόσφατα αναθεωρημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014) έχει 
ετοιμαστεί σε υπόβαθρο google maps και βρίσκεται στο σύνδεσμο: 
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zY3nGt6U0zpU.kFf__jgfGo50 
Ο σύνδεσμος θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, ενώ ο χάρτης θα τυπωθεί αν γίνει 
εκδήλωση από το δήμο. 
 
Είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι κάτοικοι του Πειραιά την εικόνα ότι κάποιες από 
τις ποδηλατικές διαδρομές που θα προταθούν δεν απευθύνονται μόνο σε αυτούς, 
αλλά αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου που θα ενώσει όλους τους κατοίκους 
του Λεκανοπεδίου με τη θάλασσα και το λιμάνι. Η δημιουργία του δικτύου αυτού θα 
τονώσει την τοπική οικονομία, καθώς θα προσελκύσει στον Πειραιά ποδηλάτες που 
δεν συνεισφέρουν στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, αλλά μόνο στην 
οικονομία της. 
 
Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι κάτοικοι ότι το μητροπολιτικό 
δίκτυο συνδέει τον Πειραιά με τους γύρω δήμους που βρίσκονται στην εμβάλεια του 
ποδηλάτου και τον ενώνει  με όλη την παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού 
προσφέροντας μία νέα ποιότητα ζωής στους κατοίκους.  
 

4 Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος CycleCities 

 
Στο παράρτημα φαίνεται η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος CycleCities 
που ετοιμάστκε για να αποκτήσουν οι πολίτες του Πειραιά εικόνα του ευρύτερου 
προγράμματος και της ευρωπαϊκής διάστασής του. 
 
Η διάδοση οικολογικών τρόπων μετακίνησης αποτελεί μία ισχυρή ευρωπαϊκή 
πολιτική, καθώς πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ως στόχο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα να μειωθούν κατά 40 % έως το 2030 σε σχέση με τις 
εκπομπές του 1990 για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Συνεντεύξεις.  
2. Ερωτηματολόγιο καταγραφής των απόψεων και επιθυμιών των κατοίκων του 

Πειραιά σε σχέση με τις μετακινήσεις τους στην πόλη. 
3. Ερωτηματολόγιο Διαβούλευση 
4. Χάρτης μεγάλων συγκοινωνιακών έργων που ολοκληρώνονται.  
5. Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος CycleCities 
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1. Συνεντεύξεις  

Οδηγός συνέντευξης 

 
Επεξηγητική συζήτηση 
 
Ηλικία: 
Επάγγελμα/ Ιδιοκτησία ΙΧ: 
Φύλο: 
Τόπος κατοικίας: 
Τόπος εργασίας: 
 

1. Μετακινήσεις στην πόλη 
 
Λειτουργικές σχέσεις στο Λεκανοπέδιο: 
Τρόπος μετακίνησης: 
Γνώμη για τρόπο μετακίνησης που έχει επιλέξει: 
Γνώμη για κυκλοφοριακές αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί:  
Γνώμη για δημόσια συγκοινωνία:  
Γνώμη για περπάτημα: 
Γνώμη για ποδήλατο: 
Θα έκανε ποδήλατο;  
Πού; 
 
Μελλοντικό δίκτυο – Γνώση - Γνώμη – Αναμενόμενη χρήση:  
 

2. Συμμετοχή στις αστικές αποφάσεις 
 
Πιθανή εμπειρία: 
 
Γνώση νομοθεσίας; 
Στάση απέναντι στη συμμετοχή: 
 
Προτάσεις για τη συμμετοχή των πολιτών: 
 
 

3. Συζήτηση για γειτονιά/πόλη 
 
Ταυτότητα:  
Περιγραφή γειτονιάς/πόλης: 
 
Όραμα για τη γειτονιά/πόλη: 
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1η Συνέντευξη 

Α: Έχετε μία εικόνα του Πειραιά…. Ξέρετε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν γίνει…. 

Ε: Ναι, έχω μία εικόνα, αλλά να σας πω την αλήθεια το τι αλλαγές γίναν τις τελευταίες…. με 

την εισαγωγή του τραμ έγιναν όλες οι αλλαγές φαντάζομαι ή όχι; 

Α: Ακούω ότι θα γίνουν κάποια έργα για τραμ, βλέπω κάποιες εκσκαφές που γίνονται τώρα, 

αλλά δεν ξέρω… δεν έχω δει τραμ προς το παρόν…. Ούτε γραμμές ούτε κάτι άλλο. 

Ε: Αν δεν κάνω λάθος έγιναν κάποιες μονοδρομήσεις βασικών αξόνων ή όχι; 

Α: Ναι! 

E: Να σας ευχαριστήσω κατ’ αρχήν που συμμετέχετε στο… 

A: Παρακαλώ! 

E: Ξεκινάμε απ’ το…. Εσείς απ’ ότι είδα μετακινείστε με το αυτοκίνητο.  

A: Ναι! 

Ε: Αυτό ισχύει για όλες τις μετακινήσεις μέσα…. ,δηλαδή όλες τις μετακινήσεις που κάνετε; 

Είναι κάποιες μετακινήσεις που τις κάνετε χωρίς να χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο; 

A: Μόνο αν πρόκειται να πάω στο κέντρο του Πειραιά στην αγορά. Αλλά αυτό έχει σχέση με 

την περιοχή που μένει κανείς. Γιατί εγώ μένω σχετικά κοντά στο κέντρο του Πειραιά σε μία 

απόσταση δηλαδή 10 λεπτών, ενός τετάρτου με τα πόδια, οπότε είναι κοντά. 

E: Πού; Πού ακριβώς μένετε; 

A: Λοιπόν. Εγώ μένω εδώ (σσ. Ανοιχτό laptop με χάρτη google maps). 

E: Εκεί η περιοχή λέγετε Φρεαττύδα – αν δεν κάνω λάθος; 

A: Φρεαττύδα – μαρίνα Ζέας λέγεται…. Λιμάνι Ζέας γιατί είναι αυτό το… 

E: … το κομμάτι της μαρίνας…. 

A: το λιμανάκι… Αυτό είναι η Ζέα, το Πασαλιμάνι που λέμε. Τώρα όλο μαζί το λέμε 

Πασαλιμάνι υπάρχει έτσι μία…. 

E: Πίσω από το Τζάνειο δηλαδή περίπου….. 

A: Ακριβώς! Από κάτω από το Τζάνειο. Ο παραλιακός δρόμος είναι αυτός: Η Ακτή 

Θεμιστοκλέους. Αυτό είναι το Τζάνειο. Φαίνεται έχει και λίγο…. (σσ. Δείχνει στην οθόνη) 

E: Και έχει μονοδρομηθεί η ακτή Θεμιστοκλέους τώρα; 

A: Ναι, εδώ έχει μονοδρομηθεί η ακτή Θεμιστοκλέους και αυτή είναι η οδός Φρεαττύδος. 

Αυτό είναι το σπίτι μου. 

E: Μάλιστα! Το έχει και τρισδιάστατο…. 
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A: Όχι, όχι, όχι, εδώ είναι ο δρόμος. Εδώ είναι το σπίτι μου! Το διπλανό, το απέναντι, την 

απέναντι πολυκατοικία, εδώ δηλαδή στη γωνία μένω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχει 

μονοδρομηθεί… Ναι, η ακτή Θεμιστοκλέους. Εδώ υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος, που... 

είναι κόμβος, διότι έρχονται από τη λεωφόρο Φρεαττύδος αυτοκίνητα και διασπείρεται 

δεξιά, αριστερά. Αντιστοίχως από την ακτή Θεμιστοκλέους και από τις δύο πλευρές 

μπαίνανε μέσα στη λεωφόρο Φρεαττύδος, γιατί οδηγεί σε κάποιο άλλο τοπικό κέντρο του 

Πειραιά και συγχρόνως είναι και το Τζάνειο που λέγαμε. Λοιπόν…. Και τώρα… είναι 

μονοδρομημένη απ’ όσο ξέρω γύρω γύρω όλος ο δρόμος στην παραλία….  

E: ….ο παραλιακός. Εσείς έχετε ιδιωτικό γκαράζ ή παρκάρετε….. 

A: …κάπου εκεί κοντά. Ναι, ιδιωτικό γκαράζ! Αλλά…. 

E: Η περιοχή γενικά έχει πρόβλημα στάθμευσης, η γειτονιά σας; 

A: Βέβαια, γιατί είναι παραλιακή περιοχή, είναι τουριστική, έρχεται κόσμος για τα σκάφη 

και λιμανάκια έχει, έχει κίνηση για τα σκάφη εδώ, τα περισσότερα είναι ενοικιαζόμενα ή 

σχεδόν όλα και συγχρόνως είναι εδώ διάφορα κέντρα: Εδώ είναι η εκκλησία, εδώ είναι το 

Flocafe, ένα άλλο μεγάλο το Costa, ήταν το Kitchen Bar, είναι ένα άλλο τώρα, ένα bar εδώ… 

οπότε ο κόσμος έρχεται. Και ο παραλιακός δρόμος έχει κάνα δυο μπαράκια που μαζεύει 

κόσμο από παντού και είναι κάποιες ώρες που είναι δύσκολο. Επίσης από το Τζάνειο.... και 

οι επισκέπτες και όσοι εργάζονται, οι εργαζόμενοι εκεί – γιατί νομίζω έχουν μόνο οι γιατροί 

parking μέσα στο νοσοκομείο - όλοι οι υπόλοιποι παρκάρουν εκεί τριγύρω, οπότε έχουμε 

ένα σοβαρό πρόβλημα πάρκινγκ. Απλώς τα τελευταία δύο χρόνια είναι κάπως καλύτερα 

λόγω της κρίσης. Προφανώς….  

E: …..λιγότερος κόσμος… 

A: Λιγότερος κόσμος… μία μικρή διαφορά. Έχει μία μικρή διαφορά. Τώρα βέβαια έχει 

parking ότι ώρα θέλεις λόγω των διακοπών… 

E: Και στο εμπορικό κέντρο που είπατε ότι είναι η μόνη μετακίνηση….. 

A: Τώρα το εμπορικό κέντρο είναι εδώ….. 

E: …. το Δημοτικό Θέατρο…. 

A: Ναι! Γύρω από το Δημοτικό Θέατρο πέφτει. 

E: Όταν λέμε Φρεαττύδα ποια γειτονιά είναι ακριβώς; Εσείς είστε δηλαδή ανάμεσα…. 

A: Εγώ είμαι Φρεαττύδα! 

E: Α! Είστε Φρεαττύδα…. 

A: Φρεαττύδα λέγεται αυτή η παραλιακή ζώνη ας την πούμε που πιάνει…. Πιάνει… 

Βλέπετε…. Μερικά Οικοδομικά Τετράγωνα…. Και φθάνει περίπου μέχρις εδώ, από δω και 

κάτω είναι…. 

E:….η Καλλίπολη; 

A: Όχι, η Καλλίπολη είναι πάνω. 
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E: Η Πειραϊκή; 

A: Η Πειραϊκή! Το κομμάτι δηλαδή… το μισό κομμάτι είναι Πειραϊκή, ίσως και περισσότερο. 

Η Καλλίπολη είναι πάνω στο λόφο. Η Καλλίπολη έχει κατοικηθεί από παλαιούς ναυτικούς 

από νησιά και ήταν αυτή η περιοχή εδώ κοντά στο Χατζηκυριάκειο και η Καλλίπολη ήταν – 

ας πούμε – πιο λαϊκή. 

E: Εσείς είστε Πειραιώτισσα; 

A: Οι γονείς μου είναι Πειραιώτες! Αλλά καταγωγή είναι από την Κεφαλλονιά. Και οι δύο 

από νησιά, αλλά μεγαλωμένοι στον Πειραιά. 

E: Άρα οι γονείς των γονιών ήταν από το…. 

A: Ναι! Επειδή έτυχε ο πατέρας μου να έχει αγοράσει αυτό το σπίτι και μου το έδωσε 

εμένα, δηλαδή δεν το έκανα με τα χεράκια μου, εδώ στην παραλία, δε φεύγω από εκεί με 

τίποτα! Το καταλαβαίνετε…. 

E: Το καταλαβαίνω! Είναι πολύ….. 

A: Ε, ναι, εντάξει! Όλη αυτή η ζώνη είναι προνομιούχος θα έλεγα! 

E: Και έχει και ωραίο προσανατολισμό απ’ ότι βλέπω… Νοτιοανατολικό είναι! 

A: Ναι, ναι, ναι! Όλη η παραλιακή ζώνη του Πειραιά και η Καστέλλα. Η Καστέλλα μάλιστα 

έχει το καλό ότι ναι μεν είναι μικρότερη σε έκταση, αλλά έχει πολύ μεγάλο ανάγλυφο, 

οπότε...  

E: ….πολύ απότομο! 

A:….πολύ απότομο ανάγλυφο… οπότε όλα τα σπίτια και από μέσα βλέπουν… 

E: …θάλασσα! 

A: ...έχουν θέα στη θάλασσα. Εμείς εδώ σ’ αυτό το κομμάτι, το πρώτο, άντε και το δεύτερο 

τετράγωνο, το πρώτο τετράγωνο ουσιαστικά έχει προνομιακή μερίδα.  

[….] 

Ε: Το βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται στη γειτονιά σας ποιο είναι; Ποιες επεμβάσεις –  

Α: στο κυκλοφοριακό; 

Ε: γενικότερα θα το έλεγα, μη το εστιάσουμε μόνο στο κυκλοφοριακό, γιατί το 

κυκλοφοριακό προσπαθεί να…. 

Α: Η καθαριότητα! Οι δρόμοι! Βέβαια αυτό ισχύει στους περισσότερους δήμους, δε λέω… 

Και εδώ είναι και μία τουριστική περιοχή… Ακριβώς διότι…. και όχι μόνο αυτό, το 

Μικρολίμανο εδώ που είναι η βιτρίνα του Πειραιά, δε μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, 

δεν…. δεν υπάρχει καθαριότητα στον Πειραιά. Μπορώ να πω ότι είναι… δηλαδή με του 

Μιχαλολιάκου ήταν λίγο καλύτερο απ’ ότι ήταν πριν, διότι τις προηγούμενες τετραετίες 

ήτανε τραγική κατάσταση, αλλά και τώρα δεν είναι καλή, είναι χάλια η κατάσταση! 
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Ε: Δηλαδή το σύστημα απορριμμάτων πάσχει; 

Α: Ναι! Ναι! Και αντιστοίχως και η συνείδηση των ανθρώπων, διότι όταν βλέπουμε ότι 

πατάς στο δρόμο και περπατάς πάνω στα σκουπίδια… ε….. ρίχνεις και εσύ κάτω, δεν είσαι 

προσεκτικός δηλαδή… Και έχεις την αίσθηση ότι… 

Ε: Δε δίνει η πόλη το μήνυμα ότι «προσέξτε»! Μπάχαλο! 

Α: Ναι! Κάποιος είπε… Ναι! Είναι ένα μπάχαλο! Αυτό! Εντάξει, το έχω πει το έχω δει και σε 

πολλούς άλλους δήμους, δεν υπάρχει αμφιβολία! Αλλά είναι φοβερό! Συν τα σκυλιά. 

Αμέτρητα σκυλιά! Εδώ υπάρχει ένα ωραιότατο παρκάκι! Ήταν ένα ωραιότατο παρκάκι και η 

κοινοπραξία, γιατί τώρα αυτός ο χώρος είναι ιδιωτικός, δηλαδή έχει παραχωρηθεί σε 

ιδιώτη και πραγματικά η μαρίνα έχει γίνει πάρα πολύ ωραία! Δηλαδή έχει προσέξει τις 

εγκαταστάσεις…. Είναι το μόνο καθαρό μέρος πρέπει να σας πω! Είναι πολύ καθαρό αυτό! 

Εδώ όμως επειδή θέλει να το εκμεταλλευτεί προφανώς το χώρο αυτό και είχε σχέδιο 

τέτοιο, να κάνει super market και τέτοια, διάφορα πράγματα… Ξέρετε η άποψη των 

μηχανικών που «ό,τι ελεύθερο χώρο να το κτίσουμε»…. Και κάναμε ένα μεγάλο αγώνα και 

κερδίσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τώρα έχουμε ξεκινήσει μία δεύτερη φάση, 

όχι όμως γι’ αυτό. Αλλά – τέλος πάντων – εννοώ το υποβαθμίζει γιατί…. για να μπορεί να 

έχει επιχειρήματα κάποια στιγμή ας πούμε να το εκμεταλλευτεί. Εδώ είναι το Ναυτικό 

Μουσείο, εδώ από κάτω. Αυτό είναι πεζοδρόμιο, αλλά είναι και στέγη του Μουσείου, αυτό 

μάλλον είναι η στέγη του Μουσείου. Το Μουσείο είναι όλο κάτω από το πεζοδρόμιο αυτό. 

Εδώ –ειδικά το πρωί – είναι χώρος αφοδεύσεως και παιχνίδι των σκυλιών. Το απόγευμα 

μαζεύονται παιδάκια, μαμάδες και τέτοια, εντάξει τα γνωστά, ξέρετε εσείς….. 

Ε: Αυτό τελικά ακυρώθηκε το σχέδιο που ήταν εκεί να χτιστεί….. 

Α: Ναι, αλλά μπορεί να επανέλθει! Μπορεί να επανέλθει! Τώρα το πρόβλημα που έχουμε 

είναι ότι εδώ ήδη…. Το Πασαλιμάνι είναι ένας κλειστός όρμος και χρειάζονται ανανέωση τα 

νερά που υπάρχουν, έχει ήδη πήξει στις προβλήτες. Έχουν γίνει προβλήτες παντού: εδώ και 

εδώ και εδώ. Τώρα θέλουν να μεγαλώσουν και αυτές εδώ τις προβλήτες. Ας πούμε θέλουν 

να το κάνουν πάρκινγκ σκαφών, ενώ πάντοτε ήταν μία θαλάσσια πλατεία θα λέγαμε, ήτανε 

μία θάλασσα εκεί, ανοιχτή στον αστικό χώρο και από άποψη ατμόσφαιρας, αέρα. Τώρα 

επεκτείνομαι σε άλλα πράγματα, αλλά το Πασαλιμάνι είναι ο ναύσταθμος των αρχαίων 

Αθηνών. Οι αρχαιότητες μέσα είναι ορατές. Έχουν ανασυρθεί διάφορα πράγματα, έχει γίνει 

αναπαράσταση, έχουν κάνει ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, έχουν κάνει έρευνα, έχουν 

επιχωθεί αρχαία εδώ μέσα, εδώ ήταν ορατά τα αρχαία, έχω φωτογραφία με κολώνες και 

εδώ υπήρχε, αλλά γκρεμίστηκαν για να γίνουν πολυκατοικίες στη διάρκεια του ’60 και του 

΄70 και σώζεται το τείχος εδώ και το κομμάτι εδώ… στο κέντρο του. Γύρω, γύρω σε όλη την 

Πειραϊκή από κάτω πάνω στα βράχια. Όλος ο αρχαιολογικός χώρος αυτός, εκτός από το 

κομμάτι που είναι εκεί. 

Ε: Δηλαδή μόνο στο Πασαλιμάνι είναι αόρατο το τείχος αυτό….. 

Α: Ναι, είναι επιχωμένο! Αλλά εδώ αν έρθεις– εδώ είναι οι παλιές εγκαταστάσεις του 

Ολυμπιακού, τώρα ο Ολυμπιακός έχει πάει εδώ – αν περπατήσεις ανάμεσα στις 

εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού θα δεις αυτό το κομμάτι που το βλέπεις πράσινο εδώ είναι 

ορατό το τείχος. Και μέσα στο νερό! Μέσα στο νερό, δηλαδή, υπάρχουν γλίστρες που 
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τραβάγανε τα πλοία γύρω γύρω. Γλίστρες που τραβάγανε το χειμώνα τα πλοία επάνω! 

Πολύ μεγάλο αριθμό! Λοιπόν! Τώρα! Οι βασικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι: Αυτός 

είναι ο δρόμος που έρχεται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι; Λοιπόν η Πειραιώς εδώ, 

ο δρόμος που έρχεται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ είναι το Καραϊσκάκη. Έχει δυο 

καθέτους ουσιαστικά: αυτή είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η οποία στο Πασαλιμάνι όπως τη 

βλέπεις και αυτή είναι η Ηρώων Πολυτεχνείου από εδώ, η οποία πάλι διασχίζει τον Πειραιά 

και φθάνει μέχρι την περιοχή του Βρυώνη, οπότε εδώ αρχίζει η Χερσόνησος: Καλλίπολη, 

Χατζηκυριάκειο και λοιπά…. Λοιπόν! Τώρα, όπως είπα έχει μονοδρομηθεί έτσι από το 

Πασαλιμάνι και εδώ έχει μονοδρομηθεί προς τα έξω. Η Γρηγορίου Λαμπράκη λοιπόν είναι 

έξοδος. 

Ε: Α, όλη η Λαμπράκη είναι έξοδος! 

Α: Όλη η Λαμπράκη είναι έξοδος πλην ενός τμήματος για να απορροφήσει την κίνηση από 

την Πειραιώς. Δηλαδή μπαίνουν εδώ και στρίβουν κάπου εδώ πέρα και σε οδηγεί…. 

Ε: Αυτό είναι μάλλον για τοπική, τοπικές κινήσεις. Δηλαδή η κυρίως κίνηση…… 

Α: Κοίτα σε διαβεβαιώ ότι έχει πολύ κίνηση και από εκεί! Μόνο που την έχουν εκτρέψει την 

κίνηση, γιατί έρχεσαι εδώ για να μπεις Ηρώων Πολυτεχνείου και να διασχίσεις όλο τον 

Πειραιά, εντούτοις και από εδώ έρχεται η κίνηση και στο εσωτερικό... Εδώ τώρα κάνουν και 

έργα και έχει χειροτερέψει η κατάσταση. Από το υπόλοιπο Πασαλιμάνι είναι διπλός ο 

δρόμος. Μία άλλη βασική ρύθμιση που έχει γίνει είναι εδώ, όπως έρχεσαι από το 

Πασαλιμάνι, διότι αυτή είναι μία μεγάλη γειτονιά εδώ, στην οποία όποιος έρχεται βόλτα 

βόλτα από την παραλία. Εδώ, ενώ πήγαινες αριστερά και έβγαινες, τώρα για να πας στις 

γειτονιές αυτές πρέπει να ανέβεις Ηρώων Πολυτεχνείου και να βγεις κάπου από εδώ, όπου 

θέλεις τέλος πάντων.  

Ε: Εσείς από Αθήνα κατεβαίνεται την Πειραιώς; Όχι, προφανώς από την Εθνική.... 

Α: Όχι! Έρχομαι Συγγρού, από εδώ… 

Ε: Από το ΣΕΦ… 

Α: Από το ΣΕΦ, πηγαίνω Ηρώων Πολυτεχνείου… 

Ε: Ναι, και κόβεται Φρεαττύδος μετά ας πούμε; 

Α: Και κόβω εδώ.... ακριβώς σε αυτό το σημείο, βγαίνω Τζάνειο και…. 

Ε: Ναι, κατάλαβα! Και η ανάποδη κίνηση γίνεται μέσα από το Πασαλιμάνι ή πάλι από….; 

Α: Ναι για εμένα από το Πασαλιμάνι και Γρηγορίου Λαμπράκη…. 

Ε: Αυτός δεν είναι μονόδρομος όμως, είναι διπλής κατεύθυνσης…. 

Α: Όχι, μονόδρομος είναι!  

Ε: Και η Ηρώων Πολυτεχνείου; 

Α: Ναι και η Ηρώων Πολυτεχνείου είναι είσοδος. Δηλαδή έγινε η Γρηγορίου Λαμπράκη 

έξοδος, η Ηρώων Πολυτεχνείου έγινε είσοδος.  
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Ε: Μάλιστα! Ενδιαφέρων αυτό…. Ωραία! 

Α: Επίσης, μία άλλη σημαντική παρέμβαση από το σημείο αυτό εδώ. Αυτός εδώ ήταν ένας 

δρόμος με πολύ κίνηση, διότι απορροφούσε την κίνηση από το λιμάνι ερχόταν εδώ και 

πήγαινε… 

Ε: Από τις γραμμές.. εγώ έτσι το έκανα….. 

Α: Ναι, δεν ισχύει αυτό.... Μόνο από εδώ αν θέλεις να στρίψεις αριστερά προς τη Γεωργίου.  

Ε: Η Λαμπράκη δηλαδή μονοδρομήθηκε; 

Α: Ναι, όλη η Λαμπράκη από εδώ, από το Πασαλιμάνι, έχει μονοδρομηθεί, οπότε και η 

Γεωργίου έχει μονοδρομηθεί σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι άδειο 

μονίμως τώρα! Και είναι ένας μεγάλος δρόμος…. 

Ε: Και έχει πολλά καταστήματα! 

Α: Πολλά καταστήματα, αλλά είναι άδειος! Όταν λέω άδειος, άδειος! 

Ε: Οι καταστηματάρχες δεν διαμαρτυρηθήκανε που….; 

Α: Όχι, γιατί έχουν... πώς το λένε... πεζούς…. Δεν έχω υπ’ όψη μου… Δεν μπορώ να σου πω.. 

Δεν έχω υπ’ όψη μου τι έχει γίνει. Μπορώ να σε παραπέμψω αν θες σε κάποιους, αλλά 

αυτός ο δρόμος λοιπόν που είναι κεντρικός και θα μπορούσε να λειτουργήσει….. 

Ε: Άδειος! 

Α: Είναι άδειος! 

Ε: Δεν έχει πάντως κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή ή…; 

Α: Έχει! 

Ε: Έχει, ε; Δηλαδή εσείς δυσκολεύεστε να φθάσετε σπίτι σας από τη διαδρομή αυτή που 

μου δείξατε; 

Α: Ναι, ναι! 

Ε: Έχει κίνηση, δηλαδή; 

Α: Έχει κίνηση, εδώ η Ηρώων Πολυτεχνείου έχει κίνηση. Άλλες φορές πολύ, άλλες φορές 

λιγότερη, η Λαμπράκη… μάλλον εδώ το Πασαλιμάνι, το κομμάτι αυτό που διασχίζω εγώ 

από τη Φρεαττύδα μέχρις εδώ περίπου, μέχρι τα μέσα της Λαμπράκη είναι καλά, έχει 

απελευθερωθεί, και από εδώ και κάτω όμως είναι στενή, διότι είναι το άλλο κομμάτι που 

έρχεται από εδώ και γίνεται η απορρόφηση της κίνησης της αντίθετης. Εδώ λοιπόν 

μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα πάλι!  

Ε: Μάλιστα στην έξοδο…. 

Α: Στην έξοδο! 

Ε: Στην είσοδο όμως μου κάνει εντύπωση που είναι μονόδρομος και έχει τόση πολύ κίνηση; 
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Α: Έχει! Το βασικό πρόβλημα είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία πλέον 

διπλοπαρκάρουν, δηλαδή είναι όσοι παρκάρουν εκεί κανονικά και όλος ο υπόλοιπος 

κόσμος ο οποίος έρχεται για μία – για να ψωνίσει, για να πάρει ένα καφέ…. 

Ε: Πάει στη δεύτερη σειρά... 

Α: ή τα φορτηγά…  

Ε: κόβουν λωρίδες κυκλοφορίας γι’ αυτό δημιουργείται....  

Α: Φυσικά! Φυσικά! Μία κατάσταση.... αυτό βέβαια... Από τη μία πρέπει να τηρηθεί... πώς 

το λένε;... να τηρηθούν οι διατάξεις του κώδικα, αλλά από την άλλη αυτός ο κόσμος τι θα 

γίνει; 

Ε: Απ’ ότι μου λέτε ο κόσμος πάει για ψώνια με το αυτοκίνητό του στο εμπορικό κέντρο, 

παρ’ όλο που είναι δύσκολο το παρκάρισμα, διότι βρίσκει αυτή την ανοχή, ας πούμε…. 

Α: Κοιτάξτε, και εγώ όταν κατεβαίνω από Αθήνα και θέλω να ψωνίσω, ε… δεν πάω σπίτι 

μου να παρκάρω και να γυρίσω! Άμα βρω κάπου να το διπλοπαρκάρω θα βγω θα κάνω τα 

ψώνια και θα πάω σπίτι μου… γενικά δηλαδή ένας άνθρωπος, αλλά αυτοί που είναι πιο 

μακριά. Ας πούμε ο χώρος αυτός εδώ (δείχνει την Πειραϊκη Χερσόνησο) έχει πολύ κακή 

συγκοινωνία, περιφερειακή συγκοινωνία έχει και κανα δύο λεωφορεία που κινούνται εδώ 

μέσα και πηγαίνουν προς τον Πειραιά. Είναι κακή η συγκοινωνία! Εντάξει, μπορεί να μην 

κατέβει στο κέντρο με το αυτοκίνητό του, αλλά στο κέντρο εδώ έρχονται και από τις άλλες 

συνοικίες, από τις δυτικές ας πούμε εδώ πέρα, και γίνεται ένας χαμός. Εδώ μονίμως στη 

Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Ηρώων Πολυτεχνείου έχει φορτηγά που φορτώνουν, 

ξεφορτώνουν και διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητα. 

Ε: Μάλιστα! Γι’ αυτό – παρ’ όλο που έγινε μονόδρομος – τα κυκλοφοριακά προβλήματα 

παραμένουν! 

Α: Επίσης ένα άλλο κακό των ρυθμίσεων…. Το καλό είναι ότι: Ναι, ορισμένα κομμάτια έχουν 

απελευθερωθεί, δηλαδή εδώ από τη δική μου την περιοχή την παραλιακή, Πασαλιμάνι και 

Γρηγορίου Λαμπράκη βγαίνεις εύκολα. Και η Ηρώων Πολυτεχνείου, εντάξει, θα σου πω ότι 

ο συνολικός χρόνος μετακίνησης στην Ηρώων Πολυτεχνείου είναι καλύτερος από αυτόν 

που ήταν πριν….  

Ε: Μάλιστα! Βελτιώθηκαν κάπως τα πράγματα δηλαδή με την μονοδρόμηση…. 

Α: Ναι! Μια μικρή βελτίωση έχουμε! Αν και πολλές φορές πάλι πήζουν, αλλά γενικώς θα 

έλεγα ότι μάλλον υπάρχει μία βελτίωση. Εδώ όμως στο λιμάνι έχει μονίμως φοβερή κίνηση. 

Έχουν μπλοκάρει τα πάντα στο λιμάνι από τότε που κάναν τις ρυθμίσεις. Διότι και εδώ 

έχουν γίνει κάποιες ρυθμίσεις, εδώ… Και είναι μονίμως όλα μπλοκαρισμένα! Δε μιλάω 

τώρα για το καλοκαίρι που ούτως ή άλλως πάντα…. Το καλοκαίρι μπλοκάριζε το λιμάνι από 

τον τουρισμό! Είναι μία κατάσταση και το χειμώνα, δηλαδή από τους πρώτους μήνες μέχρι 

την άνοιξη που άρχισαν οι ρυθμίσεις που είναι μπλοκαρισμένο το λιμάνι – το λιμάνι και οι 

γύρω δρόμοι εννοούμε έτσι; Όχι μόνο το λιμάνι! Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό που 

είναι πάρα πολύ μεγάλο! Δε μπορώ να σου πω περισσότερα, γιατί ακριβώς δεν ξέρω από 

πού δημιουργείται το πρόβλημα. 
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Ε: Ναι, όχι! Εγώ τώρα τη δική σας εμπειρία ήθελα, δεν ήθελα…. 

Α: Αυτό όμως που έχω ακούσει και το έχω δει μερικές φορές που έχω περάσει, είναι ότι 

έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η περιοχή αυτή η οποία βέβαια έχει πάρα πολύ τουριστική, 

εμπορική, έχει την κίνηση την επιβατική του λιμανιού, έχει πάρα πολύ κίνηση! Έτσι; Τώρα, 

ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα κομμάτια που έχουν απελευθερωθεί, δηλαδή που είναι πιο 

εύκολα σε εμάς τους οδηγούς, καθόλου φιλικά στον κάτοικο της πόλης! Δηλαδή γι’ αυτά 

που σας μιλάω εδώ: και η Ηρώων Πολυτεχνείου και η παραλιακή οδός αυτή και η 

Γρηγορίου Λαμπράκη έχουν κόσμο που περπατάει πολύ. Γιατί περπατάει ο κόσμος, δεν 

είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά έχει και κόσμο από τις γειτονιές που κατεβαίνουν με 

τα πόδια. Λοιπόν, τώρα τα αυτοκίνητα τρέχουνε περισσότερο, διότι είναι 

απελευθερωμένος ο δρόμος, έτσι; Γιατί όπου έχεις απελευθερωμένο δρόμο, τρέχεις! Δεν 

ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι! Γιατί εγώ και περπατάω και οδηγώ. Και είναι πάρα πολύ 

επικίνδυνο! Και αυτή είναι μία γενική εντύπωση από όλο τον κόσμο εδώ…. 

Ε: Γιατί είναι επικίνδυνο; 

Α: Τρέχουν περισσότερο! 

Ε: Επειδή είναι μονόδρομος! 

Α: Είναι μονόδρομος και τα αυτοκίνητα τρέχουν! 

Ε: Δεν υπάρχουν όμως παντού σηματοδότες ή είναι….; 

Α: Δεν υπάρχουν παντού! Στο Πασαλιμάνι έχει ένα σηματοδότη εδώ, εδώ έχει και εδώ και 

μετά έχει ένα σηματοδότη αν τον πατήσεις εδώ! Εδώ πέρα ξέρετε τι γίνεται από κίνηση; 

Παιδάκια, μαμάδες, σκυλάκια, αθλητές που τρέχουν…. 

Ε: Ναι φαντάζομαι! Η βόλτα του Πειραιά! 

Α: Ναι φυσικά! Και ο κόσμος περνάει από το πεζοδρόμιο, γιατί έχει ένα ωραίο πεζοδρόμιο 

εδώ μέσα στα στενά και αντίστροφα. Και έχει και μαγαζιά, έχει και διάφορα μαγαζιά… 

Επίσης και στη Λαμπράκη και στην Ηρώων Πολυτεχνείου έχει πολλά μαγαζιά! Είναι δρόμοι 

κεντρικοί με μαγαζιά! Έχει super market είτε μικρότερα είτε μαγαζιά πολυτελείας….. Δεν 

είναι καθόλου εύκολο να διασχίσεις το δρόμο! Επίσης υπάρχει πολύς κόσμος ο οποίος είναι 

παράτολμος και βγαίνει και κάθεται μες στη μέση και προσπαθεί να περάσει σε όλο το 

μήκος, σε όλο το μήκος του δρόμου! Δηλαδή πρέπει να…. ο οδηγός να προσέχει συνέχεια! 

Έχω ακούσει ότι έχουν γίνει ατυχήματα δεν έχω δει, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν δεν έχουν 

γίνει θα γίνουνε, και θα γίνουνε πολλά ατυχήματα, γιατί τα αυτοκίνητα τρέχουν πολύ, ενώ 

πριν πηγαίνανε σιγά. Εντάξει, ήθελες ένα χρόνο να περάσεις, αλλά ο δρόμος ήταν πολύ πιο 

φιλικός στον κάτοικο της πόλης μέσα. Μπορεί να είχε κίνηση, αλλά ο κόσμος πέρναγε 

ανάμεσα, ανάμεσαα στα αυτοκίνητα πέρναγε. 

Ε: Ναι! Κατάλαβα! Γιατί όταν δεν υπάρχουν ταχύτητες δεν έχεις πρόβλημα, μπαίνεις, και 

είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα, είναι ο δρόμος δικός σου! 

Α: Ναι, αν πηγαίνουν σιγά τέλος πάντων, έχεις τη δυνατότητα και έχει τη δυνατότητα και ο 

οδηγός να σταματήσει. Τώρα αν σου βγει ένας άνθρωπος πάνω… όπως κάνεις τη κούρμπα 
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του Πασαλιμανιού και σου βγει, θα τον σκοτώσεις! Ένα παιδάκι, ένα σκυλάκι, οτιδήποτε! 

Δεν είναι δηλαδή αυτό καλό για την πόλη μέσα! Να μου πείτε ότι εσείς έχετε τρόπους να 

μειώνετε την ταχύτητα… Ε, άμα είναι να μειώσεις την ταχύτητα γιατί να κάνουμε όλη αυτή 

την ιστορία με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις; Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημα!  

[…] 

Ε: Περπατάτε για βόλτα κυρίως ή και για ψώνια; 

Α: Για βόλτα και για κάποιες ψιλοδουλειές. Εγώ δεν είμαι κλασικό παράδειγμα Πειραιώτη, 

γιατί δεν έχω πολλές επαφές με τον Πειραιά, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, λίγο 

βγαίνω, λίγο κυκλοφορώ… 

Ε: Σαββατοκύριακο ας πούμε…. 

Α: Ναι! Μπορεί να βγω καμιά βόλτα ή να πάω στον Κωπηλατικό Όμιλο που έχω σχέσεις ή 

πάλι εδώ στο Τουρκολίμανο που έχουμε σχέσεις… 

Ε: Εκεί φαντάζομαι με το αυτοκίνητο θα πηγαίνετε, δηλαδή η απόσταση μου φαίνεται 

τεράστια πάντως… 

Α: Όχι! 

Ε: Όχι; 

Α: Πηγαίνεις και με τα πόδια, αν δεν έχει ζέστη, όπως είναι τώρα. Πηγαίνεις και με τα 

πόδια, για βόλτα και για άσκηση δηλαδή… 

Ε: Ναι, ναι, κατάλαβα!  

Α: Αλλά, εντάξει! Με το αυτοκίνητο φυσικά είναι πέντε λεπτά! Και εδώ βέβαια έχεις το 

αδιαχώρητο, δε το συζητάμε τώρα! 

Ε: Δηλαδή εσείς και τα ψώνια σας και όλα τα κάνετε στην Αθήνα; Δεν έχετε μεγάλη.... 

Α: Ναι, δεν τα κάνω στον Πειραιά! 

Ε: Τον χρησιμοποιείται για αναψυχή ας πούμε τον Πειραιά, κάπως έτσι…. 

Α: Ναι θα έλεγα έτσι και για λίγα ψώνια και για τα βασικά ψώνια. Ναι… δεν έχω πολλά, 

γιατί παραδοσιακά έχω μεγαλώσει εδώ…. 

Ε: Εσείς εμπειρία από τις συγκοινωνίες του Πειραιά έχετε; Δηλαδή μπαίνετε καθόλου σε…. 

Α: Από τότε που ήρθα σε αυτό το σπίτι…. Όχι! Μπήκα για λίγα χρόνια, αλλά ήταν 

απογοητευτική η κατάσταση, γιατί έκανα 25 λεπτά να φθάσω στο τρένο που είναι κάπου 

εδώ. Περίπου τόσο κάνω, αν το κάνω με τα πόδια! 

Ε: Μάλιστα! Κατάλαβα! Δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις στον Πειραιά δηλαδή! Αν 

μου λέτε ότι είστε 25 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό του… 
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Α: Άντε μισή ώρα! Δηλαδή, όχι, είναι, είναι βατή η απόσταση! Μπορείς να την κάνεις! 

Εντάξει ένας άνθρωπος κουρασμένος ή φορτωμένος δε θα την κάνει! Θα πάρει το 

λεωφορείο. Αλλά μπορείς να το κάνεις και αυτό. Όχι! Είναι μικρές σχετικά οι αποστάσεις! 

Ε: Αν έφθανε το τραμ μέχρι το σπίτι σας θα το χρησιμοποιούσατε; 

Α: Α! Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία! Να πάρω το τραμ να πάω πού; 

Ε: Ε… Να πάτε μάλλον στο σταθμό του τρένου.... και από εκεί να πάρετε το τρένο και να….  

Α: Και να αλλάξω στο Μοναστηράκι και να βγω στο Σύνταγμα και να περπατήσω… 

Ε: Όχι, έτσι; 

Α: Έχω ένα πλεονέκτημα τώρα, σε κάθε περίπτωση: Έχουμε το parking εδώ από κάτω που 

είναι ελεύθερο τώρα. Αλλά και πριν που και πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση είχα γιατί 

ήμουν σε ένα άλλο γραφείο, δηλαδή δεν ήταν καλή η οικονομική κατάσταση, δοκίμασα 

όλων των ειδών τις συγκοινωνίες. Γι’ αυτό σας λέω όλο αυτό το κομμάτι του Πειραιά έχει 

πρόβλημα! Δε θα λυθεί ούτε με το τραμ ούτε με το μετρό. Έπαιρνα ταξί τότε! Έμπαινα και 

κατέβαινα με ταξί! Γιατί ήταν και πολύ πιο φθηνό το ταξί! 

Ε: Συνέφερνε δηλαδή πιο πολύ το ταξί από το αυτοκίνητο; 

Α: Ναι, προτιμούσα.... είχα ενσωματώσει το κόστος του ταξί, παρά να πηγαινοέρχομαι με τη 

συγκοινωνία! 

Ε: Επειδή δεν είχατε εύκολο parking, γι’ αυτό συνέφερνε το ταξί φαντάζομαι…… 

Α: Ναι, ερχόμουν με το ταξί γι’ αυτό το λόγο, από τότε που έχω το parking έρχομαι με το 

δικό μου αυτοκίνητο! Είναι δύσκολο δηλαδή…. 

Ε: Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί είσαστε δίπλα σε ένα νοσοκομείο που κανονικά θα 

έπρεπε ας πούμε να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση για συγκοινωνίες ας πούμε. Δηλαδή έρχεται 

πάρα πολύς κόσμος... 

Α: Έχει ένα τοπικό! Έχει ένα τοπικό που έρχεται από τον Πειραιά…. 

Ε: …αλλά κάνει πολύ ώρα ας πούμε…. 

Α: ….περνάει από το Δημοτικό και έρχεται από αυτό το δρόμο και εδώ και μετά 

ξανακατεβαίνει κάτω.... και κάπως από εδώ ξαναπηγαίνει στο λιμάνι, έχει ένα τοπικό 

λεωφορειάκι, είναι και μικρό και βολικό, αλλά δεν είναι συχνό και....  

Ε:…. και πρέπει να κάνετε πάρα πολλές αλλαγές για να φθάσετε τελικά στον προορισμό 

σας… 

Α: Ναι! Ναι! Βέβαια σας λέω εμένα, που μπορεί να έχω κακομάθει ή να είμαι μεγάλη και να 

με κουράζει…. 

Ε: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αντικειμενικό. Δηλαδή αν πρέπει να αλλάξει κάποιος 4 

συγκοινωνίες είναι εφιαλτικό ας πούμε δε το συζητάω. Να σας πω: σκεφτόμαστε να 

φτιάξουμε κάποιους ποδηλατόδρομους, εσείς θα ανεβαίνατε ποτέ σε ποδήλατο; 
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Α: Ναι, αμέ! Έχω ποδήλατο και δε το χρησιμοποιώ! Και μ’ αρέσει πάρα πολύ! 

Ε: Α! Μάλιστα! Για ποιο λόγο; 

Α: Διότι – θα σας πω – είναι λίγο δύσκολη η πρόσβαση να περάσεις από εδώ πέρα... Καλά 

και εγώ έχω και το άλλο πρόβλημα – το πρακτικό – δε μπαίνει στο ασανσέρ. Το ποδήλατο 

στις πολυκατοικίες έχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να… 

Ε: ...να το δένει κάποιος εκτός…. 

Α: Πού; Τέλος πάντων υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά, ναι, θα βοηθούσε, υπάρχει κόσμος 

που κάνει ποδήλατο, που θα ήθελε να κάνει ποδήλατο, και δεν κάνει επειδή φοβάται τα 

αυτοκίνητα, επειδή είναι στενοί οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα είναι…. 

Ε: Εσείς θα κάνατε, αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα με την πολυκατοικία; Δηλαδή το 

Σαββατοκύριακο θα παίρνατε το ποδήλατο να κάνετε μία βόλτα στην παραλία ας πούμε 

ή....; 

Α: Ναι, βέβαια! Φυσικά! Φυσικά! Όπως και πολύς, και άλλος κόσμος, δηλαδή είναι και 

άλλος κόσμος πρόθυμος να πάρει ποδήλατο, αλλά φοβάται το κομμάτι που θα διασχίσεις 

το δρόμο. Η άλλη λύση είναι, δηλαδή το μόνο άνετο σημείο, άνετο κομμάτι είναι από εδώ, 

από τη μαρίνα Ζέας, και από εδώ που έχει και μεγάλο πεζοδρόμιο – είναι λίγο 

διαμορφωμένο βέβαια, αλλά – και από κάτω και από πάνω... ‘Οχι, εδώ από αυτό το σημείο 

και μετά έχει ένα μεγάλο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το πεζοδρόμιο, έχει ένα μεγάλο 

πεζοδρόμιο... Εδώ επάνω θα μπορούσατε να κάνετε ποδηλατόδρομο, αλλά όχι για 

αποκλειστική χρήση. Γιατί είναι μεν μεγάλο, αλλά όταν βγαίνει ο κόσμος έξω γεμίζει, 

δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάτι… 

Ε: …ένας διάδρομος… 

Α: Φραγμένο ας πούμε, ένας διάδρομος από τη μέσα πλευρά, προς την πλευρά των 

αυτοκινήτων και να γίνει σε όλο αυτό το μήκος και θα έχει κάποιες δυσκολίες εδώ και 

συνεχίζει μέχρι κάποιο σημείο, μέχρις εδώ. Από εδώ και πέρα τέρμα! Είναι το κομμάτι που 

θα μπορούσατε να κάνετε ποδηλατόδρομο. Τώρα, στους κεντρικούς δρόμους, εάν φύγει το 

parking, εάν απαγορευτεί δηλαδή το parking, ναι, μπορείτε να κάνετε ποδηλατόδρομο. 

Δηλαδή και στην πλευρά αυτή, και στην Ηρώων Πολυτεχνείου θα μπορέσετε να κάνετε 

ποδηλατόδρομο! 

Ε: Δηλαδή εσείς θα μπορούσατε να πάρετε το ποδήλατο ακόμα και για ψώνια; 

Α: Ναι, φυσικά! Φυσικά! Βολεύει! Εντάξει, αυτοί που μένουν εδώ πάνω, στον Προφήτη 

Ηλία, είναι ένας δρόμος πολύ απότομος! Δε το συζητάμε! Έτσι; Και στην Καλλίπολη έχει 

ένα… Αλλά, όχι, θα έπαιρνε πολύς κόσμος ποδήλατο στον Πειραιά, γιατί δεν είναι και 

μεγάλες οι αποστάσεις.... 

Ε: Ναι, έτσι βλέπω και εγώ, ότι είναι μικρές! Πάντως για Αθήνα να ‘ρθείτε με το ποδήλατο, 

δε θα το κάνατε, έτσι δεν είναι; 

Α: Δεν ξέρω τώρα, γιατί σου λέω είμαι και μεγάλη, δεν ξέρω τι αντοχές έχω! Όχι! Δεν 

υπάρχει περίπτωση.... Είναι ανηφόρα, είναι ανηφόρα, είναι μεγάλη ανηφόρα…. 
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Ε: Ή αν παίρνατε το ποδήλατο μέχρι ας πούμε το σταθμό του τρένου και ερχόσασταν με το 

τρένο 

Α: Δε θα το έκανα! Όχι! Δε θα το έκανα! Όσο θα μπορούσα να πηγαινοέρχομαι με το 

αυτοκίνητο θα πηγαινοέρχομαι με το αυτοκίνητο.... Λυπάμαι που το λέω….. 

Ε: Όχι, εντάξει! Γι’ αυτό κιόλας ρωτάμε… Δηλαδή η εμβέλεια του ποδηλάτου είναι 

ενδοδημοτική να το πούμε έτσι κατά τη γνώμη σας κυρίως.... 

Α: Ναι, και θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση του Πειραιά με το χώρο αυτό– γιατί από εδώ 

και πέρα έχει χώρο για να γίνει ποδηλατόδρομος – να συνδεθεί με το παραλιακό κομμάτι. 

Ε: Ναι, γίνεται χαμός από ποδήλατα στο παραλιακό κομμάτι! 

Α: Ναι, είναι φορές που συζητάμε να κάνουμε τη διαδρομή αυτή για να πάμε μέχρι Παλαιό 

Φάληρο, που είναι ευθεία... Και δε μπορούμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι. Η δυσκολία 

είναι σ’ αυτό το κομμάτι του Πειραιά. 

Ε: Νομίζω εδώ δε συνεχίζει κιόλας ο παραλιακός, δηλαδή κάπου έχει μία ανηφόρα εδώ, 

κάπου κόβεται! 

Α: Ναι, ναι κόβεται, και μετά γίνεται... είναι ο παλιός ο δρόμος εδώ που είναι στενά δεξιά – 

αριστερά, δεν έχει περιθώρια, δεν ξέρω δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει και μετά από 

αριστερά είναι ο λόφος, που είναι πολύ απότομος, ο λόφος της Καστέλλας. 

Ε: Δηλαδή τα προβλήματα έτσι που εντοπίζω συμπερασματικά είναι: Καθαριότητα – άσχετο 

με το κυκλοφοριακό. 

Α: Ναι, καμία σχέση με εσάς, αλλά είναι το ΜΕΙΖΩΝ. Δηλαδή τίποτα να μην κάνανε, σου 

λέω αλήθεια, τίποτα άλλο να μην κάνανε, να καθαρίσουν την πόλη! Μόνο αυτό!  

Ε: Μετά είναι η δυσκολία κίνησης του πεζού πλέον με τις μονοδρομήσεις, δηλαδή πρέπει 

να δοθεί έμφαση στους… 

Α: ….στις διαβάσεις των πεζών…. 

Ε: στις διαβάσεις, ναι ή κάπως να μικρύνουν οι ταχύτητες με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. 

Α: Ή σας λέω να γίνουν διαβάσεις, να είναι όμως αποκλειστικής χρήσης, δηλαδή με το που 

πηγαίνουν πεζοί να σταματάνε τα αυτοκίνητα, όπως γίνεται στην Ευρώπη, στην Αγγλία. Σα 

διορθωτικά μέτρα δηλαδή. Γιατί για να μειωθεί η ταχύτητα, εφόσον είναι ελεύθερος ο 

δρόμος, αν δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς να διοχετεύεται καλύτερα η κίνηση δε 

βλέπω πώς μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα, να βάλεις σαμαράκια; 

Ε: ή να ξαναγίνουν αμφίδρομοι. Όταν ήταν αμφίδρομοι δεν υπήρχε θέμα. Το κάνουν στο 

εξωτερικό καμιά φορά, το ξαναγυρνάνε σε αμφίδρομο για να μειωθεί η ταχύτητα των 

οχημάτων. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι, που μου είπατε, επειδή ασχολείστε με αυτά τα 

θέματα…. 

Α: Α! Θέλω να σας πω και κάτι άλλο: Εδώ για τον παραλιακό χώρο της Φρεαττύδας, δηλαδή 

κάτω, αυτό είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι, σας λέω έχει ένα αρχαιολογικό χώρο, το 
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Κονώνειο τείχος και έχει ένα δρόμο στενό, ο οποίος τώρα είναι μονόδρομος, υπάρχει 

δυσκολία βέβαια για το πώς θα κινούνται οι άνθρωποι εδώ πέρα. Θεωρώ ότι εδώ δεν 

πρέπει να γίνει ούτε τραμ ούτε τίποτα, απλώς πρέπει τις απογευματινές ώρες να 

αποκλείεται ο δρόμος. 

Ε: Έχει τόση κίνηση; 

Α: Έχει κίνηση! Βέβαια! Το καλοκαίρι το ένα αυτοκίνητο πίσω απ’ τ’ άλλο! Γιατί έρχονται για 

βόλτα με το αυτοκίνητο… 

Ε:Όχι, άλλο λέω: έχει τόση κίνηση από πεζούς; 

Α: Ναι, φυσικά! 

Ε: Έχει! 

Α: Φυσικά! Πάρα πολύ! Ο κόσμος τρέχει, περπατάει, ηλικιωμένοι, οικογένειες, αλλά είναι 

πολύ στενός ο δρόμος, πολύ στενό το πεζοδρόμιο. Είναι ορισμένα σημεία του πεζοδρομίου 

που περπατάς μόνο εσύ, περπατάει ένα άτομο μόνο, τόσο στενό! Με καγκελάκι, ωραία 

διαμορφωμένο. 

[….] 

Ε: Δηλαδή θα μπορούσε να πεζοδρομηθεί και όλος αυτός ο δρόμος… 

Α:  Αυτό! Αυτό! Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά ας μην είμαι υπερβολική. Θα μπορούσε 

όμως ο δρόμος να στενέψει ακόμα περισσότερο, να γίνει μία διάβαση για αυτοκίνητα και 

κάποια ώρα την ημέρα να γίνει! Να γίνει και να δούμε πώς θα γινόταν... Θα φωνάξουνε... 

Αν γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις εδώ πάνω, θέλει μία μελέτη να γίνουνε οι ρυθμίσεις, δε 

λέω… 

Ε: Και απ’ ότι κατάλαβα το θέμα της στάθμευσης της περιοχής οφείλεται κυρίως σε 

εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή αυτούς που έρχονται για να κάνουν βόλτα και αυτούς 

που πάνε στο νοσοκομείο, δηλαδή αν ήταν μόνο η κατοικία θα υπάρχουν διαθέσιμοι…. 

Α:....θα βολευόταν… Ναι! Τώρα πια θα βολευόταν! Πριν, τότε τον καιρό των παχιών 

αγελάδων ήταν μία φοβερή κατάσταση. Όποιος μπορούσε να νοικιάσει parking ή να 

αγοράσει parking ήταν προνομιούχος. Αλλά, όχι! Τώρα όπως είναι η κατάσταση δε θα 

υπάρξει.... τώρα δε πιστεύω ότι θα ξαναέρθουμε σε φάση που μια οικογένεια είχε 4 

αυτοκίνητα! 

Ε: Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση! Δηλαδή με μία ρύθμιση parking μόνο για κατοίκους θα 

λυνόταν και αυτό το θέμα στην περιοχή σας τουλάχιστον. Δηλαδή αν υπήρχε αστυνόμευση 

γι’ αυτούς που έρχονται σαν επισκέπτες, όπως γίνεται στην Αθήνα, που υπάρχουν 

δεσμευμένοι κάποιες θέσεις για τους κατοίκους. 

Α: Ναι! Μχμ! Μχμ! 

Ε: Αυτό θα έλυνε κάπως…. 
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Α: Ναι! Αυτό, ναι! Αυτό θα ήταν.... Και πάλι υπάρχει μία ανάγκη που δε μπορεί κανείς να 

την αμφισβητήσει! Το νοσοκομείο.... Υπάρχει μία είσοδος από εδώ για παιδιατρικές και 

νευρολογικές, και μία είσοδο από εδώ.... έχει ένα μικρό ιδιωτικό parking ελεύθερο εδώ, 

αλλά έρχεται ο κόσμος και καταλαβαίνεις… Εντάξει αν μπορούσε να γίνει ένα parking στην 

περιοχή και για τους επισκέπτες στο νοσοκομείο, θα λυνόταν το πρόβλημα. Βέβαια πρέπει 

να πω το εξής: ότι ανάθεμά τους, αυτό το μεγάλο χτίστηκε πριν 15 χρόνια! Αφού εγώ δε 

φανταζόμουν, το έβλεπα από εδώ στο δεύτερο όροφο και έλεγα εντάξει θα σταματήσει 

κάπου εδώ, δεύτερο, τρίτο και ανέβαινε… ανέβαινε…. Ανέβαινε…. Ένα μεγαθήριο! Και 

εντάξει καλό είναι…. 

[….] 

Ε: Τώρα στη γειτονιά σας, απ’ ότι κατάλαβα, είστε δραστηριοποιημένοι, δηλαδή μου λέτε 

ότι μαζευτήκατε γι’ αυτό το θέμα που ήταν να κτιστεί εκεί πέρα. 

Α: Να σου πω, δεν, εγώ δεν είμαι δραστηριοποιημένη, είμαι... Απλώς κάποιοι άνθρωποι 

ευαίσθητοι, υπάρχουν δύο αρχαιολόγοι, οι οποίοι έχουν δουλέψει στην περιοχή αυτή, είναι 

ένα ζευγάρι και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι…. 

Ε: Δεν έχετε δηλαδή κάποιες συλλογικότητες εδώ στη γειτονιά; 

Α: Όχι, όχι!  

Ε: Μεμονωμένα δηλαδή; 

Α: Θα πρέπει να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτές τις κινήσεις που κάνουμε, ειδικά για 

τους αρχαιολογικούς χώρους του Πειραιά, μία προσπάθεια που κάνουμε, το σφετερίστηκε 

ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ τοπικό. Απομονώθηκε όμως, δηλαδή απομονώθηκαν αυτοί οι 

οποίοι είναι ακραίοι, διότι προέρχονται και από αριστερίστικο χώρο και είναι ακραίοι, πώς 

να σου πω…. 

Ε: «Όχι σε όλα», αυτό εννοείται; 

Α: Ναι, ξέρεις, είναι το.... η στάση η ακραία – πώς να σου πω – η επαναστατική. 

Ε: «Κάτω το σύστημα» 

Α: «Να πάμε να πλακωθούμε με τους φρουρούς της μαρίνας Ζέας…» και τέτοια που 

τρομάζουν τον κόσμο! Και υπάρχει ένας άλλος κόσμος του Πειραιά, που ναι, οι Πειραιώτες 

είναι πιο δεμένοι μεταξύ τους, και κινούνται, αλλά σε διαπροσωπικό επίπεδο, δεν υπάρχει 

κάποιος σύλλογος να τους εκφράζει αυτούς και συνήθως ο ένας δε θέλει τον άλλον και ο 

ένας σύλλογος δε θέλει τον άλλον….. 

Ε: Μάλιστα! Πάντως αισθάνεστε ότι υπάρχει στον Πειραιά μία αίσθηση κοινότητας…. 

Α: Ναι, υπάρχει! Παρ’ όλο που εγώ δεν είμαι πολύ μέλος αυτής, αλλά ναι, το έχω δει! 

Κάναμε έναν αγώνα πρωτ’ απ’ όλα να μη γίνει εδώ ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι πράσινος. 

Εδώ είναι το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο έχει ανανεωθεί, δεν ξέρω αν έχεις περάσει 

καθόλου. 

Ε: Έχω καιρό να περάσω, δεν το έχω δει. 
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Α: Ναι, άμα πας θα το δεις, είναι καταπληκτικό! Μέσα δεν έχω μπει, απ’ έξω είναι.... Και 

μου το έχουν πει ότι και από μέσα είναι καταπληκτικό! Λοιπόν εδώ είναι δύο: βλέπεις ένας 

σταυρός, οι κύκλοι αυτοί. Και ήθελε ένας δήμαρχος παλαιότερος, ήθελε να το κάνει parking 

αυτό. Και ξεσηκώθηκε άλλος κόσμος και έγινε μία προσπάθεια και ακυρώθηκε η 

προσπάθεια. Και μετά.... Έχει μείνει ένας άλλος χώρος εδώ, που ο Δικηγορικός Σύλλογος 

θέλει να κτίσει το Δικαστικό Μέγαρο, αλλά βρήκαν ευτυχώς αρχαία και παρέμεινε πράσινο 

και αυτό και εδώ που έγινε το σώσε….  

Ε: Εκεί αρχαία βλέπω! 

Α: Αρχαία! Λοιπόν, κοίταξε να δεις, βλέπεις ότι ο Πειραιάς έχει το Ιπποδάμειο σύστημα, 

βλέπεις; Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο έχουν καταστραφεί τα πάντα, με την 

ανοικοδόμηση δεν υπάρχουν στοιχεία για το Ιπποδάμειο Σύστημα το παλιό, έχουμε εδώ σε 

κάτι ερείπια, σε κάτι υπόγεια πολυκατοικιών και εδώ όταν έγινε η ανασκαφή για να γίνει 

ένα σχολείο, η Ράλλειος, βρέθηκε το παλιό Ιπποδάμειο οικοδομικό τετράγωνο, βρέθηκε ο 

δρόμος και βρέθηκαν υπόγεια οι δεξαμενές, στις οποίες αποθήκευαν νερό, που είναι - αν 

τις δεις σε φωτογραφία, κάπου τις έχω σε φωτογραφία - είναι αχλαδόσχημες. Και είχανε 

μόνο τόσο καλά φτιαγμένες τον πάτο: είχανε μία κουρμπίτσα αν είχε το νερό κάποιες 

μικρορροές να πήγαινε εκεί... Δεν επηρεάζονταν από τη θερμοκρασία... Και σωζόντουσαν 

τέλεια! Δηλαδή σκάψανε και τις βρήκανε ολοκληρωμένες, είχανε ένα επίχρισμα που δεν 

είχε χαλάσει ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια. Δε μπορείς να φανταστείς! 

Ε: Ψάχνοντας στις συλλογικότητες του Πειραιά βρήκα ένα Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού 

Μουσείου 

Α: Ναι, ο «Κόνων» 

Ε: Αυτούς τους ξέρετε; 

Α: Ναι, τους ξέρω βέβαια. Αυτός ο σύλλογος ξεκίνησε με καλές προθέσεις, με κόσμο που 

ενδιαφερόταν για τις αρχαιότητες του Πειραιά, ήταν μέσα και αυτός ο καταπληκτικός 

αρχαιολόγος ο Σταϊνχάουερ, γερμανικής καταγωγής, και το χρηματοδότησε ένας 

επιχειρηματίας του Πειραιά, ο οποίος έχει και καλές προθέσεις, αλλά και για λόγους 

προσωπικούς, δηλαδή προβολής της εταιρίας του και τέτοια και έχει περιέλθει έτσι σε μία 

απαξία, διότι από τη στιγμή που αυτός έκανε τη δουλειά του, περιέπεσε σε αχρηστία, δεν 

είναι...  

 [….] 

Ε: Και είναι στη γειτονιά σας αυτό όπως βλέπω.... 

Α: Ναι, ναι, ναι! Στη γειτονιά μου... Μα όλα αυτά τώρα είναι στη γειτονιά μου τώρα που 

σου λέω. Και στο (...), οι οποίοι μένουν κάπου εδώ κοντά στο Πασαλιμάνι και μπορούν να 

σου πούνε εν πάση περιπτώσει δηλαδή που τα ξέρουνε. Α, υπάρχει και ένας άλλος χώρος 

εδώ, που έχουν κάνει μία πολύ καλή δουλειά αυτοί, εδώ στο Βαρελάδικο, σε αυτήν την 

περιοχή που είχαν αναπτυχθεί πάρα πολλά... 

Ε: Κέντρα διασκέδασης; 
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Α: Είσαι μικρός, γιατί αυτή είναι μία ιστορία 15 χρόνων περίπου. Λοιπόν, φύγανε όλα αυτά 

και αναδεικνύεται όλος ο χώρος αυτός που είναι οι Αρχαίες Πύλες του Πειραιά. Και έχει και 

εδώ, όλος αυτός ο χώρος από κάτω έχει αρχαία και επίσης έχουν κάνει και εδώ, έχει γίνει 

ένας αρχαιολογικός χώρος. 

Ε: Το Λιμάνι Ζέας πάντως είναι το επίκεντρο.... 

Α: Το Πασαλιμάνι! Και είναι χώρος που μπορεί να γίνει.... 

Ε: Στη διάδοση του ερωτηματολογίου, πώς θα έπρεπε να κινηθούμε; Δηλαδή καλό θα ήταν 

να πιάσουμε.... Απ’ ότι κατάλαβα δεν είναι τόσο οργανωμένο το κοινωνικό σύνολο στον 

Πειραιά σε συλλογικότητες, όσο σε κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες όμως πού εκδηλώνονται; 

Δηλαδή πού θα μπορούσαμε να πιάσουμε τον κόσμο; Πού θα μπορούσαμε να τον 

πιάσουμε; 

Α: Νομίζω... Αυτό.... το σύλλογο που είπες, τον Ιατρικό Σύλλογο, το Δικηγορικό Σύλλογο, τον 

Εμπορικό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Αυτός ο (...) που προβάλλεται πολύ.... 

Ε: Α! Είναι από τον Πειραιά; 

Α: Είναι από τον Πειραιά! Οπότε θα μπορούσες να πιάσεις και αυτόν απευθείας και να σε 

κατευθύνει.... 

Ε: Οι κάτοικοι όμως δεν είναι και τόσο... Δηλαδή μέσα από αυτούς τους συλλόγους, είναι 

επαγγελματικοί σύλλογοι κυρίως αυτοί, δεν έχουν οργανωθεί οι κάτοικοι σε κάποιους... 

Α: Υπάρχει ένας σύλλογος που λέγεται «Κόνων» εδώ, μπορώ να σου πω τον άνθρωπο εδώ 

μέσα που μπορεί να δώσει το ερωτηματολόγιο σε άλλους ανθρώπους. Κυρίως αυτοί είναι 

στη Φρεαττύδα και στην Πειραϊκή ή ο Όμιλος Ερετών, είναι ο αρχαιότερος αθλητικός 

όμιλος στην Ελλάδα, 1885. Τον ίδρυσε ο Βασιλιάς Γεώργιος τότε, γιατί η κωπηλασία ήταν το 

αριστοκρατικό άθλημα στην Αγγλία και έτσι ο Βασιλιάς Γεώργιος έφερε την κωπηλασία 

στην Ελλάδα και ίδρυσε τον πρώτο αθλητικό όμιλο, ο οποίος τώρα βέβαια είναι 

παρηκμασμένος, δεν είναι... δε το συζητάμε... Και εκεί θα σου δώσω τηλέφωνα και 

ονόματα, εκεί δηλαδή μπορεί να δοθεί σε παιδιά, σε οικογένειες κλπ. Επίσης είναι 3-4 

όμιλοι εδώ που μπορεί να δοθεί, στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. 

Ε: Εντάξει, στα σχολεία, ναι βέβαια... 

Α: Στα σχολεία.... 

Ε: Οπότε θα έχουμε επαφή, αν δε σας πειράζει.... 

Α: Πολύ ευχαρίστως! Πολύ ευχαρίστως! 

2η Συνέντευξη 

Ε: Εσείς φαντάζομαι με αυτοκίνητο έρχεστε εδώ ή όχι; 

Κ: Εγώ λειτουργώ με αυτοκίνητο, ναι! 

Ε: Από ποια περιοχή του Πειραιά; 
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Κ: Έρχομαι από Φρεαττύδα, από Καλλίπολη για να σας δώσω να καταλάβετε. Καλλίπολη, η 

Καλλίπολη είναι από την πλευρά την άλλη, κοντά στην Πειραϊκή περίπου για να σας δώσω... 

E: Στο Τζάνειο περίπου; 

Κ: Ναι, ναι, πολύ κοντά στο Τζάνειο ναι! 

E: Εκεί μένετε δηλαδή.  

Κ: Ναι! Ναι! Εκεί! Εκεί! 

Ε: Γενικά η κίνηση με το αυτοκίνητο είναι.... Δηλαδή υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα; 

Κ: Κάποιες στιγμές πρωινά... υπάρχει μία κινητικότητα λόγω της μετακίνησης των 

ανθρώπων για τις δουλειές. 

E: Ταυτόχρονα ξεκινάνε, ας πούμε.... Με τις κυκλοφοριακές αλλαγές που γίνανε υπάρχει 

μία βελτίωση; 

Κ: Υπάρχει μία προσαρμοστικότητα. Εντάξει, σιγά, σιγά έχουμε μπει στο ρυθμό αυτό. Ίσως 

σε κάποιες μεριές που ήταν ιδιαίτερες, όταν μπλοκαριζόντουσαν άνοδο-κάθοδο τα 

αυτοκίνητα, να έχει γίνει κάποιο αποτέλεσμα πιο ουσιαστικό, δηλαδή στην Πειραϊκή ήτανε 

άνοδος-κάθοδος και έγινε μόνο κάθοδος και μπαίνεις από άλλη είσοδο. Πέρα από αυτά 

όμως, σίγουρα υπάρχει μία δυσκολία προσαρμογής πάντα με τον κόσμο. Πάντοτε στην 

αρχή και για κάποιο διάστημα, κάτω από συνθήκες, επειδή μπαίνεις για να βγεις σε 

κάποιους χώρους από στενά και τα στενά πολλές φορές μπλοκάρουνε λόγω του ότι 

σταματήσανε να είναι οι δύο μεγάλοι οδοί, οι τρεις – ξέρω ‘γω – οι κεντρικές άνοδος-

κάθοδος. Η Γρηγορίου Λαμπράκη, αν γνωρίζετε, πρέπει να γνωρίζετε, κατεβαίνεις. Κάποτε 

πήγαινες και από εκεί, πήγαινες και από την άλλη, οπότε ο άλλος θα πάει από έναν 

παράλληλο δρόμο, οπότε μπορεί να φθάσει εκεί που θέλει και εφόσον επιλέξει – αν δεν 

επιλέξει – σε μεγάλους, επιλέξει τα μικρά τα στενά, μπλοκάρουν πολλές φορές, αλλά αυτό 

δεν λέει τίποτα, αλλά εντάξει! Με λίγο υπομονή.... Στην περιοχή μας όμως.... 

Ε: Δηλαδή λέτε ότι μετά τις κυκλοφοριακές αλλαγές υπήρχε ένα στάδιο προσαρμογής, που 

ο κόσμος δεν ήξερε, εκεί που είχε συνηθίσει να πηγαίνει από κάποιους δρόμους. Αλλά το 

αποτέλεσμα σαν τελικό τώρα που έχει γίνει... ή ακόμα υπάρχει αυτό το στάδιο 

προσαρμογής;  

Κ: Υπάρχει κάποια ισορροπία τώρα πια πιστεύω…. 

Ε: Σαν κυκλοφορία τώρα γίνεται πιο εύκολο για να ‘ρθείτε εδώ ή πιο δύσκολα; 

Κ: Νομίζω ότι.... 

Ε: Το ίδιο;  

Κ: ...μπορεί να είναι λίγο πιο βατά τα πράγματα όταν βάλουμε στο μυαλό μας ότι δε 

μπλοκάρουν οι κεντρικές, μεγάλες αρτηρίες τώρα πια τόσο πολύ. Δηλαδή έχεις 

εναλλακτικές με τα στενά, εκτός τώρα αν τύχεις σε ώρα με... πολλές φορές επιλέγει ο δήμος 

να βάλουν να μαζέψουνε σκουπίδια, δηλαδή εξαρτάται πια καθαρά από μία τυχαία 

κινητική γραμμή των ανθρώπων... 
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Ε: Εσείς πηγαίνετε από τα στενά τώρα πλέον; 

Κ: Εγώ.... 

Ε: ή πηγαίνετε από τον κεντρικό; 

Κ: Επειδή είναι φύσει αδύνατον να βολευτώ πάντοτε. Ο κεντρικός δρόμος – ας πούμε - όταν 

γυρνάω το μεσημέρι, αν πάρω την Ηρώων Πολυτεχνείου που είναι ο γνωστός ο δρόμος, 

πολλές φορές έχει τόσο μεγάλη κίνηση που πολλές φορές δε με βολεύει. Οπότε παίρνω 

παράλληλους δρόμους και συνήθως είναι κάποια στενά. 

Ε: Δηλαδή παρ’ όλο που μονοδρομήθηκε η Πολυτεχνείου, μονοδρομήθηκε έτσι; δε 

μονοδρομήθηκε; Έχει, συνεχίζει και έχει κίνηση. 

Κ: Υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν κάποια προβλήματα..... Απλά για κάποιον που 

ζει μέσα στον Πειραιά είναι εφικτό και εύκολο να κινηθεί είτε μέσα από παράδρομους ή 

από παράλληλους. Σε κάποιον όμως που δε γνωρίζει αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσει τον 

τρόπο που θα λειτουργήσει ο ίδιος βλέποντας τα σήματα, οπότε υπάρχουνε στιγμές που 

μπορεί να μπλοκάρει ανάλογα με την κίνηση της στιγμής. Τώρα στην περιοχή μας βέβαια, ε; 

Ε: Εδώ στο Νέο Φάληρο..... 

Κ: Θέλετε να το επικεντρώσουμε εδώ; 

Ε: Όχι, δεν έχω πρόβλημα! Δηλαδή το ότι εσείς είστε και εδώ και εκεί.... 

Κ: Νόμιζα ότι θέλεις να επικεντρωθείς περισσότερο στο Νέο Φάληρο..... 

Ε: Μπορούσα να επικεντρωθώ, δεν έχω κάποιο πρόβλημα! Απλά επειδή μου το έχουν 

επισημάνει και άλλοι, μου έκανε εντύπωση, δηλαδή περίμενα ότι μετά τις μονοδρομήσεις 

ότι θα ήταν πολύ πιο.... 

Κ: Πιο βατά τα πράγματα.... 

Ε: Αλλά τα πράγματα είναι και άλλοι δηλαδή που έχω μιλήσει μου λένε ότι υπάρχει 

πρόβλημα και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, δηλαδή παλιότερα ερχόντουσαν 

αυτοκίνητα από 4 κατευθύνσεις και τώρα έρχονται μόνο από 2 και...  

Κ: Ναι! Ίσως να φταίει, σου εξήγησα, γιατί δε το γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι, γνώριζαν 

αλλιώς τον Πειραιά και ήταν λίγο πιο προσβάσιμοι με βάση τους δρόμους, τώρα πάει να 

μπει από κάπου, δε βρίσκει, δεν ξέρει, ψάχνει και γίνεται μία... ξέρεις... εκείνη την ώρα μία 

αναστάτωση.....  

Ε: Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι είμαστε σε ένα στάδιο προσαρμογής κατά κάποιο τρόπο.... 

Κ: Ναι! Πιστεύω, ναι. Επειδή ακριβώς δεν είναι γνώστης όλος ο κόσμος. Αυτό έγινε γύρω 

στο Μάιο... εντάξει, δεν κινούνται όλοι γύρω από τον Πειραιά, εκτός από κάποιους - σας 

είπα-, όπως είμαι εγώ, που ξέρουνε ότι θα πάνε στάνταρ ή θα επιλέξουν ανάλογα με την 

ώρα κάποιον δρόμο κεντρικό ή αν δουν ότι μπλοκάρει και έχει κίνηση και πρέπει να είσαι 

κάποια ώρα εδώ, να επιλέξεις έναν παράλληλο για να μπορέσεις..., μήπως έρθεις εκείνη 

την ώρα, με βάση το ρίσκο την πρόσβαση την καλύτερη. 
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Ε: Μάλιστα! Εσείς μπαίνετε καθόλου... 

Κ: Σε λεωφορείο... Βέβαια και μπαίνω! 

Ε: Μπαίνετε.... Για ποιες μετακινήσεις; 

Κ: Ε, κοίταξε, πολλές φορές μπαίνω και για τη δουλειά μου! Δηλαδή μπορεί να τύχει κάποια 

χρονική στιγμή να μην πάρω το αυτοκίνητο και για διάφορους λόγους. Υπάρχει και κάποιο 

πρόβλημα, υπάρχει και κάποιο θέμα να μετακινούμαι και με το λεωφορείο. Και σίγουρα 

αυτό δε γίνεται σε καθημερινή βάση, αλλά εναλλακτικά γίνεται. Στη συγκεκριμένη στιγμή 

υπάρχει ένα θέμα το πρωί! Το πρωί, βλέπεις δηλαδή, υπάρχει μία δυσκολία με το 

λεωφορείο πάρα πολύ μεγάλη! Αν πρόκειται να αργήσεις δε το ρισκάρεις πάντοτε να 

πηγαίνεις τσίμα τσίμα. Πρέπει να πας αρκετή ώρα πιο μπροστά. 

Ε: Δηλαδή νιώθετε ότι χάνετε χρόνο με το λεωφορείο, ας πούμε, δηλαδή ότι δεν είναι 

αξιόπιστο... 

Κ: Όταν βιάζομαι, όταν βιάζομαι, ναι!  

Ε: Και από εκεί σας βολεύει γενικά η συγκοινωνία ή χρειάζεται – ξέρω ‘γω – να αλλάξετε 

πολλά μέσα... Από εκεί που μένετε για να ρθείτε εδώ... 

Κ: Ναι!  

Ε: ...βολεύει 

Κ: Βολεύει! Βολεύει, αλλά με κάποιο κομμάτι να περπατήσω, γι’ αυτό το λέω.... Δηλαδή 

τώρα ήτανε πιο κοντά το λεωφορείο, ενώ τώρα πρέπει να περπατήσω ένα μεγαλύτερο 

κομμάτι για να πάρω το λεωφορείο.   

Ε: Μετά τις κυκλοφοριακές αλλαγές που έγιναν; 

Κ: Ναι, ναι, ναι, ναι! Δηλαδή έχουν δημιουργήσει στο να πας ένα πρόβλημα στα 

λεωφορεία. 

Ε: Μάλιστα! Εδώ η περιοχή που είπατε για το Νέο Φάληρο, τι; 

Κ: Λείπει ένα δημοτικό αυτοκινητάκι, το οποίο κάλυπτε τη μετακίνηση γύρω από το κέντρο. 

Δηλαδή φεύγει από εδώ 8 παρά 10 το πρωί για να εξυπηρετήσει τα παιδιά για τα σχολεία, 

9, 10, 11.  

Ε: Από το Νέο Φάληρο; 

Κ: Ναι, ναι, ναι, ναι! 9 και 12, συγγνώμη, 11 και 12. Δηλαδή υπάρχει μία κινητικότητα σε 

αυτά τα ωράρια, σ’ αυτές τις ώρες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα, σ’ αυτές τις 

ώρες που είναι εργάσιμες ώρες μετακινείται ο κόσμος και υπάρχει όλη αυτή η..... 

Ε: Το λεωφορειάκι αυτό καταργήθηκε; 

Κ: Δεν καταργήθηκε, ξαναεπανήλθε πάλι, απλά υπάρχουνε κάποια προβλήματα, 

προκύπτουνε με το θέμα της... μηχανικά προβλήματα στα λεωφορειάκια και λείπει και 
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προσωπικό που δεν μπορεί να το λειτουργήσει σε καθημερινή βάση όλες τις ώρες τις 

ημέρας. 

Ε: Αυτό το χρησιμοποιούσε γενικά ο κόσμος; 

Κ: Ναι! Πάρα πολύ! 

Ε: Εσείς θα κάνατε ποτέ ποδήλατο; 

[….] 

Κ: Και έκανα ποδήλατο και κάποια στιγμή είπα να το ξαναβάλω στη ζωή μου, αλλά μου 

έτυχε αυτή η περιπέτεια, οπότε δε μπορώ, έχω απαγορευτικό στο να μετακινούμαι με 

ποδήλατο και με το να ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες.... Το κάνω, αλλά σε μία ανάγκη! Δε το 

κάνω ως επί το πλείστον. 

Ε: Σχεδιάζουμε ποδηλατόδρομο για την περιοχή που μένετε και για εδώ πέρα. Προς ποιες 

περιοχές πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κατευθύνουμε το δίκτυο; Δηλαδή πού ο κόσμος θα 

ήθελε με ποδήλατο να πάει; 

Κ: Νομίζω όπως είναι ο δρόμος τώρα που πάει Ηρώων Πολυτεχνείου η άνοδος, με βάση 

αυτό να υπάρχει ένα κομμάτι, όπως υπάρχει λεωφορειόδρομος, να υπάρχει από τη δεξιά 

πλευρά... 

Ε: Στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά..... 

Κ: Ναι, δεξιά, δεξιά, στην ακρούλα και ένας ποδηλατόδρομος. 

Ε: Για την ανάπλαση του Νέου Φαλήρου και της περιοχής που μένετε τι πιστεύετε ότι θα 

ήταν πιο σημαντικό; Δηλαδή αν ήσασταν δήμαρχος - για παράδειγμα - τι θα βάζατε σε 

προτεραιότητα για την αύξηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων; Το κυκλοφοριακό είναι, 

ας πούμε, ένα σημαντικό θέμα ή αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνε σημαντικότερα ζητήματα 

τις περιοχές αυτές; 

Κ: Κοίταξε με βάση την κίνηση του ποδηλάτου σε κάποιους ανθρώπους θα ήταν μία εύκολη 

λύση. Βέβαια για τις μεγαλύτερες ηλικίες δε θα ήταν ότι πιο καλύτερο! Σ’ αυτό θα 

βοηθούσε η δημοτική συγκοινωνία με το σκεπτικό να λειτουργεί κάποιες ώρες πρωινές και 

κάποιες ώρες απογευματινές, γιατί όπως γνωρίζεις κάποιες περιπτώσεις με ταμεία, με 

γιατρούς και με επαφές δηλαδή ότι έχει να κάνει με... θέλουνε οι μεγάλοι άνθρωποι και 

απογευματινές ώρες. Που σημαίνει ότι θα ήταν πολύ προσβάσιμο να λειτουργήσει για τις 

μεγαλύτερες ηλικίες που θα εμπόδιζε να κάνουν χρήση με ποδήλατο, τώρα είναι λίγο 

δύσκολο, μπορεί στο εξωτερικό να ήτανε πιο εύκολα τα πράγματα, ακόμα και με μεγάλους 

ανθρώπους, γιατί βλέπουμε συχνά ακόμα και μεγάλους ανθρώπους να χρησιμοποιούν 

ποδήλατα μερικές φορές. Είναι όμως σπάνιο φαινόμενο. Πιστεύω ότι θα ήτανε λίγο πιο 

βατό και πιο ευκολότερα τα πράγματα γι’ αυτούς τους ανθρώπους σε πρώτη φάση να 

λειτουργήσουν με βάση τα λεωφορειάκια τα δημοτικά - εφόσον υπάρξει και υπάρχει μία 

αντιμετώπιση από το χώρο του δήμου, του δημάρχου - να μπορείς να ρυθμίσεις... και 

εξάλλου μπορεί να το κάνει αυτό και δοκιμαστικά, δηλαδή κατά πόσο είναι εφικτό εφόσον 

υπάρξει γραμμή και υπάρξουνε και κάποιες θέσεις με οδηγούς για να μπορέσουν να 
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λύσουν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει, να λειτουργήσει πιο ισορροπημένα σε 

όλη τη γκάμα των ηλικιών. 

Ε: Βλέπετε ότι το ποδήλατο είναι ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης.... 

Κ: Ναι! Απόλυτα το πιστεύω! Είναι ένα έργο, βέβαια! Βέβαια! Και είναι και ένας τρόπος οι 

άνθρωποι να βάλουνε την κίνηση στη ζωή τους σε πιο υγιές μορφές πρακτικότητας.  

Ε: Εσείς ποιες μετακινήσεις κάνετε που δεν χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο; Υπάρχουνε 

μετακινήσεις που πάτε με τα πόδια και με τι σκοπό; 

Κ: Ότι μετακινήσεις κάνω το απόγευμα γύρω από το κέντρο.... 

Ε: Πάτε με τα πόδια; Είναι δηλαδή κοντά η Φρεαττύδα με το κέντρο; 

Κ: Ναι! Ναι! 

Ε: Και πάτε με τα πόδια; 

Κ: Κοντά δεν είναι! 20 λεπτά! Όλες οι μετακινήσεις το απόγευμα γύρω από το κέντρο και 

από κάποιους χώρους που έχουνε να κάνουνε με τις δουλειές μου αναγκαστικά παίρνω 

το... χρησιμοποιώ τα πόδια μου! Και όταν είναι για να κατεβώ Αθήνα, επίσης χρησιμοποιώ 

μέσα!  

Ε: Όταν λέτε μέσα, ποια μέσα;  

Κ: Θα πάρω το λεωφορείο, θα κατεβώ ας πούμε στον Πειραιά και να πάρω τον ηλεκτρικό 

μετά για να κατεβώ στην Αθήνα. 

Ε: Και αυτό είναι, ας πούμε, μία μετακίνηση που είναι εύκολη για εσάς ή είναι 

ταλαιπωρία…. 

Κ: Είναι η πιο πρακτικότερη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Απ’ το να είμαι σε μία 

αναστάτωση με το αυτοκίνητο. Γιατί όλες αυτές οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο δε 

βολεύουν στην Αθήνα.... 

Ε: Λόγω ότι το αυτοκίνητο δεν κινείται και δε σταθμεύει εύκολα εκεί.... 

Κ: Ακριβώς! Λάβε υπ’ όψη σου αν συμβαίνει όπως συμβαίνει με τις αλλαγές αυτές, 

κάποιους δρόμους στην Αθήνα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και δεν υπάρχει ευκολία και η 

γνώση των σημείων και πού να πας και πού να παρκάρεις και πού τέλος πάντων έχεις την 

ευκολότερη πρόσβαση, έχεις μία καθυστέρηση και μία σύγχυση, όταν έχεις κάποιο 

ραντεβού ή κάποιο λόγο και πρέπει να συντομεύεις τη μετακίνησή σου γιατί θα χάσεις ένα 

ραντεβού ή θα υπάρξει.... Οπότε λες: «Να χρησιμοποιήσω το ηλεκτρικό, να χρησιμοποιήσω 

τα πόδια μου, θα κάνω, θα φτιάξω εκείνη την ώρα ένα προγραμματάκι χρόνου, ώστε να 

είμαι πιο άμεση ας πούμε με βάση το...» 

Ε: Στο ηλεκτρικό πηγαίνετε με το αυτοκίνητο ή με το...; 

Κ: Όχι, όχι, με το λεωφορείο. Έχουμε και ένα θέμα με το αυτοκίνητο. Δε μπορούμε να το 

παρκάρουμε, να το πάρουμε μεσημέρι και μετά..... 
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Ε: Γιατί δε μπορείτε να το παρκάρετε; 

Κ: Γιατί δεν έχω προσωπικό γκαράζ! Και υπάρχει τέτοια κινητικότητα που μετά το μεσημέρι 

όταν γυρίζει ο κόσμος στα σπίτια του, υπάρχει δυσκολία στο να βρεις βράδυ εύκολα 

πάρκινγκ. 

Ε: Όταν μετακινείστε πεζή αισθάνεστε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ή ...; 

Κ: Όχι! Όταν είμαι καλά από θέμα υγείας δεν έχω κανένα πρόβλημα! 

Ε: Μετά τις κυκλοφοριακές αλλαγές σε σχέση με την πεζή μετακίνηση έχει αλλάξει κάτι; 

Είναι πιο εύκολο να διασχίζει κανείς τους δρόμους; Πιο δύσκολο με τις μονοδρομήσεις; 

Κ: Όχι! Όχι! Κανένα πρόβλημα. Ίσα, ίσα. Ξέρεις ότι θα κοιτάξεις μόνο από τη μία πλευρά και 

δε θα κοιτάξεις και από τις δύο μη σου ‘ρθουν αυτοκίνητα ξαφνικά από τις δύο πλευρές και 

δεν έχεις.... Ειδικά για τους ηλικιωμένους πιστεύω ότι είναι καλύτερο. 

Ε: Εσείς τώρα σαν κατά κάποιο τρόπο θεσμικός παράγοντας του δήμου, έχετε φαντάζομαι 

επαφή με το δήμο... 

Κ: Έχω!  

[….] 

Ε: Γενικά πώς; Υπάρχει αυτή τη στιγμή επικοινωνία του δήμου με τους πολίτες σε σχέση με 

το να οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα κάποιο πρόβλημα μετακίνησης και αυτά να το 

μεταφέρουν στο δήμο ή αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα κενό σ’ αυτόν τον τομέα; 

Κ: Δε νομίζω ότι υπάρχει κενό ιδιαίτερο! Αυτοί που θέλουνε να συζητήσουνε κάτι θα 

προσπαθήσουνε να πάνε να έχουνε κάποια επικοινωνία με το δήμαρχο. Θα έχουνε μία 

συνάντηση, κάποιο ραντεβού. Ε... αν όχι με το δήμαρχο, με τον αρμόδιο που έχει να κάνει 

με το κομμάτι αυτό της επικοινωνίας.... 

Ε: Νιώθετε ότι λειτουργεί καλά αυτό το σύστημα δηλαδή, δε νιώθετε ότι υπάρχει ένα κενό 

σ’ αυτό.... 

Κ: Κοίταξε, όπως καταλαβαίνεις έχουμε πέσει σε μία αλλαγή δημοτικής αρχής. Δε γνωρίζω 

τι παίζει πια, θα φανεί με βάση το συγκοινωνιακό, γιατί... 

[….] 

Ε: Θα μπορούσε να γίνει κάτι ώστε να βελτιωθεί αυτή η επικοινωνία μεταξύ δήμου και; 

Κ: Ναι, σου είπα προηγούμενα ότι, αν μπορέσει και πει: «Αυτή είναι η γραμμή που υπάρχει 

δημοτική συγκοινωνία και λειτουργεί γύρω από το χώρο του Νέου Φαλήρου». Μιλάμε 

για...... Από εδώ στο να πάει στο κέντρο, γύρω από το χώρο του κέντρου και δύο τρεις 

φορές το απόγευμα, όπως ήταν παλιότερα, πολύ παλιότερα, είχαν γύρω στα οκτώ χρόνια. 

Αν ξαναεπανέλθει αυτό με την πάροδο που σου λέω ίσως υπάρχει μία καλύτερη 

μετακίνηση ανθρώπων με αποτέλεσμα πιο ουσιαστικό για το θέμα της συγκοινωνίας. 

Ε: Δε το λέω με την έννοια της συγκοινωνίας, εννοώ το να έχει κάποιος ένα αίτημα και να 

μπορεί ο δήμος πιο εύκολα να το καταλάβει και να το.... 
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Κ: Παλιά δεν ήταν τόσο προσβάσιμο. Υπήρχαν κάποιες υποσχέσεις, αλλά δεν υπήρξε 

αντιμετώπιση. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω, γιατί έχουμε αλλαγή δημάρχου και θα φανεί 

Ε: Δεν έχετε να προτείνετε πάντως κάτι συγκεκριμένο σαν ιδέα για το πώς… 

Κ: Μόνο αυτό που σου είπα, δηλαδή να υπάρξει μία γραμμή, ειδικά για τους ανθρώπους 

που έχουν ζήτημα υγείας. Κάτι άλλο, δε νομίζω. Συμφωνώ με την περίπτωση του 

ποδηλατόδρομου, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό από θέμα φυσικής κίνησης των 

ανθρώπων. Γίνετε και πιο οικογενειακός ο Πειραιάς έτσι σιγά σιγά, ειδικά για τους 

Πειραιώτες, γιατί δε θα χρησιμοποιήσει κάποιος εύκολα το ποδήλατο για να ‘ρθει από την 

Αθήνα, είναι μία εξαίρεση. Αλλά για τους ανθρώπους του Πειραιά μπορεί να γίνει μία 

δοκιμή, μπορεί να γίνει μία τέτοια καινοτομία για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σιγά, σιγά, 

σιγά, σιγά, γιατί όλα στην Ελλάδα και στους ανθρώπους θέλουνε το χρόνο τους.... 

Ε: Να κάνω μία τελευταία ερώτηση; Για το θέμα της γειτονιάς σας, και εδώ της γειτονιάς 

αυτής. Πιο νιώθετε ότι θα ήταν το όραμα για το μέλλον; Είπαμε για ποδηλατόδρομους, 

είπαμε για συγκοινωνιακά, πιστεύετε ότι είναι και κάποια άλλα ζητήματα ας πούμε που θα 

μπορούσαν να αναπτύξουν τη γειτονιά σας, δηλαδή έχετε εντοπίσει ότι υπάρχουν κάποιου 

είδους προβλήματα που υποβαθμίζουν τη γειτονιά σας, τα οποία θα μπορούσαν με κάποιο 

τρόπο να αντιμετωπιστούνε, ώστε να δώσουν μία αναπτυξιακή πνοή στη γειτονιά και σ’ 

αυτή και σ’ αυτή που μένετε; 

Κ: Κοίταξε, αν το πάρουμε εξωτερικά, το κομμάτι αυτό το εξωτερικό, θεωρώ ότι πρέπει να 

ρυθμίζουμε το κομμάτι για να γίνει πιο εύκολα η κίνηση των ανθρώπων της σωστής 

ισορροπίας των δρόμων, δηλαδή κάτι με λακκούβες, κάτι με καθαριότητα και με 

προσβάσιμα πεζοδρόμια. Για να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται πιο σωστά και αν 

οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες και δε βλέπουνε και υπάρχει μία δυσκολία τέτοια. Και 

από θέμα ασφάλειας! Γιατί υπάρχουνε σημεία εδώ που είναι ερημικά, που αυτό μπορεί να 

συμβαίνει σε όλες τις γειτονιές, και να υπάρχει η συσσώρευση κάποιων ανθρώπων – 

επαναλαμβάνω τη λέξη «περιθωριακών», γιατί εμείς έχουμε ένα πρόβλημα στην περιοχή, 

έρχονται κάποιοι άστεγοι, έρχονται κάποιοι, οι οποίοι είναι ναρκομανείς, κάνουν τη δόση 

τους στα σημεία αυτά..... 

Ε: Κάτω από τη γέφυρα.... 

Κ: Όχι μόνο! Μπράβο! Σε βλέπω ότι γνωρίζεις αρκετά σημεία στην περιοχή, έχεις σχέση με 

Πειραιά! 

Ε: Όχι, όπως ήρθα τώρα πέρασα από εκεί και μύριζε άσχημα! 

Κ: Λοιπόν, όλα αυτά τα σημεία! Άρα λοιπόν με πιάνεις! Με πιάνεις πάρα πολύ καλά! 

Νομίζω αυτό που πρέπει να πιάσει για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα είναι η 

καθαριότητα, η προσβάσιμη κατάσταση των πεζοδρομίων και των δρόμων με 

προβληματικά πεζοδρόμια και σημεία τα οποία είναι αφύλακτα ή κάποια περίπτωση 

περιθωριακών ατόμων ορισμένες ώρες. Δηλαδή εδώ από τις 7 και μετά, μπορώ να σου πω 

το χειμώνα από τις 6 και μετά, αυτό το κομμάτι είναι λίγο επικίνδυνο! Το ίδιο είναι και η 

αίθουσα κάτω από τη γέφυρα που είπατε. Το ίδιο είναι και κάποιες άλλες γειτονιές που δεν 
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έχουν άλλη, πιο μέσα στο Φάληρο, αλλά περισσότερο εδώ, γιατί είναι γύρω από τον 

ηλεκτρικό και ο κόσμος μετακινείται. 

[….] 

Ε: Μάλιστα! Αυτά όμως τα προβλήματα δεν υπάρχουν στην άλλη σας γειτονιά, είναι πιο 

ασφαλής 

Κ: Νομίζω ναι! Ναι! Νομίζω ναι! 

Ε: Εδώ υπάρχει ένα τέτοιο θέμα… 

Κ: Στο Νέο Φάληρο. 

Ε: Ωραία, εντάξει! Ευχαριστώ! 

Κ: Να είστε καλά! 

 

3η Συνέντευξη 

Ε: Μου λεγάτε για το Νέο Φάληρο, ότι τέλος πάντων, με όλα αυτά τα έργα υποδομής τα 

μεγάλα που γίναν’, τα αθλητικά, έχει υποβαθμιστεί.... 

Μ: Πάρα πολύ! Και ουσιαστικά είναι μία αποκλεισμένη περιοχή, έτσι; Από τη μία μεριά 

περνάνε οι γραμμές του τρένου, γιατί είναι στο πρόγραμμα από το 1980 να βυθιστούν 

μέχρι τον Πειραιά και ποτέ δε βυθίζονται, και απ’ έξω με την επέκταση του Metropolitan 

έχουν κλείσει δύο κύριοι δρόμοι, κλείνουνε συχνά, και η Ειρήνης και η Ελευθερίου 

Βενιζέλου. 

Ε: Κλείνουν για λόγους ασφαλείας; 

Μ: Όχι για λόγους ασφαλείας, για λόγους εξυπηρέτησης του νοσοκομείου. Εξυπηρετείται 

το νοσοκομείο, ας πούμε, θεωρείται δρόμος εξυπηρέτησης του νοσοκομείου. Και από την 

άλλη μεριά η έξοδος του Φαλήρου είναι μόνο η Φαληρέως προς την παραλία και εκεί ο 

Σκάι εννοεί να κάνει πάρκινγκ δεξιά και αριστερά του δρόμου, οπότε περνάει ένα ένα 

αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να περνάνε πάρα πολύ αργά τα αυτοκίνητα! 

E: Στα φανάρια., ας πούμε.... 

Μ: Ναι, στα φανάρια. Ενώ ο δήμος είχε κάνει, είχε προβλέψει, είχε κάνει κίτρινες λωρίδες, 

υπήρχε μία αστυνόμευση και τα λοιπά, μετά από συνεχείς καταγγελίες επισκεπτών του 

Φαλήρου, το δημοτικό διαμέρισμα σταμάτησε να κάνει έλεγχο, η αστυνομία η δημοτική 

σταμάτησε να υπάρχει και έτσι βρήκαν ελεύθερο χώρο να απλωθούν οι δύο μεγάλες 

επιχειρήσεις εις βάρος των δημοτών. 

E: Και τώρα, για να αναβαθμιστεί κάπως η ποιότητα ζωής στο Φάληρο, τι πιστεύετε ότι θα 

μπορούσε να γίνει;  

Μ: Γενικά στον Πειραιά έγινε ένα πλάνο στους δρόμους με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 

αντιδράσουν. Γιατί σε κάθε αλλαγή ο Έλληνας αντιδράει απ’ ότι φαίνεται.... Ενώ εκ του 



 

                  
 

 45 

αποτελέσματος κρίνεται καλύτερη η διευθέτηση αυτή, η οποία έγινε από 

συγκοινωνιολόγους! Ειδικοί ανέλαβαν και χάραξαν πάλι τους δρόμους, αστυνόμευση δεν 

υπάρχει,  αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή εκεί που ‘βρήκαν χώρο τα αυτοκίνητα, αντί 

να κινούνται πιο εύκολα, απλά αποκτήσανε τριπλό παρκάρισμα. Π.χ. στη Λαμπράκη, έτσι; 

Ενώ θα μπορούσε ο δρόμος να αδειάζει στο δευτερόλεπτο, χρησιμοποιείται πλέον σαν 

πάρκινγκ από φορτηγά, ταξί, αυτοκίνητα, διπλό και τριπλό. Το ίδιο και η Γεωργίου. Ο 

αρχικός σχεδιασμός έτσι όπως είχε γίνει από συγκοινωνιολόγους ήτανε τέλειος, άψογος. Το 

ίδιο θα έπρεπε να γίνει, να επεκταθεί σε όλο τον Πειραιά. Δηλαδή αν κάνουν και κάτι 

αντίστοιχο και για το Φάληρο δε θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε, αλλά αν 

αστυνομεύαν σωστά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις έχουνε προσωπικό 

φρουράς... Έχουνε αυτούς... τους φύλακες. Αυτοί οι φύλακες είναι τελείως αδιάφοροι ως 

προς το πού παρκάρουνε τα αφεντικά τους και οι πελάτες φυσικά, έτσι; 

Ε: Δηλαδή βλέπετε ότι δεν έχει βελτιωθεί και τόσο πολύ η κυκλοφοριακή κατάσταση, γιατί 

υπάρχει αυτή η αναρχία, ας πούμε, στη συμπεριφορά των αυτοκινήτων....  

Μ: Η συμπεριφορά των ανθρώπων και η έλλειψη αστυνόμευσης είναι μεγάλη ιστορία! Η 

έλλειψη τήρησης νόμων σ’ αυτή τη χώρα είναι γενικότερο κακό! Δεν τηρούνται νόμοι και 

όποιος κάνει παρανομία θεωρείται και λαϊκός ήρωας, ας πούμε! 

E: Μάλιστα! Οπότε, ναι, λέτε ότι αυτό το κυκλοφοριακό σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει 

την κατάσταση αυτή.... 

Μ: Βέβαια! Αν τηρούνταν σωστά..... 

Ε: Στη περιοχή τη δική σας, του Φαλήρου, δεν έφθασε το σχέδιο αυτό....  

Μ: Όχι!  

Ε: Στη δική σας περιοχή τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει, όχι μόνο για το 

κυκλοφοριακό, γενικά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων; 

Μ: Το project αυτό της παραλιακής, ας πούμε, δεν είναι καθόλου άσχημο! Το έχω ακούσει 

50 χιλιάδες φορές μέχρι τώρα και το μόνο κομμάτι που έχει γίνει τελικά και το έχω δει να 

ολοκληρώνεται είναι ο παλιός Ιππόδρομος, εκεί που είναι το Ίδρυμα Νιάρχου! Αυτή η 

μονομανία των Ελλήνων για δημόσιο πλούτο και για δημιουργία δημόσιων χώρων χωρίς 

εποπτεία και χωρίς πρόβλεψη του πώς θα συντηρούνται και τα λοιπά δεν έχει κανένα 

νόημα, έτσι; Οπότε – τι να πω τώρα- το Palais des sports είναι το χειρότερο αχούρι που 

υπάρχει στην Αθήνα μαζί με τα Ολυμπιακά Έργα τα υπόλοιπα, έτσι; Δεν μπορεί να 

κυκλοφορήσει άνθρωπος εκεί πέρα, ούτε τις νυχτερινές ώρες, ούτε τις ημερήσιες, ας 

πούμε! Το μαύρο το χάλι στον Πειραιά!   

Ε: Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και εγκληματικότητας;  

Μ: Και ασφάλεια πρέπει να υπάρχει! Και ασφάλεια, αν και δεν έχω κάποια στοιχεία να πω 

συγκεκριμένα, αλλά από ‘μένα και τους φίλους μου ξέρω ότι το βράδυ φοβόμαστε να πάμε 

να περπατήσουμε άνετα εκεί, στην περιοχή. Τα Βοτσαλάκια π.χ. που δε θέλουν οι 

Πειραιώτες να κλειστεί και να μπει εισιτήριο, έχει γίνει κέντρο τοξικομανών και 

περιθωριακών, έτσι; Δηλαδή τα παιδάκια που κάνουνε μπάνιο εκεί πέρα είναι και 
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αλκοολικοί, τοξικομανείς οι οποίοι περνάνε το καλοκαίρι τους εκεί! Μάλιστα για πρώτη 

φορά φέτος είχαν και τέντες. Κανονικά, είναι κάμπινγκ, ελεύθερο κάμπινγκ έγινε η πλαζ 

«Βοτσαλάκια» που γράφτηκε κιόλας στους Times ότι είναι στις 10 καλύτερες παραλίες 

πόλεων, έτσι; 

Ε: Είναι τόσο καλά τα νερά εκεί πέρα; 

Μ: Το νερό... Ναι! Απ’ ότι φαίνεται είναι καθαρό! Και ‘γω έκανα μπάνιο πέρυσι για πρώτη 

φορά μετά από 40 χρόνια δεν έπαθα τίποτα! Και φέτος συνέχισα.... 

Ε: Είναι λόγω θέας που είναι τόσο... 

Μ: Είναι πολύ ωραίο σημείο! Είναι σε χρήση – τουλάχιστον ιστορικά ξέρουμε – από 3500 

χρόνια π.Χ. Οι πρώτοι κάτοικοι εκεί πέρα, οι Μινύες φρόντισαν και έφεραν τα νερά από τον 

Προφήτη Ηλία και οι Ρωμαίοι τελευταίοι τα χρησιμοποίησαν σαν λουτρά, έφτιαξαν λουτρά 

εδώ πέρα και τα σκόρπιζαν στα λουτρά! 

Ε: Είχε πηγές δηλαδή; 

Μ: Υπήρχαν... Υπήρχε και σύστημα διοχέτευσης των νερών της βροχής από το λόφο προς το 

σημείο αυτό, γιατί υπήρχαν μπανιέρες. Οι μπανιέρες δε γεμίζονταν μόνο με θαλασσινό 

νερό, γιατί υπήρχαν και τα ιαματικά. Στη Μυρτιδιώτισσα, στην Καστέλλα που είναι έτσι από 

τον προτελευταίο αιώνα, είναι έτσι ακόμα και σήμερα! Αυτά χρησιμοποιούσαν θαλασσινό 

νερό, ιαματικό! Και υπήρχε και στο Χατζηκυριάκειο πηγή με ιαματικό νερό! Θεωρούνταν 

θαυματουργό, ιαματικό νερό! Και έκλεισε... μάλλον έκλεισε η έξοδος εκεί.... Για το πού 

ήταν η πηγή δεν ξέρω συγκεκριμένα, αλλά η έξοδός της που ήταν στη μαρίνα Ζέας έκλεισε 

όταν έγιναν τα έργα της μαρίνας το 1960, περίπου. 

Ε: Και υπάρχει νομίζω και Παναγία Μυρτιδιώτισσα εκεί; 

Μ: Υπάρχει η Μυρτιδιώτισσα ήτανε εκεί που είπαμε πριν, που υπάρχουν τα ιαματικά νερά, 

τα παλιά, του Φαλήρου. Αυτά που λέω, τα δεύτερη είναι της Φρεαττύδας, είναι της 

Φρεαττύδας...  

Ε: Είχε και εκεί δηλαδή! 

Μ: Είχε και εκεί, ναι,ναι, ναι! Έχει ιστορία ο Πειραιάς.... 

Ε: Όντως! Και μου κάνει εντύπωση που με όποιους μιλάω ξέρουν πολύ καλά τα ιστορικά 

στοιχεία! Δηλαδή είναι ωραίο αυτό, που οι άνθρωποι έχουν επαφή, ας πούμε... 

Μ: Παθιασμένοι Πειραιώτες! 

Ε: Για αυτήν εδώ την κεντρική περιοχή που είμαστε τώρα, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να 

γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, που εδώ λογικά.... 

Μ: Εδώ στο κέντρο; 

Ε: Εδώ στο κέντρο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, είναι χειρότερα ή καλύτερα;  

Μ: Στο κέντρο είναι πολύ καλύτερα! Ύστερα από τις διευθετήσεις τις τελευταίες που ‘κάναν’ 

οι συγκοινωνιολόγοι, έτσι; Τώρα με τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν είμαι σίγουρος για το 
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ποια θα είναι τα αποτελέσματα.... Το τραμ π.χ. δεν είμαι σίγουρος ότι θα φέρει καμία 

ωραία ή σημαντική αλλαγή στον Πειραιά. Αν χρειαζόταν μία περιοχή τραμ ή κάποιο τέτοιο 

μέσο σταθερής τροχιάς ήταν η Καστέλλα και το Χατζηκυριάκειο. Ήταν προτιμότερο δηλαδή 

να καλυφθεί η παραλία, η οποία σηκώνει και φορτίο μπόλικο εκεί, ας πούμε, παρά το 

κομμάτι αυτό το κενό, που ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί κανέναν από το Νέο Φάληρο μέχρι 

το λιμάνι.... Μέσω της Ανδρέα Παπανδρέου δεν εξυπηρετείται κανείς... Θα μπορούσε να 

πει βέβαια κάποιος ότι εξυπηρετούνται εν μέρει τα Καμίνια, που δεν είχανε ποτέ καμία 

συγκοινωνία σοβαρή, υποβαθμισμένη περιοχή συγκοινωνιακά!    

Ε: Τα Καμίνια είναι πίσω από τις γραμμές του τρένου; 

Μ: Ακριβώς! Είναι πίσω από τις γραμμές του τρένου, όπως κοιτάμε προς Αθήνα. Αυτή η 

περιοχή.... 

Ε: Το τραμ πηγαίνει όμως κατά μήκος των γραμμών του τρένου.... 

Μ: Το τραμ; Ναι! Ναι! 

Ε: Οπότε λέτε εκεί που θα γίνει σταθμός θα εξυπηρετεί και λίγο τα Καμίνια 

Μ: Και τα Καμίνια.... Αλλιώς έχουμε και τρένο και τραμ στο ίδιο μέρος, δηλαδή είναι μία – 

ξέρω ‘γω – υπερβολή, ας πούμε! 

Ε: Ο δήμος είχε κάνει ενέργειες τότε να πει αυτά τα πράγματα, ας πούμε; Είχε προσπαθήσει 

να επηρεάσει το σχεδιασμό του τραμ; 

Μ: Ναι! Και οι δημότες, ας πούμε! Δηλαδή π.χ. η περιοχή της Τζαβέλλας, ας πούμε, 

απέτρεψε τη δημιουργία του, επειδή ‘θέλαν θέσεις θέσεις πάρκινγκ οι κάτοικοι! Επειδή 

αναπτύχθηκε πολύ η Γούβα εκεί πέρα, ας πούμε, κτίστηκαν πολυκατοικίες μεγάλες, 

χρειαζότανε θέσεις στάθμευσης, οπότε...   

Ε: Οι κάτοικοι δηλαδή απέτρεψαν το σχεδιασμό που λέγατε.... 

Μ: Απέτρεψαν τον καλύτερο σχεδιασμό. Ναι! Και έτσι αναγκαστικά έγινε ένας χειρότερος. 

Αλλά θα μπορούσε να γίνει ένας ακόμα καλύτερος σε τελείως ξεχωριστή περιοχή, δηλαδή 

να καλύπτει το παραλιακό μέτωπο! Γιατί έχουμε αυτή την εποχή ένα δύσκολο 

συγκοινωνιακά μέσο, το τρόλεϊ... Μεγάλο! Μπορεί να μην είναι ενεργοβόρο και να μολύνει, 

όπως τα λεωφορεία κ.τ.λ., αλλά είναι για την περιοχή που καλύπτει τεράστιο, σε όγκο! Θα 

μπορούσε η περιοχή  να καλύπτεται με ένα mini bus – ας πούμε ή θα μπορούσε να 

καλύπτεται με ένα τραμ, άνετα. Για να μην έχουμε αυτό το μποτιλιάρισμα που 

δημιουργείται από τα αυτοκίνητα που ακολουθούν ένα τρόλεϊ δυσκίνητο και δύσχρηστο, 

δε μπορεί να κινηθεί στους στενούς δρόμους αυτό το τεράστιο τρόλεϊ. Παλιά, το ιταλικό, 

ήταν πιο ευκίνητο! 

Ε: Βλέπω ότι τώρα με το σχεδιασμό του τραμ στον Πειραιά η πολιτεία σεβάστηκε τώρα 

περισσότερο, έκανε δηλαδή σχέδια διαβούλευσης, το συζήτησε πολύ καιρό..... 

Μ: Ναι, απλά το τραμ το τράβηξε εδώ, όπως και το μετρό, δηλαδή ενώ ήταν ο σχεδιασμός 

να είχε τελειώσει τώρα, τελικά είναι όλα αυτά στη χώρα μας που κάποιοι παράγοντες τα 

καθυστερούν υπερβολικά, ας πούμε. Αναγκαστικά, δηλαδή, και ίσως μετρώντας και το 
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κόστος πάνω απ’ όλα η πολιτεία είδε ότι είναι πιο χρήσιμο με την ευκαιρία και της 

αντίρρησης των πολιτών να κάνει άλλο σχεδιασμό, που θα στοιχίσει και φθηνότερα....    

Ε: Γενικά η επικοινωνία του κόσμου με τη δημοτική αρχή, υπάρχει; Δηλαδή τη δική σας 

γνώμη αισθάνεστε ότι μπορείτε να τη μεταφέρετε στη δημοτική αρχή; Υπάρχει επικοινωνία  

μεταξύ πολιτών – δήμου ή υπάρχει ....; 

Μ: Το κύτταρο που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει αυτήν την επικοινωνία ήτανε τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα και οι Κοινότητες ουσιαστικά έχει απαξιωθεί! Και ενώ θα 

μπορούσε να είναι αυτό που μεταφέρει τα των δημοτών στο δήμο, δεν κάνει αυτή τη 

δουλειά. Διαχειρίζεται άδειες λειτουργίας καταστημάτων και καταπάτησης πεζοδρομίων -

ας πούμε, από τραπεζοκαθίσματα 

[….] 

Ε: Δηλαδή βλέπετε ότι τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το 

ρόλο κυρίως, αλλά αυτή τη στιγμή δε λειτουργεί σωστά...  

Μ: Κανονικά ναι! Ο ρόλος τους αυτός είναι: συνελεύσεις, συμβούλια, συμμετοχή στα 

σχολεία, στις γειτονιές και τα λοιπά.... Περάσαμε μία τέτοια περίοδο εδώ μικρή, ήτανε ένα 

λαμπρό, φωτεινό παράδειγμα, ας πούμε, της συγκεκριμένης κυρίας που ήταν πρόεδρος του 

Β’ Δημοτικού Διαμερίσματος εδώ και η οποία με δική της πρωτοβουλία δούλευε από το 

πρωί μέχρι το βράδυ. Όποτε και να παίρναμε τηλέφωνο, τη βρίσκαμε τη Ζωή την Κεχαγιά 

στη θέση της και λύνονταν τα προβλήματα αμέσως! Θέλαμε καθαριότητα, ερχόταν αμέσως, 

θέλαμε κοπή, τράβηγμα δένδρων και τα λοιπά, ερχόταν αμέσως. Επικοινωνούσαμε άμεσα 

με την ίδια, έτσι; Ή στους υπεύθυνους που είχαν βάλει σε κάθε επιτροπή.... Αυτό ήταν μία 

χρυσή τετραετία που πέρασε, πάει! Ούτε πριν θυμάμαι.... 

Ε: Ποιός δήμαρχος ήταν αυτός; 

Μ: Ήταν ο Φασούλας. Δεν έχει και τόσο σχέση με το ποιος ήταν δήμαρχος, όσο στα 

Διαμερίσματα να έχουνε... Ο Φασούλας είχε αυτό το καλό, ότι τα τίμησε τα Διαμερίσματα! 

Σε όλα τα αρνητικά του και στο κυριότερο ότι απείχε – όπως όλοι οι άλλοι δήμαρχοι – από 

τα δημοτικά πράγματα, με τη στάση του, με τον τρόπο του και με την επιλογή των ατόμων 

που έκανε, γιατί δεν έβαλε αναξιοπαθούντες, βοήθησε πάρα πολύ τα διαμερίσματα! 

Κινήθηκαν και το Γ’ που είναι της κατοικίας μου, ας πούμε, και το Α’ και το Β’ που έχω μία 

επαφή και ενημερώνουμε, ας πούμε, λειτούργησαν όπως και το Β’. Το ‘ζησα! Πραγματικά, 

έτσι; Πριν από εκεί και μετά από εκεί το χάος! 

Ε: Ο κόσμος προφανώς επειδή είναι αυτή η κατάσταση δεν πολυσυμμετέχει ή συμμετέχει; 

Μ: Συμμετέχει σε επίπεδο καφενείου, δηλαδή η κλασική Βουλή των Ελλήνων.... 

Ε: Δηλαδή δεν έρχεται στα συμβούλια, αλλά στα καφενεία, γίνονται οι συζητήσεις κάπως 

έτσι.... 

Μ: Ναι! Ναι! Ναι!  

Ε: Μάλιστα! Εσείς τώρα, τη μετακίνηση αυτή, από το Φάληρο εδώ, την κάνετε με το 

αυτοκίνητο φαντάζομαι.... 
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Μ: Όχι! Με μηχανή! 

Ε: Με μηχανή; Αφού έχετε μηχανή θα περπατάτε και ελάχιστα ή όχι; 

Μ: Περπατάω λίγο! Ναι, περπατάω λίγο, γιατί πράγματι η μηχανή είναι ξελογιάστρα! Αλλά 

ανέβηκα 16 χρονών στη μηχανή και δε την αποχωρίζομαι! Μετά το ποδήλατο... Το πρώτο 

μέσο που χρησιμοποιούσα ήταν πατίνι, πατίνι, μετά ρουλεμάν, το αυτοσχέδιο, γιατί τότε... 

Τώρα το πουλάει το Jumbo. Τότε ήταν αυτοσχέδια τα πατίνια: ένα ξύλο και δύο ρουλεμάν. 

Μετά περάσαμε στο ποδήλατο και μετά στη μηχανή που έφθασα μέχρι τώρα! 

Ε: Στο ποδήλατο θα ξαναγυρνάγατε; 

Μ: Έκανα μία προσπάθεια, αλλά τα ποδήλατα τα σημερινά δεν καλύπτουν τις δικές μου 

ανάγκες... Αν έβρισκα, ας πούμε, ένα κλασικό ποδήλατο της δεκαετίας του ’60 πιθανόν να 

το χρησιμοποιούσα. Τότε τα ονομάζαμε κιόλας «μπασίκλες» αυτά! Ήτανε λίγο 

χοντροκομμένα, ας πούμε, και έτσι –ξέρω ‘γω- μπορούσες και κρατούσες μία ισορροπία 

πολύ πιο εύκολα από ότι στα σημερινά ποδήλατα που έχω δοκιμάσει. Για ‘μένα δηλαδή η 

ισορροπία στην ηλικία που είμαι τώρα είναι δύσκολη υπόθεση! Στο ποδήλατο εκείνης της 

εποχής – που είμαι σε όλη μου τη ζωή πάνω σε δύο ρόδες, έτσι; - από της σημερινής εποχής 

το ποδήλατο πολύ καλύτερο! Τώρα θα χρειαζόμουνα βοηθητικές.... 

Ε: Είναι μόνο αυτός ο λόγος ή ας πούμε δηλαδή....; Θα το παίρνατε δηλαδή το ποδήλατο 

στις συνθήκες που υπάρχουν τώρα στον Πειραιά ή έχει αυξηθεί η κίνηση των αυτοκινήτων 

και υπάρχει μεγαλύτερος φόβος ή ο λόγος είναι ότι δεν αισθάνεστε άνετα με τα σημερινά 

ποδήλατα από πλευράς ισορροπίας; 

Μ: Ναι, περισσότερο αυτό, γιατί το περιβάλλον μου έχει ποδηλάτες, έχω και φίλους και τον 

αδελφό μου, ας πούμε, που είναι μανιώδης... 

Ε: Είστε και δικυκλιστής και ξέρετε περίπου την ψυχολογία του ποδηλάτη, είστε κοντά 

δηλαδή.... 

Μ: Ναι, μα η προσοχή του δικυκλιστή είναι σαφώς μεγαλύτερη από του οδηγού του 

αυτοκινήτου, έτσι; Η αντίληψη είναι τρομερή ας πούμε, το πώς... και το συγκρίνω με τη 

γυναίκα μου και με τα παιδιά, ξέρω ‘γω, ότι εγώ βλέπω πολύ μακριά σε σχέση με του 

αυτοκινήτου τον κλασικό οδηγό δηλαδή.... 

Ε: Ναι, ναι, ναι! Γιατί είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος! 

Μ: Ναι! Ναι! Πιο εκτεθειμένος, ξέρω ‘γω.. Βέβαια το ποδήλατο είναι μία έκθεση σημαντική! 

Ποδηλατοδρόμους χωρίς ειδικές λωρίδες κ.τ.λ. σε μεγάλη έκταση, βέβαια υπάρχει ένα 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων, αλλά στον Πειραιά δεν έχει φανεί... Είχε μπει στα σχέδια του 

δήμου απ’ ότι ξέρω 1 χλμ. που θα συνέδεε την Καστέλλα με τον ποδηλατόδρομο του δήμου 

Μοσχάτου. Ο δήμος Μοσχάτου έχει ποδηλατόδρομο.  

[….] 

Ε: Περπάτημα; Γενικά τι κάνετε; Υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις που τις κάνετε, ας πούμε 

πάτε μια βόλτα με τα πόδια στη γειτονιά σας ή αλλού στον Πειραιά; 
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Μ: Όχι, όχι, όχι! Στον Πειραιά, ναι! Στον Πειραιά, στο κέντρο, ναι! Στο κέντρο. Στη γειτονιά 

μου πλέον, όχι! Τα παλιά τα χρόνια που ήταν και κατάλληλες... στο ΣΕΦ πήγαινα βόλτα.... 

Ε: Στο κέντρο, που; Σε ποιές περιοχές; 

Μ: Στο κέντρο, κέντρο! Κέντρο! Είναι φίλοι, γνωστοί, καφενεία, ξέρω ‘γω μεζεδοπωλεία, 

ιστορίες, όλα αυτά είναι μαζεμένα μέσα σε ένα χώρο πολύ μικρό, ας πούμε, των φίλων. 

Άντε να κάνεις κάνα χλμ. με τα πόδια. 

Ε: Σκεφτόμαστε να πεζοδρομήσουμε κάποιους δρόμους. Ε... όχι ακριβώς να 

πεζοδρομήσουμε, να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες κίνησης  των πεζών στο 

κέντρο του Πειραιά. Σε ποιους δρόμους πιστεύετε θα έπρεπε να πιάσουμε, δηλαδή ποιοι 

είναι οι δρόμοι που ο πεζός χαίρετε περισσότερο να είναι και να περπατάει.  

Μ: Εκεί που έχει καταστήματα για να χαζεύει κιόλας, έτσι; 

Ε: Δηλαδή πάνω στους κεντρικούς δρόμους ή υπάρχουνε και στα στενά καταστήματα; 

Μ: Υπάρχουνε, βέβαια, υπάρχουνε! Εκεί που είναι οι κεντρικοί δρόμοι, αλλά το πρόβλημά 

τους είναι το εξής, ότι είναι στόχος και ενδιαφέρον όλων οι κεντρικοί δρόμοι! Δηλαδή εκεί 

ενδιαφέρονται και οι ταξιτζήδες να κάνουν πιάτσα, εκεί ενδιαφέρονται οι επαγγελματίες να 

βγάλουνε τραπεζοκαθίσματα, εκεί ξεφυτρώνουνε περίπτερα, που αν δεν είχαμε κρίση, θα 

είχαμε φθάσει να βγαίνεις από την πολυκατοικία σου και να πέφτεις πάνω στο προσωπικό 

σου περίπτερο, ας πούμε, έτσι; Κάτι ήταν και αυτό γλιτώσαμε από τα περίπτερα! Βέβαια, 

γιατί θυμάμαι στις Βρυξέλλες, ας πούμε, γύρισα τις μισές Βρυξέλλες για να βρω ένα κιόσκι! 

Εδώ δεν είναι ανάγκη να πας μακριά, δε θα κάνεις πάνω από 20 βήματα για να βρεις ένα 

περίπτερο! Οπότε.... αυτό με τα περίπτερα πρέπει να σταματήσει και να καθαρίσει, είναι 

μία κληρονομιά που έμεινε από τους ανάπηρους πολέμου και έχει αλλάξει τελείως μορφή 

τώρα. Υπάρχουνε και αλλοδαποί που εκμεταλλεύονται τώρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, 

δηλαδή δε το λέω ρατσιστικά, αλλά φθάσαμε στο άλλο άκρο, ας πούμε, έτσι; Να λύνουμε 

το πρόβλημα του μετανάστη.  Σε κεντρικό περίπτερο, είναι πολύ καλοκάγαθοι άνθρωποι, 

πολύ ευγενικοί! Αλλά δεν είναι ανάπηροι πολέμου! 

Ε: Πουλάνε τις άδεις οι προηγούμενοι σε αυτούς.... 

Μ: Προφανώς τα νοικιάζουν, τα υπενοικιάζουν..... Ή τους έχουν σαν προσωπικό με 20 € την 

ημέρα. Που γι’ αυτούς είναι τεράστιο ποσό! Με τα 20 € το μήνα ζει η οικογένειά τους! 

Ε: Είχα πιάσει κουβέντα μια φορά με έναν Πακιστανό στο λεωφορείο και μου τα έλεγε.... 

Δηλαδή το 80 % από τα λεφτά που παίρνουν τα στέλνουνε.... 

Μ: Ναι, αλλά είναι απίστευτο το πώς ζει μία τετραμελής οικογένεια με αυτά τα λεφτά που 

εμείς εδώ δε τα υπολογίζουμε καθόλου, έτσι; Μετά υπάρχει, ας πούμε, με την αλλαγή των 

δρόμων, ας πούμε τώρα, την τελευταία που έγινε, επί Μιχαλολιάκου, η Μπουμπουλίνας 

π.χ. που είναι ένας σημαντικός δρόμος του Πειραιά άνοιξε από Πασαλιμάνι προς λιμάνι. 

Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, δεν έχει καθόλου μποτιλιάρισμα. Καθόλου! Δεν 

υπάρχει μποτιλιάρισμα πια! Αλλά τα σταθμευμένα δεξιά και αριστερά αυτοκίνητα 

εμποδίζουνε, ας πούμε, να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα ο δρόμος. Είναι σταθμευμένα 

δεξιά και αριστέρα. Θα μπορούσε να ήτανε σε ένα από τα δύο! 
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Ε: Οι πεζοί μετά τις πεζοδρομήσεις κινούνται καλύτερα ή είναι χειρότερα οι συνθήκες για 

τους πεζούς; 

Μ: Οι συνθήκες γίνονται χειρότερες, όχι εξαιτίας των συγκοινωνιακών λύσεων, αλλά 

εξαιτίας της πολιτικής των καθισμάτων. Το πρόβλημα δηλαδή το κυριότερο είναι δένδρα 

και τραπεζοκαθίσματα! Τα δένδρα θα έπρεπε να ξανασχεδιαστούν και να μη μείνει πόλη 

χωρίς δένδρα, χωρίς καθόλου δένδρα, αλλά να ξανασχεδιαστεί η τοποθέτησή τους από την 

αρχή και επίσης η... ο δρόμος, το πεζοδρόμιο για τον ανάπηρο, για το καροτσάκι του 

παιδιού ας πούμε κ.τ.λ. και για τον άνθρωπο που έχει κάποια προβλήματα. Εκτός από τον 

ανέμελο διαβάτη της πόλης, ας πούμε, έτσι; Είναι απαγορευτικός ο Πειραιάς για να 

περπατήσει κάποιος που έχει όχημα, δεν είναι δυνατόν! 

Ε: Φτιάχνουμε δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Ποιές περιοχές του Πειραιά θα έπρεπε να συνδέει; 

Μ: Οι ποδηλατόδρομοι... Μέσα στο κέντρο ή περιφερειακά; 

Ε: Όχι, σ’ όλο τον Πειραιά! 

Μ: Από το λιμάνι που είναι πρόσφορο για ποδηλατάδα, έτσι; Δηλαδή στο λιμάνι μπορεί 

κανείς να μπει και να φθάσει μέχρι τη Δραπετσώνα άνετα αν μπει μέσα στο λιμάνι. Με 

ασφάλεια! Οπότε παίρνοντας σα δεδομένα ότι το λιμάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

εκεί και πέρα έξοδοι του λιμανιού που θα μπορούσαν να έχουν και ποδηλατόδρομο είναι η 

Γεωργίου, κεντρικός δρόμος, έτσι; Από Πειραιά έχεις εικόνα τώρα..... 

Ε: Η Γεωργίου... 

Μ: Είναι το δημοτικό θέατρο δίπλα και συνδέει το λιμάνι, έτσι;  

Ε: Η οποία έχει μονοδρομηθεί τώρα; 

Μ: Ναι, βέβαια, είναι κάθετος! Προς το λιμάνι πάει....   

Ε: Α! Προς το λιμάνι... Και έχει και χώρο τώρα εκεί φαντάζομαι.... 

Μ: Έχει χώρο, αλλά καλύπτεται από παρκαρισμένα και ταξί! Αλλιώς υπάρχει χώρος, αν 

δηλαδή υπάρξει η σωστή αστυνόμευση. Επίσης η Εθνικής Αντιστάσεως, η 2ας Μεραρχίας, η 

οποία φεύγει από το λιμάνι και έρχεται προς το Πασαλιμάνι, μισομονοδρομημένη....  

Ε: Έχει την αντίθετη κατεύθυνση αυτή, αυτή πάει προς το Πασαλιμάνι; 

Μ: Αυτή ναι! Αυτή έρχεται προς το Πασαλιμάνι, έχει αντίθετη κατεύθυνση. Ενδιάμεσά τους 

είναι η Μπουμπουλίνας που εκτονώνει την κίνηση από Καστέλλα προς λιμάνι. 

Ε: Υπάρχουνε λίγο ανηφοροκατηφόρες βέβαια! 

Μ: Έχει, έχει, έχει, έχει μία κλίση εκεί.....  

Ε: Είναι βατή όμως φαντάζομαι.... 

Μ: Ο Πειραιάς, ναι! Ο Πειραιάς, ναι!  Δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεις. Το μόνο κομμάτι 

που δεν έχει κλίση είναι το Φάληρο, η Μυρτιδιώτισσα με ΣΕΦ εκεί... Μετά η παραλία, 

βέβαια θα μπορούσε να.... Α, επίσης η μονοδρόμηση της παραλίας έχει φέρει πολύ μεγάλο 
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απτό αποτέλεσμα ουσιαστικό. Παρ’ όλο που τελευταία μπερδεύτηκα και δε μπορούσα να 

βρω άκρη πώς να γυρίσω πίσω, παρ’ όλα αυτά δε μπορώ να πω ότι δεν απολαμβάνει κανείς 

πια τη βόλτα του ή την παραμονή του στην Πειραϊκή, Χατζηκυριάκειο. 

Ε: Εκεί πηγαίνετε εσείς βολτάρετε εσείς προσωπικά; 

Μ: Ναι, αμέ, ναι! 

Ε: Και βλέπετε ότι τώρα είναι καλύτερες οι συνθήκες.... 

Μ: Πολύ καλύτερες! Για το αυτοκίνητο είναι δυσκολότερες. Για τον πεζό, τον κάτοικο, είναι 

υπέροχες! Καμία σχέση με παλιά! 

Ε: Αν πρέπει να συνδέσουμε αυτή την περιοχή με το κέντρο του Πειραιά, ποιοι είναι οι 

δρόμοι που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε; 

Μ: Θα μπορούσε και εκεί να γίνει ο ποδηλατόδρομος, έτσι; Πάντα η έννοια πρέπει να είναι 

ο έλεγχος της νομιμότητας, της στάθμευσης, η απόκτηση συνείδησης ότι υπάρχουν 

άνθρωποι που είναι ανήμποροι, δε μπορούνε να κάνουνε αυτά που κάνουμε εμείς κ.τ.λ. 

Ε: Παρκάρουνε στις ράμπες για παράδειγμα.... 

Μ: Η ράμπα είναι; Πας σε ένα κομμάτι του Πειραιά και βλέπεις τα αυτοκίνητα 

παρκαρισμένα πάνω στο πεζοδρόμιο και δεν αφήνουνε καθόλου χώρο.... 

Ε: Και αναγκάζονται οι πεζοί να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα.... 

Μ: Ναι! Κατεβαίνεις κάτω για να περπατήσεις! Βέβαια με τα έργα που ‘γίναν επί Αγραπίδη 

λίγο άλλαξε η κατάσταση. 

Ε: Δηλαδή δεν μπορούν τα αυτοκίνητα να ανεβαίνουν πάνω; 

Μ: Δεν είναι τόσο εύκολο για τα αυτοκίνητα όσο ήτανε παλιότερα. Όχι ότι δε μπορούνε, 

αλλά δεν είναι τόσο βατό, τόσο εύκολο, όσο στο επίπεδο του δρόμου που δε σε νοιάζει αν 

θα χαλάσεις και τα αμορτισέρ και τα λάστιχα, έτσι; Είναι λίγο πιο ψηλά οπότε το 

σκέφτεσαι... 

Ε: Α, μάλιστα! Τα σηκώσανε δηλαδή.... 

Μ: Ναι, σηκώθηκαν. 

Ε: Το έχω δει και στο Ρέθυμνο αυτό. Σηκώσαν πολύ τα πεζοδρόμια και οι Κρητικοί πλέον 

ούτε με τα αγροτικά δε μπορούν να ανεβούνε.... Μάλιστα, αυτά τώρα, έτσι καλύψαμε όλα 

τα θέματα πιστεύω! 

Μ: Χαίρομαι! 

Ε: Με το μηχανάκι δε σας ρωτάω..... 

 

[Τελικά στη συνέχεια αναδείχθηκε πρόβλημα με τη στάθμευση των δικύκλων στο κέντρο 

της πόλης. Δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις για δίκυκλα] 
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4η Συνέντευξη 

Ε: Πως θα πας μετά στο Βύρωνα?  

Π: με το αυτοκίνητο αφού δεν βολεύει να πάω διαφορετικά! Θα γυρίσω και αργά. 

Ε: Στο νοσοκομείο πως πηγαίνεις? (Κρατικό Νικαίας) 

Π: Στο νοσοκομείο πηγαίνω με αυτοκίνητο γιατί ειδικά όταν έχω εφημερίες πραγματικά δεν 

μπορώ να κάνω 1 ώρα και , μιάμιση καμία φορά για να επιστρέψω και να στριμωχτώ. Αλλά 

και γενικότερα περισσότερο χρησιμοποιώ αυτοκίνητο ακόμα και για κοντινές αποστάσεις 

μέσα στον Πειραιά.  

Ε: Τόση ώρα κάνεις να έρθεις από τη Νίκαια? 

Π: Πάνω από ώρα πάντα για να φθάσω στο σπίτι. Το λεωφορείο δεν περνάει πολύ συχνά ή 

όσο συχνά πρέπει, δεν ξέρω… Έχει πάντα πάρα πολύ κόσμο, σε σημείο που κάποιες φορές 

στην αρχή άφηνα λεωφορεία να περνάνε επειδή δεν μπορούσα να μπω και στο 2-3-4 

λεωφορείο έμπαινα ή έπαιρνα ταξί. Τελικά άρχισα να παίρνω το αυτοκίνητο μου.  

Ε: Τώρα είναι καλύτερα? 

Π:  Καλύτερα, σίγουρα. Ούτε στρίμωγμα, ούτε να αργώ, το καλοκαίρι έχω και κλιματισμό. 

Στο παρκάρισμα αργώ καμία φορά στο νοσοκομείο, αλλά με το λεωφορείο και το 

περπάτημα πάντα αργούσα περισσότερο. Και έφτανα και ταλαιπωρημένη. Και με νεύρα. Ο 

Πειραιάς δεν έχει καλά ΜΜΜ. Έχει πολλά λεωφορεία και το τρένο αλλά δύσκολα θα 

κινηθείς μόνο με αυτά. Για να πας στην Αθήνα με το λεωφορείο, πρέπει να περπατήσεις 

ένα τέταρτο έως μισή ώρα, να πάρεις το λεωφορείο που θα κάνει 1 ώρα και να 

περπατήσεις και πάλι ή να πάρεις μετρό. Άμα μένεις κοντά στο λεωφορείο δεν είναι 

πρόβλημα, αλλά η παραλία και η Πειραϊκή δεν εξυπηρετούνται καλά.  

Ε: Δεν έχει κίνηση? Βρίσκεις να παρκάρεις? 

Π: Κάποιες φορές πάω από Εθνική και νομίζω είναι καλύτερα. Το λιμάνι κολλάει και τα 

Καμίνια. Πάρκινγκ βρίσκω γενικά. Όταν ήρθα να μείνω ήταν πολύ χειρότερα. 

Ε: Με την κίνηση και τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πως είναι, επειδή είπες πως παλαιότερα 

ήταν χειρότερα?  

Π: Νομίζω καλύτερα … Στο λιμάνι κάποιες φορές έχει πολύ κίνηση, χειρότερη από πριν. 

Αλλά νομίζω συνολικά καλύτερα. Τον πρώτο καιρό όλος ο κόσμος είχε μπερδευτεί αλλά 

σιγά σιγά μάθαμε τους δρόμους. Πρόβλημα ήταν τα καινούρια φανάρια! Ξαφνικά 

εμφανίστηκαν! Και οι δρόμοι για το λεωφορείο, που τώρα μπαίνουν και αυτοκίνητα ενώ 

δεν επιτρέπεται. Μπαίνοντας στον Πειραιά συναντώ κάποιες φορές κίνηση. Ειδικά το 

καλοκαίρι, αλλά γενικά το καλοκαίρι ο Πειραιάς αλλάζει λόγω του λιμανιού. 

Ε: Δηλαδή? 
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Π: Πάντα το καλοκαίρι λόγω του λιμανιού έχει πολύ κίνηση. Πώς να φθάσει ο κόσμος στο 

λιμάνι? Μόνο με ηλεκτρικό. Και να μετά άντε να φθάσει στο καράβι του με βαλίτσες… 

Ε: Είναι γενικά φορτισμένη η περιοχή του λιμανιού ε? 

Π: Ναι αρκετά… Αυτό που σίγουρα είναι πρόβλημα είναι το 2πλοπαρκάρισμα. Στη 

Λαμπράκη γίνεται χαμός. Ότι κίνηση υπάρχει φταίνε τα διπλοπαρκαρισμενα. Εάν φύγω για 

το νοσοκομείο από την Εθνική, κάθε πρωί υπάρχουν σταματημένα φορτηγά, βαν, και ότι 

άλλο θέλεις στη Λαμπράκη αλλά και στην παραλία. Ενώ είναι 2 λωρίδες στα περισσότερα 

σημεία 1 περνάει. Στην παραλιακή τρέχουν νομίζω περισσότερο. Δεν πηγαίνεις τόσο 

εύκολα απέναντι πια… 

Ε: Είναι μεγάλο θέμα αυτό… αλλά τελικά η εικόνα έχει βελτιωθεί? 

Π: Το να περνάς απέναντι? Ουσιαστικά εάν θέλεις να βγεις έξω για βόλτα χωρίς να φύγεις 

από τον Πειραιά, θα πας στην παραλία. Τώρα έτσι όπως τρέχουν δεν μπορείς να περάσεις 

και ειδικά οι μεγάλοι. Συνολικά η εικόνα νομίζω πως βελτιώνεται… Γίνονται και τα έργα 

βέβαια και όλο αλλάζουν τους δρόμους. Εννοώ πως αφαιρούν ή προσθέτουν λωρίδες.  

Ε: Ποδήλατο δεν έχεις σκεφτεί να πάρεις? Αφού μένεις και στην παραλία, έστω για βόλτα… 

Π: Δεν έχω ποδήλατο αλλά και πάλι και εάν είχα δεν ξέρω… Είναι δύσκολο να μπω με τα 

αυτοκίνητα, φοβάμαι γιατί τρέχουν τώρα. Και πεζοδρόμια δεν υπάρχουν ή είναι χαλασμένα 

για να πας πάνω. Θα ήταν ωραίο αυτό όχι για δουλειές… αλλά  για να πας βόλτα στην 

παραλία ή προς την Καστέλα. Αλλά αν πας στο δρόμο που ξέρεις εάν θα σε δουν, εάν θα σε 

προσέξουν?  

Ε: Δηλαδή εάν υπήρχε υποδομή για ποδήλατο θα το χρησιμοποιούσες? 

Π: Μάλλον. Μου αρέσει σαν ιδέα για βόλτα αλλά για δουλειές δεν ξέρω… Βέβαια από το να 

τρέχεις με το αυτοκίνητο για ψιλοδουλειές και να μη βρίσκεις να παρκάρεις… μπορεί και να 

είναι πιο εύκολο. Για το νοσοκομείο όμως… πώς να πάω στη Θηβών ή στην Εθνική με 

ποδήλατο? Και εάν πάω, πως θα γυρίσω βράδυ? Έχω δει πολλούς ποδηλάτες, περνάνε 

συχνά κάτω από το σπίτι μου και φοβάμαι, και σαν οδηγός τρέμω. Μοιάζουν να μην έχουν 

συναίσθηση που βρίσκονται. Αν πέσει πάνω τους ένας, τι θα γίνει? 

Ε: Μα και αυτό συνήθεια είναι , όταν δεν έχει συνηθίσει να βλέπεις ποδηλάτες αισθάνεσαι 

ανασφάλεια και σαν ποδηλάτης και σαν οδηγός. Αλλά αυτή η σχέση και η εμπιστοσύνη 

χτίζεται σιγά σιγά… 

Π: Δεν ξέρω. Είναι θέμα κουλτούρας και παιδείας πάντως η οδήγηση. Όχι μόρφωσης. Στο 

νοσοκομείο βλέπεις τα πάντα. Γονείς μορφωμένους με συμπεριφορά απαίσια, γονείς 

αμόρφωτους αλλά πολύ πολιτισμένους στη συμπεριφορά, αλλά και το ανάποδο. Και τα 

παιδιά είναι καθρέφτες. Είτε από αντίδραση είτε από αυτά που βλέπει και αφομοιώνει το 

παιδί μαθαίνει. έχουμε μάθει να μη μας ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μας. Έτσι μεγαλώσαμε 

και τα πράγματα χειροτερεύουν.  

Ε: Δηλαδή η συμπεριφορά στο δρόμο και στην πόλη έχει άμεση σχέση με το πώς 

μεγαλώνουμε και επομένως με τις επιλογές μας… 
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Π: Σίγουρα… είναι πολύ μεγάλη διαδικασία να μάθεις σε ένα παιδί να αλλάζει συνήθειες. 

Και περισσότερο δύσκολο προφανώς σε γονείς και γενικότερα σε ενήλικες. Δεν βλέπεις 

όλους αυτούς που πετάνε σκουπίδια στο δρόμο? Έχεις δει τα πεζοδρόμια στο Πασαλιμάνι? 

Φωνάζουμε συνέχεια πως δεν είναι καθαρά, αλλά ποιος τα έχει βρωμίσει? Τόσες 

κολλημένες τσίχλες ποιος τις έκανε? Ο δήμαρχος? Τις βρωμιές από τους σκύλους ποιος τις 

αφήνει εκεί? Εμείς δεν τις αφήνουμε? Όποιος έχει σκύλο δηλαδή. Ναι για τις πλάκες στα 

πεζοδρόμια που δεν ξέρω εάν έχουν αλλαχτεί ποτέ, για τα σκουπίδια που μαζεύονται στους 

κάδους, φταίει ο δήμος και για πολλά άλλα, αλλά για τη βρωμιά και τη συμπεριφορά μας, 

εμείς φταίμε. Δεν σκέφτεται κάποιος που αφήνει τις βρωμιές του σκύλου του πως μετά θα 

περάσουν παιδάκια? Ή πως τα δικά του παιδιά αύριο θα πατήσουν τις βρωμιές? 

Ε: Δηλαδή η εικόνα που έχεις για τον Πειραιά είναι βρωμιά και αδιαφορία? 

Π: Ο Πειραιάς είναι περιοχή όμορφη αλλά παρατημένη. Δεν είναι σαν την Αθήνα, αλλά 

είναι βρώμικος. Και έχει περιοχές πολύ ωραίες και πολύ άσχημες. Όταν ήρθα να μείνω, 

ενθουσιάστηκα… ο ήλιος η θάλασσα, όλη η παραλία που για αυτούς που έχουν μεγαλώσει 

εδώ είναι δεδομένα, για εμένα που ήμουν στο Βύρωνα είναι φοβερή αλλαγή. Αλλά με τον 

καιρό ανακαλύπτεις γειτονιές άσχημες, βρώμικες, μέρη που δεν περνάς το βράδυ, ή που 

σου δημιουργούν ανασφάλεια. Αλλά και πάλι υπάρχουν μέρη που αισθάνεσαι άνετα και 

είναι πολύ όμορφα, στην παραλία, στο Μικρολίμανο, Καστέλα, στο κέντρο. Όταν από τον 

ηλεκτρικό πας προς το κέντρο περνάς διαδοχικά από περιοχή με ζητιάνους και 

ναρκομανείς, μετά από τη γραφική αγορά που το βράδυ ερημώνει και μετά φτάνεις στο 

κέντρο που είναι άλλος κόσμος. 

Ε: Άσχημες περιοχές… 

Π: Έξω από τον ηλεκτρικό, είναι πολύ άσχημα. Μόλις νυχτώνει ειδικά. Και οι δρόμοι κοντά 

στη Θηβών και στην Εθνικής Αντιστάσεως, είναι δύσκολοι, όταν κλείνουν τα μαγαζιά… εκεί 

στην Αγορά. όταν γυρνούσα με το λεωφορείο μετά από μικρές εφημερίες πάντα με 

φόβιζαν.  

Ε: Τώρα με όλες τις αλλαγές που γίνονται και θα γίνουν, πιστεύεις πως θα αλλάξει κάτι? 

Π: Εννοείς το μετρό και το τραμ? Πιστεύω πως ως προς τις συγκοινωνίες θα είναι πολύ 

καλύτερα… Που είναι οι σταθμοί? Έχω δει στο Δημοτικό Θέατρο. 

Ε: Ναι ναι, εκεί θα σταματάει το μετρό αφού θα περνάει από τα Μανιάτικα και το λιμάνι. 

Και το τραμ θα κάνει κυκλική διαδρομή… 

Π: Δηλαδή αν μένεις Χατζηκυριάκειο ή Πειραϊκή? Η Πειραϊκή έχει πρόβλημα. Η παραλία 

γενικότερα. Πρέπει να περπατήσεις έως και πάνω από μισή ώρα για να πάρεις το μετρό. 

Και το λεωφορείο περνάει σπάνια. Δεν θα ήταν ωραία να πάει το τραμ και προς τα εκεί? Ή 

το μετρό? Ή να υπάρχει λεωφορείο μικρό έστω. Είναι και το Μεταξά στην παραλία.  

Ε: Οπότε θα χρησιμοποιούσες περισσότερο τα μέσα και εσύ… 

Π: Για το νοσοκομείο δεν ξέρω αλλά εάν μπορούσα να βγω βόλτα ή να πάω στο 

Μικρολίμανο χωρίς αυτοκίνητο σίγουρα θα το έκανα. Και ακόμα και για Αθήνα. Είτε με 

μετρό και τραμ είτε να περπατήσω. Απλά να  μπορώ να περπατήσω. Να έχει πεζοδρόμιο και 
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να μπορώ να χαζέψω λίγο. Να μην φοβάμαι συνέχεια μην με κόψει κανένα αυτοκίνητο, να 

μη μπορώ να περπατήσω δίπλα δίπλα με την παρέα μου. 

Ε: Εσύ έμενες εδώ όταν έγινε ο σχεδιασμός για το τραμ? 

Π: Δεν έμενα αλλά τα είχα δει και τα είχα διαβάσει. Και εκ των υστέρων, όταν ήρθα να 

μείνω έμαθα κάποια πράγματα. Ξέρω πως ήταν άλλη η αρχική διαδρομή και πως μετά από 

διαμαρτυρίες κατοίκων άλλαξε. Ή μάλλον σταμάτησε. Οι διαμαρτυρίες το σταμάτησαν 

δηλαδή.  

Ε: Τώρα όμως έγινε συζήτηση μεταξύ δήμου και δημοτών… 

Π: Δεν ξέρω κάτι για συζήτηση. Κάποια στιγμή άκουσα από μαγαζάτορες πως θα περάσει το 

τραμ. Και για το μετρό από την τηλεόραση. Και μετά είδα μονοδρομήσεις και έργα. Δεν 

ξέρω… Ίσως επειδή είμαι μόνο κάτοικος και δεν ψηφίζω εδώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως 

δεν με αφορά, αφού εγώ θα τα χρησιμοποιώ. Εδώ μένω, απλά δεν ψηφίζω εδώ.  

Ε: Θα προτιμούσες να έχεις συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις? 

Π: Θα ήθελα να το ξέρω πάντως! Δεν ξέρω εάν είμαι κατάλληλη να κρίνω αυτά που θα μου 

πουν για σταθμούς, από πού θα περνάει, αλλά ξέρω τι θα με διευκόλυνε και τι όχι εάν είχα 

πρόθεση να χρησιμοποιώ τα μέσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να μάθω κάτι πριν 

δω τα έργα. Αυτό έχει σχέση με αυτό που σου είπα πριν. Με το ότι κάποιος δεν σκέφτεται 

πως αυτά που κάνει επηρεάζουν τους άλλους. Όταν αποφασιζόταν που θα περάσει το τραμ 

και εγώ προφανώς και άλλοι που τους αφορά δεν έμαθαν κάτι, μετά φυσικά αισθάνεσαι 

πως δεν σε υπολογίζουν οπότε και λες «σιγά μην μαζέψω τα σκουπίδια μου ή μην με 

νοιάξει που θα περπατήσει ή θα παίξει το παιδί του άλλου». Μιλάω για ενημέρωση όχι 

απαραίτητα συμμετοχή. Καμιά φορά μπλέκεις με αυτά. Στην Αγγλία γινόταν πολύ αυτό 

αλλά εδώ δεν ξέρω πως λειτουργεί. 

Ε: Μπλέκεις? 

Π: Εδώ έχουν μωρέ όλοι γνώμη. Λένε πράγματα για να τα πουν. Πως κάτι να είναι 

αποτελεσματικό αν θέλουν όλοι να βγουν να μιλήσουν, για να μιλήσουν? Και όχι για να 

συμμετέχουν στα κοινά.  

Ε: Πιστεύεις πως δεν βγαίνει αποτέλεσμα από τη συμμετοχή σου? 

Π: Δεν ξέρω. Λογικά τα λαμβάνουν υπόψη, αλλά εάν τα συμφέροντα λίγων είναι πιο 

σημαντικά, δεν νομίζω πως μετράει τι θα πούμε εμείς. Π.χ. εάν γίνουν τα δικαστήρια στο 

δημοτικό, εκεί που έχουν κρεμάσει την ταμπέλα… 

Ε: ναι ναι το είδα 

Π: δε νομίζω πως θα ήταν καλό! Δεν ξέρω εάν έγινε συζήτηση… Εκεί θα συμμετείχα. Να πας 

στο εμπορικό κέντρο, να πας να πιείς ένα καφέ, να δεις μια παράσταση και να έχεις 

δικαστήρια δίπλα? Περιπολικά και τέτοια? Το Δημοτικό Θέατρο είναι ανοιχτό ωραίο, σε 

όλους αρέσει να πηγαίνουν... Είναι ασφαλές κιόλας. Γιατί να αλλάξει αυτό?? 

Ε: οπότε θα συμμετείχες σε κάποια θέματα… 
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Π: μάλλον ναι, εάν μπορώ σαν κάτοικος… 

Ε: Για τη γειτονιά σου ξέρεις να υπάρχει κάποια αλλαγή? 

Π: Δεν ξέρω… Αλλά τι να γίνει? Είναι από τι περιοχές που τις έχουν προσέξει. 

Ε: Εσύ θα ήθελες να γίνει κάτι? 

Π: Θα ήθελα να κάνω βόλτα στην παραλία σε μεγάλα πεζοδρόμια. Προς τη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων στο πεζοδρόμιο 1 άνθρωπος περνάει. Μια μαμά με καρότσι δεν μπορεί να πάει 

στο πεζοδρόμιο. Όπως και στους περισσότερους δρόμους βέβαια του Πειραιά. Θα ήθελα να 

βγαίνω βόλτα χωρίς να σχεδιάζω πως θα περπατήσω. Και να είναι πιο καθαρά. Συνήθως 

μαζεύουν τα σκουπίδια από την παραλία και τα αφήνουν στους μέσα δρόμους. Βέβαια δεν 

ξέρω εάν χωράει το σκουπιδιάρικο. Γενικά είναι αρκετά καλά. 

 

 5η Συνέντευξη 

Ν: Το σενάριο πεζοδρόμησης της Πειραϊκής είναι αυτό εδώ. Το αν θα είναι πεζοδρόμηση, 

αν θα είναι ημιπεζοδρόμηση, αν θα έχουμε ένα σενάριο διαδρομών που πηγαινοέρχονται… 

E: Πεζοδρόμηση της ακτής; 

Ν:Πεζοδρόμηση της λεωφόρου η οποία διατρέχει την ακτή. Με μία ιδέα κάθετων 

προσβάσεων στην ακτή, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ καλό, σε αρκετά σημεία σύστημα 

οδικό, κάθετων προσβάσεων στην ακτή, που θα επιτρέψουν την τροφοδοσία, την 

εξυπηρέτηση των οικοδομικών τετραγώνων των παράκτιων, χωρίς δυνατότητα διαμπερούς 

κίνησης. Εννοώ παράκτιας κίνησης. Δηλαδή θα κατεβαίνει (ο οδηγός) θα κάνει βόλτα το 

τετράγωνο και θα ξαναφεύγει. Δεν θα μπορεί να κάνει αυτή τη συνηθισμένη βόλτα που 

κάνει με τους φίλους, «να κάτσουμε εδώ για ούζα ή να πάμε παρακάτω». Κι όταν πάμε 

παρακάτω να τριπλοπαρκάρουμε ή να τετραπλοπαρκάρουμε. Αυτό που έχει διαλύσει την 

πόλη.  

E: Αυτό είναι η υφιστάμενη κατάσταση; 

Ν: Ναι, είναι η υφιστάμενη κατάσταση, βέβαια. Και το οποίο επιδιώκουνε και οι 

καταστηματάρχες. Έχει φτιαχτεί μια κουλτούρα της επίσκεψης στην Πειραϊκή με ανοιχτά 

αυτοκίνητα και με θορυβώδη μουσική ας πούμε, το οποίο πρέπει σιγά σιγά να μαζεύεται. 

Αυτό. Λοιπόν πες μου τα δικά σου. 

E: Ναι, Κάνουμε μια σειρά συνεντεύξεων με ανθρώπους που ζουν στον Πειραιά, δηλαδή με 

αυτή την ιδιότητα μιλάω και μαζί σας, ώστε στη συνέχεια να φτιάξουμε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο μετά θα μοιράσουμε σε διάφορο κόσμο για να έχουμε μια 

ποσοτικοποίηση της πληροφορίας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο που εσείς 

μετακινείστε και πόσο ικανοποιημένος είστε. Θα ήθελα κάποια σχόλια εκεί. Επίσης, το 

Πάσχα νομίζω έγιναν  κάποιες κυκλοφοριακές αλλαγές. 
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Ν: Έγινε το σύνολο των κυκλοφοριακών αλλαγών στο 1ο και στο 2ο διαμέρισμα, δηλαδή από 

εδώ και δώθε (δείχνει το χάρτη), οι οποίες έγιναν ένα μην πριν από τις εκλογές, ναι έγιναν 

το Πάσχα.  

E: Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για την κατάσταση μετά από αυτές; 

Ν: Τις ξέρεις αυτές; 

E: Έγιναν αρκετές μονοδρομήσεις. 

Ν:Αναδιατάχθηκαν οι κεντρικοί άξονες της πόλης.  

E: Το οποίο έχει ειπωθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι επιβάρυνε μικρότερους 

δρόμους; 

Ν: Έχεις δίκιο. Κοίταξε. Η εικόνα εν τέλει από τις μονοδρομήσεις, χρειάζεται να δείτε εκεί 

και τη μελέτη Ηλιόπουλου, την ξέρεις ο Θάνος, που ήταν η μελέτη που συνόδεψε το τραμ, η 

μελέτη ηλιόπουλου είναι η μελέτη των μονοδρομήσεων και χρειάζεται να δείτε και την 

παρουσίαση που έχει κάνει ο δήμος Πειραιά, η τραμ, για τις μονοδρομήσεις. Τα οποία 

υπάρχουν στο διαδίκτυο. (…) Οι μονοδρομήσεις κάναν το εξής: Το ένα είναι ότι όντως 

αύξησαν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, την ταχύτητα των αυτοκινήτων μάλλον, στους 

κεντρικούς άξονες. Η οποία μέχρι τότε είχε φτάσει σε απόλυτο κορεσμό. Πρέπει να χαμε 

δηλαδή μια μέση ταχύτητα 10 με 20 χλμ/ώρα, αυτή η ταχύτητα ανέβηκε όντως, μέχρι 50 

χλμ/ώρα. Αυτό, κατέστησε τους κεντρικούς άξονες περισσότερο επικίνδυνους από όσο 

ήταν. Έχουμε πρόβλημα δηλαδή πλέον στην Πειραϊκή στο να περάσει κάποιος στο απέναντι 

μεγάλο πεζοδρόμιο το οποίο είναι ο παραδοσιακός πεζόδρομος της πόλης γιατί ακριβώς 

υπάρχουν στροφές χωρίς διαβάσεις πεζών, χωρίς επιβραδύνσεις, μπορεί να δεις 

αυτοκίνητα να τρέχουν με 50 και 60 χλμ/ώρα. Δημιούργησε πρόβλημα στην Ηρώων 

Πολυτεχνείου, πάρα πολύ σοβαρό στη διέλευσή της, ή στη Γεωργίου, δηλαδή σε βασικούς 

εμπορικούς άξονες της πόλης όπου η αγορά του Πειραιά έχει μάθει να κινείται πέρα δώθε 

και καλά κάνει, είναι μια σχέση που δεν νομίζω ότι πρέπει να την καταστρέψουμε, δηλαδή 

να ψωνίζεις από το ένα κατάστημα, να βλέπεις μια ωραία βιτρίνα και να πηγαίνεις 

απέναντι, κάτι που στην Αθήνα έχει χαθεί. Στη Σταδίου δηλαδή δεν κάνεις πηγαινε έλα ή θα 

πάρεις το ένα ρεύμα… 

E: Με το αυτοκίνητο; 

Ν: Όχι έχει χαθεί λόγω της βαριάς κυκλοφορίας. Όπως και στην Πανεπιστημίου. Ή θα 

πάρεις το ένα πεζοδρόμιο ή θα πάρεις το άλλο πεζοδρόμιο. Δεν πηγαινοέρχεσαι. Στον 

Πειραιά υπήρχε μια πιο χαλαρή σχέση σε αυτό. Η Ηρώων Πολυτεχνείου λοιπόν κι η Αγ. 

Γεωργίου, επιβαρύνονται με υψηλές ταχύτητες, όχι με μεγαλύτερη κυκλοφορία ή 

περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά με υψηλές ταχύτητες κάτι που δυσκολεύει, ή μάλλον κάτι 

που διαλύει την παλιά σχέση που υπήρχε στους ανθρώπους που πηγαινοερχόντουσαν 

ψωνίζοντας, σουλατσάροντας ουσιαστικά. Στην πόλη. 

E: Οπότε λέτε ότι υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή στις συνήθειες του κόσμου και πέρα από 

το κυκλοφοριακό ζήτημα. 
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Ν: Και να πούμε κάτι; Στο σταυροδρόμι του Πειραιά αυτό που λέμε τώρα, από την 

παραδοσιακή αγορά, την αρχαία αγορά του Πειραιά, του 1850, μέχρι τη νεότερη που είναι 

η Λαμπράκη, μέχρι εδώ, αυτό είναι η αγορά, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην Αθήνα, ο 

κόσμος σουλατσάρει. Βγαίνουμε Σαββάτο πρωί για βόλτα στην αγορά. Μπορεί να 

ψωνίσεις, μπορεί αν μην ψωνίσεις. Αυτό είναι μια υγιής σχέση με την πόλη. Μια υγιής 

σχέση κοινωνικής συνοχής, γιατί βλέπεις φίλους, επισκέπτεσαι φίλους μαγαζάτορες, 

παίρνεις τα παιδιά μαζί σου, τα οποία παίζουνε, τους αρέσει αυτή η βόλτα στα μαγαζιά και 

δημιουργείται και οικονομική κίνηση προφανώς. Δεν κατεβαίνεις για να πας σε ένα 

κατάστημα να ψωνίσεις, έτσι; Κάνεις μια περατζάδα, να κάνεις τα ψώνια από την παλιά 

αγορά για τα τρόφιμα, ή κάποιο ρούχο ή κάποιο βιβλίο, αυτό λοιπόν, το οποίο ήταν μια 

συνήθεια, είναι μια συνήθεια του κεντρικού Πειραιά ή αντιστοίχως μια συνήθεια των 

παραδοσιακών συνοικιών κυρίως σε σχέση με την παλιά αγορά που έρχονται να ψωνίσουν 

φρέσκα τρόφιμα, καλά τρόφιμα, φτηνά τρόφιμα, που αντιστοίχως πηγαινοέρχονται, όπως 

λειτουργεί η Αθηνάς, η Αθηνάς συνεχίζει να λειτουργεί έτσι σήμερα. 

E: Οι περιοχές Καμίνια κλπ είναι περισσότερο λαϊκές γειτονιές; Έχουν λειτουργικές σχέσεις 

με το κέντρο; 

Ν: Ναι είναι πολύ περισσότερο λαϊκές γειτονιές. Είναι οι λαϊκές γειτονιές. Άλλος ο αστικός 

Πειραιάς ο εδώ κι άλλος ο εκεί. 2500 ευρώ οι τιμές της γης εδώ, 800 εκεί, για να καταλάβεις 

λίγο το… Ήταν οι παλιές γειτονιές πίσω από τα εργοστάσια, με τη ρύπανση, με τη φτώχια, 

με τους πρόσφυγες, με όλα αυτά. Και τώρα είναι.  

E: Σχετικά με τις κυκλοφοριακές αλλαγές υπάρχουν κάποια θετικά σημεία; 

Ν:Αποφορτίστηκε η πόλη ως προς τα εμφράγματα τα κυκλοφοριακά, αποδείχτηκε ότι 

μπορεί να περάσει το τραμ, διότι ήδη δεσμεύτηκαν με τις κυκλοφοριακές αλλαγές οι 

διάδρομοι του τραμ και δεν μπλόκαρε η πόλη όπως τρόμαζε ο κόσμος ότι θα μπλόκαρε. 

E: Είχαν γίνει μάχες λόγω του τραμ. 

Ν: Και θα συνεχίσουν, απλά τώρα γεωμετρικά αποδείχτηκε όχι στο χαρτί αλλά στην πράξη, 

ότι δεσμεύτηκαν οι διάδρομοι και η πόλη λειτουργεί μια χαρά. Παραπερνάει ας πούμε. Θα 

μπορούσε να ισχύσει και η πρώτη πρόταση να πέρναγαν διπλές διελεύσεις, αλλά αυτό είναι 

μια άλλη υπόθεση. Έχει δημιουργήσει επίσης τώρα ένα πρόβλημα σε τοπικούς δρόμους, 

δηλαδή από λάθη επιλογών νομίζω, όπως η αντιδρόμηση Λαμπράκη για παράδειγμα, έχει 

διαχυθεί η κυκλοφορία… 

(διακοπή) 

E: Ωραία. Νομίζω μιλήσαμε αρκετά για τις κυκλοφοριακές αλλαγές. Μου είπατε ότι όντως 

αποφορτίστηκε η πόλη, παρόλα αυτά επιβαρύνθηκαν τοπικοί δρόμοι,  

Ν: Επιβαρύνθηκε η κίνηση των πεζών, με την έννοια αυτής της δυνατότητάς τους να 

κυκλοφορήσουν άνετα στην πόλη διασχίζοντας τους δρόμους… 

E: Κι αυτό γιατί αυξήθηκαν οι ταχύτητες στους κεντρικούς άξονες,  
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Ν: Και χωρίς σήμανση και χωρίς φανάρια, χωρίς διαβάσεις, δεν προστέθηκαν διαβάσεις, 

κακώς, δεν προστέθηκαν φανάρια που θα έπρεπε γα πεζούς και υπάρχουν πολλά σημεία 

στα οποία θα έπρεπε να προστεθούν, επιβαρύνθηκε επίσης το εσωτερικό της πόλης σε 

κάποια σημεία, όπως οι δρόμοι του κυρίως κέντρου από Ευαγγελίστρια μέχρι Τρικούπη, 

δηλαδή ο αρχικός πυρήνας της πόλης, γιατί πάρα πολλοί οδηγοί είτε επειδή τους οδηγούν 

οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είτε επειδή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι μονοδρομήσεις, 

τον δυσκολεύουν να φτάσει σε περιοχές και πρέπει να κάνει περιπορείες, μπαίνει από τους 

μικρούς δρόμους. ‘Έτσι σαφώς έχουμε αύξηση της εσωτερικής κυκλοφορίας μέσα σε 

περιοχές σχεδόν αμιγούς κατοικίας. Το κέντρο του Πειραιά διατηρεί κατοικία πάρα πολύ. 

E: Αν κατάλαβα καλά εδώ εντοπίζετε πρόβλημα σχεδιασμού στις μονοδρομήσεις έτσι όπως 

αυτές έγιναν; 

Ν: Είναι πρόβλημα σχεδιασμού των μονοδρομήσεων, είναι κάτι που δεν το έλαβε υπόψη, 

είναι πρόβλημα που δημιούργησε η αντιδρόμηση της Λαμπράκη, με το ότι έχει δυνατότητα 

από εδώ, η Πειραιώς έρχεται εδώ,  η Λαμπράκη βγαίνει, η πρότασή μας ήταν να έρχεται 

μόνο η Ηρώων Πολυτεχνείου, να ξανακατασκευαζόταν ο κόμβος Κεράνι, μια νέα γέφυρα 

ήθελε για να γίνει αυτό, τεχνικά είναι δύσκολο, τώρα δεν γίνεται, αλλά μετά από πιέσεις 

των δημάρχων επιτράπηκε να μπαίνει ένας κλάδος της Λαμπράκη και να διαχέει στους 

μικρούς δρόμους και σταματάει εδώ, δεν μπορεί να φτάσει Πασαλιμάνι. Να διαχέει λοιπόν 

όλη αυτή την κίνηση. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι το Πασαλιμάνι κατά το ήμισυ 

μονοδρομήθηκα κατά το ήμισυ διατηρήθηκε διπλή η κυκλοφορία. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

καθώς έρχονται από εδώ τα αυτοκίνητα της Καστέλλας, διαχέονται στους μικρούς δρόμους, 

υποχρεωτικά. Γιατί δεν μπορούν να περάσουν προς το λιμάνι, να περάσουν προς την 

Πειραϊκή, πρέπει να περάσουν μέσω των μικρών δρόμων. Κανείς δεν έρχεται να βρει την 

Ηρώων Πολυτεχνείου για να γυρίσει. Χώνονται από τα δρομάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν μια 

επιλογή αντιδρόμηση, θα είχε νόημα μόνο αν ολοκλήρωνε μια διαδρομή. Έριξε η 

αντιδρόμηση μια ροή επειδή έγινε εν μέρει, μία ροή μέσα στους μικρούς δρόμους, αυτό 

έχει δημιουργήσει το πρόβλημα.  

E: Το οποίο έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στους Πειραιώτες; 

Ν: Γκρινιάζει κόσμος, γιατί το να είσαι σε ένα ήσυχο δρόμο κι αυτός ο δρόμος να παίρνει 

τόσο βαριά κυκλοφορία, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δεν έχει ούτε τις διαστάσεις, ούτε 

τις… φυγές, διεξόδους.  

E: Ωραία, περνάω στο ποδήλατο και πώς θα βλέπατε εσείς, πού θεωρείτε ότι θα έπρεπε να 

γίνουν ποδηλατόδρομοι, αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνουν. 

Ν: Ναι. Νομίζω ότι όλο το πέταλο, όλη η παράκτια διαδρομή, είναι έτοιμη για να πάρει 

ποδήλατο. Δηλαδή το κομμάτι από δω (δείχνει στο χάρτη), παράκτια δεν λέμε το λιμάνι, 

μέχρι το ΣΕΦ. Είναι έτοιμη για ποιο λόγο, είναι έτοιμη γιατί ήδη έχει ένα πολύ φαρδύ 

πεζοδρόμιο, ιδιαίτερα στο πέταλο του Πασαλιμανιού και της Καστέλλας το πεζοδρόμιο 

είναι πάρα πολύ άνετο, είναι έτοιμη γιατί είναι ελκυστικότατη διαδρομή, χαίρεσαι τη ψυχή 

σου να κάνεις ποδήλατο σε αυτή τη ζώνη, είναι λογική γιατί είναι ένας παραδοσιακός 

περίπατος τους κόσμου που ούτως η άλλως πεζοί το περπατούν σε κάποια τμήματά του ή 

και ολόκληρο, υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει, κάνει το τρέξιμό του, αυτή είναι μια 
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διαδρομή που πάρα πολύ εύκολα τεχνικά θα μπορούσε να πάρει ποδήλατο. Δεν είναι 

λειτουργική. Δεν σε εξυπηρετεί δηλαδή στην καθημερινότητά σου. 

E: Το βλέπετε δηλαδή το ποδήλατο ως μέσο αναψυχής περισσότερο; 

Ν: Αυτό είναι το ποδήλατο ως αναψυχή. Δεν είναι το ποδήλατο ως μέσο καθημερινής 

μεταφοράς. Για να μιλήσουμε για το ποδήλατο ως μέσο καθημερινής μεταφοράς νομίζω ότι 

θα έπρεπε δίπλα στο βασικό κορμό του τραμ που θα διασχίσει την πόλη και που βολεύει 

πια, να μιλάγαμε για ποδηλατικές διαδρομές. Παράλληλα με το τραμ. Αυτό θα ήταν εύκολο, 

γεωγραφικά ήδη η χάραξη του τραμ και η σημερινή και η μελλοντική και προς τα μέσα θα 

ετοιμάσει τους διαδρόμους, επομένως, τα διαθέσιμα μεγαλωμένα πεζοδρόμια δίπλα στο 

τραμ, μπορούν να πάρουν ροές ποδηλάτου. Σε αυτή την περίπτωση, θα καλύπταμε το 

κέντρο. Αν καλύπταμε το κέντρο και τις γραμμές που οδηγούν στα τοπικά κέντρα των 

συνοικιών και είναι καλά κατανεμημένες, δηλαδή το ένα που φτάνει στην Πειραϊκή, το 

άλλο που φτάνει στα νοσοκομεία, το τρίτο που οδηγεί στην αγορά, το τέταρτο στην 

Ευαγγελίστρια, κι έτσι έχουμε κάλυψη των τοπικών κέντρων κι αυτό το δέσουμε με τον 

ποδηλατόδρομο στο πασαλιμάνι, δηλαδή στη μεγαλύτερη πλατεία, δηλαδή στο 

μεγαλύτερο και ομορφότερο ελεύθερο χώρο της πόλης, τότε νομίζω ότι έχουμε με λίγες 

κινήσεις που μάλιστα στην Αθήνα δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν, εδώ έχουμε καλύψει το 

σύνολο των περίπου 90,000 του πληθυσμού του κεντρικού Πειραιά. Μας λείπει όλο το 

βόρειο τμήμα. Άλλα 90,000 άτομα. Δηλαδή το τμήμα πέρα από τις γραμμές. Εκεί, το τμήμα 

στο οποίο δεν έγιναν μονοδρομήσεις, δεν έχει δουλευτεί, εκεί έχουμε έτοιμη μια άλλη 

διαδρομή, αυτή που ήδη είναι σε εξέλιξη, την ξέρεις. Είναι αυτή εδώ (δείχνει στο χάρτη). Αν 

αυτή λοιπόν συνδυαστεί… Βλέπεις ήδη τις γραμμές που εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσουν 

τη ραχοκοκαλιά, τη βάση της χτένας κι από εκεί φύγουν τμήματα προς τις συνοικίες των 

μανιάτικων, Καμινίων, του Αγ. Δημητρίου, της Λεύκας, της παλιάς Κοκκινιάς, μπορείς να 

έχεις ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Αυτή η διαδρομή είναι επίσης ελκυστική γιατί κινείται 

πάνω στον παλιό διάδρομο των τρένων, ενώνει δύο πολύ σημαντικά σημείο, το ένα είναι ο 

νέος χώρος των μουσείων της Αιτιόνειας και το άλλο είναι το εν δυνάμει κέντρο των 

πάρκων και των μουσείων ή των χώρων πολιτισμού στη Λεύκα, από τα καλύτερα μνημειακά 

συγκροτήματα του Πειραιά και απόθεμα ελεύθερων χώρων, θα έχεις και λόγο δηλαδή να 

το κάνεις αυτό το ωραίο κομμάτι και ταυτόχρονα μπορείς να το συνδυάσεις καθώς 

γεφυρώνει το σταθμό του προαστιακού, σε φέρνει σχετικά κοντά στο σταθμό του μετρό 

των Μανιάτικων, ή του ΗΣΑΠ, δηλαδή μπορείς να σκεφτείς εδώ τις συνδέσεις, αυτό.  

E: Ειπώθηκε επίσης σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι η Χερσόνησος της Πειραϊκής είναι 

αποκλεισμένη από δημόσια συγκοινωνία. 

Ν: Αυτή η χερσόνησος ναι, έχει ένα πρόβλημα γιατί ακριβώς λόγω της μεγάλης κίνησης των 

αυτοκινήτων και της παράνομης στάθμευσης στην παραλιακή, ενώ είχε μια διπλή γραμμή, 

δύσκολη μεν, αλλά ένα λεωφορείο πήγαινε κι ένα λεωφορείο ερχόταν, καταργήθηκε η μία 

και κρατήθηκε μόνο αυτή. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν πας από το σταθμό, για να πάω στο 

σπίτι μου εδώ εγώ, πρέπει να κάνω αυτή την περιπορεία. Για να φτάσω στο σπίτι μου 

σημαίνει ότι θέλω μια ώρα. Ή να κατέβω κάπου εδώ και να πάω με τα πόδια. Σου λέω ένα 

παράδειγμα. Ακόμα χειρότερα για ανθρώπους που είναι, από εδώ πες ότι πάω και 

περπατώντας, ή έρχομαι με ένα άλλο μέσο και περπατάω, αυτό είναι το ένα. Επιχειρήθηκε 
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να φτιαχτεί μια γραμμή εγκάρσια που θα το κάλυπτε, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει 

ακριβώς λόγω των παρκαρισμένων αυτοκινήτων και της έλλειψης αστυνόμευσης. Υπάρχει 

γραμμή η οποία φτάνει εδώ μέσα κι άλλη μία που φτάνει εδώ αλλά γενικά τα πράγματα 

είναι δύσκολα. Η μόνη αποτελεσματική λύση θα ήταν η έλευση του τραμ, σε αυτά τα δύο 

σημεία, που θα το καλύψει γιατί πιάνει το λάμδα… 

E: Στα νοσοκομεία δηλαδή; 

Ν: Στα νοσοκομεία και στην πλατεία Καρπάθου, εδώ (δείχνει στο χάρτη). Αυτή είναι η 

επέκταση, αυτή είναι η πρόταση επέκτασης και το ποδήλατο αν μπορούσε να κάνει και το 

γύρω γύρω και το μέσα.  

Ωραία. Περνάω στο θέμα της συμμετοχής του κόσμου σε αποφάσεις σχεδιασμού και σε 

αστικές παρεμβάσεις. Ο κόσμος ήταν ενημερωμένος για τις κυκλοφοριακές αλλαγές; 

Ν: Στο ζήτημα των μονοδρομήσεων, όντως, ο κόσμος δεν ήταν ενημερωμένος, κι επειδή 

ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για την πόλη, το να αλλάξει μέσα σε μια νύχτα όλη η ροή των 

αυτοκινήτων, χάσαμε το πώς θα πάμε στα σπίτια μας, ακόμη ενστικτωδώς οδηγάμε 

ανάποδα, το χω πάθει κι εγώ, έχεις πιει κάνα ποτηράκι παραπάνω και κάνεις αυτομάτως 

αριστερά, από εδώ δηλαδή (δείχνει το χάρτη) εδώ την παθαίνω, ή πηγαίνω επάνω και 

κρατιέμαι δεξιά ενώ είναι μονόδρομος και μου λέει η Βάσω δεν υπάρχει πρόβλημα δεν 

είναι τίποτα ανάποδα, μην φοβάσαι, γιατί λειτουργεί το ένστικτο του οδηγού, το ξέρεις, 

είναι πολύ ισχυρό. Όντως δεν ήταν ενημερωμένος ο κόσμος. Όπως ο κόσμος ενημερώθηκε 

λίγο και για την υπόθεση του μετρό. Εκεί που ήταν ενημερωμένος ο κόσμος και 

δημιουργήθηκε ένα απίστευτο θέμα, είναι το τραμ. Εκεί συζητήθηκε πάρα πολύ στην πόλη. 

Σε τέτοιο βαθμό που σταμάτησε να γίνεται. Επί 6 χρόνια. Σταμάτησε γιατί η κάθε γειτονιά, 

ήθελε να έρθει, να μην έρθει και δεν υπήρχε μια ισχυρή πολιτική βούληση να συντονίσει 

αυτό το διάλογο σοβαρά. Υποκαταστήσαμε δηλαδή το δήμο, εμείς, το Λιμάνι της Αγωνίας, 

εμείς ήμασταν που οργανώναμε τις εκδηλώσεις και τις συζητήσεις κυρίως. Ή το εργαστήριο 

(εννοεί Αστικού Περιβάλλοντος, ΕΜΠ). Αυτό έπαιρνε πρωτοβουλία να στήσει… εκεί οι 

δήμαρχοι τρέμανε.  

E: Εσείς πώς φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί η συμμετοχή του κόσμου σε τέτοιου 

είδους ζητήματα; 

Ν: Νομίζω τα εργαλεία είναι τρία. Το ένα είναι να αναλάβει η ίδια η αυτοδιοίκηση την 

πρωτοβουλία. Η ίδια η αυτοδιοίκηση να στήσει ένα μηχανισμό κανονικά όπου θα 

ενημερωθούν τα lobbies των επιστημόνων, των εμπόρων, των συλλόγων, θα ενημερωθούν 

βασικά στελέχη της κοινωνίας που αυτοί θα το διαδώσουν, αυτό είναι το πρώτο. Δεν αρκεί 

μια ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο. Θέλει μια συστηματική διαδικασία 15, 30, 50 

συσκέψεων ενημερωτικών. Το δεύτερο είναι η λειτουργία μέσα στην πόλη δύο τριών 

περιπτέρων ενημερωτικών, με ανθρώπους που δεν θα μοιράζουν φυλλάδια, με ανθρώπους 

που θα γνωρίζουν να απαντήσουν πού πάει το περίπτερό μου, τι γίνεται στην πόρτα του 

σπιτιού μου, αυτή είναι η ενημέρωση. Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος ότι αν πάει στην πλατεία 

Κοραή, αν πάει στο Πασαλιμάνι, θα βρει το γραφείο της Τραμ και της Μετρό και θα του 

πουν, το εργοτάξιο θα τελειώσει τότε, θα πάρουμε το πεζοδρόμιο και θα το φαρδύνουμε ή 

θα το λεπτύνουμε, θα μπορέσει να απαντήσει σε όλα αυτά και θα κάτσει μαζί του να 
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ακούσει και τις βλαστήμιες του αν χρειάζεται και θα είναι σε θέση. Αυτό θα μπορούσε να το 

κάνει πάρα πολύ καλά η Μετρό και η Τραμ, το είχαμε προτείνει, δεν το έκαναν. Και το τρίτο 

επίπεδο είναι τα γνωστά leaflets. Ενημερωτικά, μαζικά, κυρίως στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς στους σταθμούς, στα λεωφορεία, να είναι εύληπτο, όχι προπαγανδιστικό, δεν 

πιάνουνε, τα χλευάζει ο κόσμος, ενημερωτικό φυλλαδιάκι που να μπορεί να το διαβάσει ο 

μέσος άνθρωπος, δεν σου λέω ο αγράμματος, γιατί δεν θα μπορέσει. Τουλάχιστον να το 

διαβάσουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι και να το διαδώσουν στους άλλους. Νομίζω αυτή 

είναι η διαδικασία της ενημέρωσης και της ανταλλαγής. Μία hotline χρειάζεστε επίσης, 

δηλαδή μια διαδικτυακή ή τηλεφωνική γραμμή που να ξέρεις να πάρεις ένα τηλέφωνο και 

να πεις «παιδιά με συγχωρείτε», τι κάνουμε εδώ, τι είναι αυτό, να λειτουργήσει 6 μήνες, 

όσο είναι ας πούμε το κρίσιμο των εργοταξίων. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες 

κοινωνίες. Πες μου. 

E: Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σας για τον Πειραιά. Επίσης, τι φαντάζεστε 

ως ανάπτυξη στην πόλη σας και πώς θα μπορούσε αυτό να συνδυαστεί με τα 

συγκοινωνιακά. 

Ν: Ο Πειραιάς έχει ένα χαρακτηριστικό.  

E: Μου είπαν σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι ο Πειραιάς λειτουργεί ακόμα ως χωριό. Οι 

άνθρωποι περπατούν, συναντιούνται στο δρόμο… 

Ν: Αυτό δεν με νοιάζει, αυτό μου αρέσει. Αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να κατέβω στον 

Πειραιά.  

E: Από την άλλη, κάποιες γειτονιές λειτουργούν αποσπασματικά. 

Ν:Οι πίσω, οι πίσω, οι πίσω είναι αποκομμένες, οι εδώ όχι. Η Καστέλλα επικοινωνεί με το 

κέντρο, η Πειραϊκή επικοινωνεί με το κέντρο. Κατεβαίνουμε και πίνουμε καφέ στην 

πλατεία. Το εσωτερικό, το παλιό κομμάτι του Πειραιά λειτουργεί ενοποιημένα. Οι πίσω 

συνοικίες ήταν αποκλεισμένες από τη στιγμή που φτιάχτηκαν και συνεχίζουν να είναι 

αποκλεισμένες. Δεν επικοινωνούν με τη διπλανή τους γειτονιά. Τα Καμίνια, άλλη γενιά 

προσφύγων με την παλιά Κοκκινιά, άλλη γενιά προσφύγων, είναι στα μαχαίρια και σήμερα. 

Δεν ξέρουν τι γίνεται ένα δρόμο πιο κάτω. Αυτό δεν συμβαίνει στον κεντρικό Πειραιά. Στον 

κεντρικό Πειραιά υπάρχουν συλλογικότητες που διαχέονται, λειτουργίες που διαχέονται 

και νομίζω αρκετά υψηλή συνοχή. Υπάρχει επίσης η κλίμακα που επιτρέπει στους 

ανθρώπους να κατέβουν στο Πασαλιμάνι βόλτα και να δουν τους φίλους τους. Να 

συναντήσουν τους παλιούς συμμαθητές τους. Υπό αυτήν την έννοια είναι χωριό. Αυτό είναι 

στοιχείο θετικό. Δηλαδή μπορεί να βγάζει ένα επαρχιωτισμό στην κουλτούρα της πόλης, 

όμως ταυτόχρονα βγάζει εξαιρετικές ανθρώπινες σχέσεις. Βγάζει στοιχεία συνοχής, που 

σημαίνει λιγότερη βία, λιγότερη παραβατικότητα, παρότι βρισκόμαστε μέσα σε λιμάνι, 

λιγότερος αποκλεισμός. Τώρα, ο Πειραιάς είναι ταυτισμένος με το λιμάνι του. Δεν μπορεί 

κανείς να τον δει χωρίς την τρομερή μηχανή υπηρεσιών και παραγωγής που είναι στημένη 

δίπλα του. Είναι ταυτισμένος και με τις υπηρεσίες του λιμανιού ή με την παραγωγή του 

λιμανιού. Δηλαδή, μπορεί τα ναυπηγεία να είναι στο Πέραμα, μπορεί οι εταιρείες να 

ταξιδεύουν στον Ινδικό, όμως η έδρες όλων αυτών είναι εδώ μέσα. Αυτό, θα συνεχίσει να 

υπάρχει και στο μέλλον. Δίπλα σε αυτό είχε αναπτυχθεί μια τεράστια παραγωγική ζώνη, 
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βιομηχανική. Η οποία έχει καταρρεύσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Κι αυτό δημιούργησε μια 

πολύ κακή ύφεση στην πόλη του Πειραιά, η κατάρρευση της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η 

συμμετοχή των Ελλήνων εργαζομένων στη ναυτιλία, έπεσε κατακόρυφα, δραματικά. 

Δηλαδή, έχει πέσει στο 1/10 ή κοντά στο 1/10 του αριθμού που απασχολούταν στη 

ναυτιλία πριν από 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο Πειραιάς έπαυσε να είναι εργατούπολη 

και έπαυσε να είναι ναυτούπολη. Είναι σημαντικό… 

E: Ως προς τη συγκρότηση της ταυτότητας.  

Ν:Κι είναι ένας νέος κόσμος χωρίς ταυτότητα. Είναι ανάγκη να ανακτήσει την ταυτότητά 

του. Οι αλλαγές στο λιμάνι, δηλαδή ο εξορθολογισμός του, η οργάνωσή του, η ανάπτυξη 

του κλάδου της κρουαζιέρας υπό έλεγχο γιατί εκεί υπάρχουν μια σειρά ζητήματα για το 

γιγαντισμό, αλλά και ανάπτυξη των υπηρεσιών τουρισμού με επίκεντρο τον πολιτισμό, με 

επίκεντρο τα μουσεία, τους πράσινους χώρους κλπ, θα ξαναδημιουργήσει μία ανάπτυξη, τα 

μέσα σταθερής τροχιάς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό, και αυτή η ανάπτυξη θα 

πατάει στη νέα σύγχρονη ταυτότητα που θα συνεχίσει να έχει όμως ως κεντρικό στοιχείο το 

λιμάνι. Δηλαδή είναι μια μετάλλαξη που δεν είναι αρνητική. Συνεχίζει να είναι πόλη του 

λιμανιού με τη διαφορά ότι δεν είναι ναυτικοί στα καράβια ή εργάτες στα μηχανουργεία, 

αλλά συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε υπηρεσίες γύρω από αυτό το χώρο, που οι υπηρεσίες 

μπορεί να συνεχίσουνε να είναι ναυτιλία, μπορεί ναι είναι κρουαζιέρα, μπορεί να είναι οι 

παραπληρωματικές υπηρεσίες του λιμανιού, δεν είναι κατ’ανάγκη τουριστικές, μπορεί να 

είναι και πολλά άλλα πράγματα. Δουλεύουν τα βιβλιοπωλεία, ή τα χαρτοπωλεία, 

προμηθεύοντας τη ναυτιλία αυτή τη στιγμή. Και δουλεύουν καλά. Κάτι που δεν συνέβαινε 

πριν από 100 χρόνια που δεν είχαν ανάγκη τα πλοία από πακέτα χαρτιού ή από στήριξη 

ηλεκτρονική ή από ότι άλλο… στήνεται ένας καινούριος κόσμος που συνοδεύει τη βασική 

λειτουργία του λιμανιού με καινούριες τεχνολογίες. Αυτό είναι καλό. 

E: Άνοιγμα προς το λιμάνι. 

Ν: Επαναπροσδιορισμός, θετικός επαναπροσδιορισμός και παρακολούθηση της ανάπτυξης 

του λιμανιού. Κι άνοιγμα βεβαίως. Ενίσχυση της σύνδεσης. Θεωρώ κιόλας ότι είναι 

ρεαλιστικό σχέδιο, αυτό όλο είναι ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό γίνεται. Αν είχαμε τη 

δυνατότητα, εννοώ τη βούληση, θα μπορούσαμε αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε. Γιατί 

θεσμικά τα περισσότερα είναι τακτοποιημένα. Από αυτά. Λίγα είναι τα δύσκολα. Το να 

φτιάξουμε ποδηλατόδρομους. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι τον φτιάχνουμε. Και στην 

Πειραϊκή γίνεται. Τεχνικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θεσμικά δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. Να πάρει κάποιος την απόφαση και να ξεπαρκάρει, μια σειρά από αυτοκίνητα 

είναι. Να το περάσουμε, να τελειώσουμε. Κι όπως είναι σήμερα, χωρίς να 

πεζοδρομήσουμε. Να δώσεις άλλο 1 μέτρο διώχνοντας τη στάθμευση των αυτοκινήτων και 

να βάλεις ποδήλατο. Και άντε πνιγείτε.  

E: Και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της στάθμευσης; 

Ν: Θα πάει μέσα. Πρέπει να φύγει η στάθμευση. 

E: Να κατασκευαστούν γκαράζ; 
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Ν: Όχι, όχι. Έξωση του αυτοκινήτου. Έξωση. Αποτρέπουμε την αγορά δεύτερου 

αυτοκινήτου. Αποτρέπουμε τη χρήση αυτοκινήτου. Στην Πειραϊκή κι εδώ μέσα τις αργές 

νυχτερινές ώρες, βρίσκεις να σταθμεύσεις. Όταν πηγαίνω εγώ βρίσκω να παρκάρω. Δεν 

βρίσκεις όταν έχεις το pique hour όπου όλοι μετακινούνται με τα αυτοκίνητα και όλοι 

ψάχνουν για στάθμευση 40,000 αυτοκίνητα μπαίνουν ανά ώρα αιχμής ή το σαββατόβραδο 

που όλοι κάνουν βόλτα. Δεν θέλω αυτόν τον κόσμο που θα έρχεται με το αυτοκίνητο να 

απλωθεί και να μου προκαλεί τέτοια επιβάρυνση στην πόλη. Θέλω όπως στο κέντρο της 

Αθήνας πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στου Ψυρρή δεν γίνεται να πάμε με το 

αυτοκίνητό μας, ούτε για πλάκα, χτες το βράδυ, κατέβηκα, είχα μια εκδήλωση στο Θησείο, 

άφησα το αυτοκίνητο στον Πειραιά, ερχόμουν από Λαύριο, προτίμησα να πάω να το 

αφήσω και να ανέβω με τη μηχανή ή να πάρω το μετρό από το να ζήσω την τρέλα να πάρω 

αυτοκίνητο και να χωθώ στο Θησείο. 

E: Οι μαγαζάτορες πώς θα αντιμετώπιζαν μια τέτοια παρέμβαση; 

Ν: Οι μαγαζάτορες είναι μαγαζάτορες παλαιού τύπου. Νομίζουν ότι βρισκόμαστε στη 

δεκαετία του 50 όπου έπαιρνες την κούρσα σου και πήγαινες βόλτα στην παραλία. Δεν με 

αφορά αυτό. Δηλαδή αν έχει βολευτεί ο άλλος καταλαμβάνοντας τα πεζοδρόμια με 

παρκαδόρους κρατάει δέκα θέσεις απέναντι… Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να 

προσαρμοστεί κι αυτό το μαγαζί στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Όπως δηλαδή οι έμποροι 

του Πειραιά έφτασαν να ζητάν το Τραμ διότι τους κάνει ζημιά το τράφικ. Στον Πειραιά 

έχουμε αυτή τη θετική ιδιομορφία.  

E: Ήταν (οι έμποροι) οι πρώτοι που είχαν αντιδράσει.  

Ν: Ζητούν το Τραμ συνεχώς. Απλώς αυτοί είναι πιο αεριτζήδες. Οι μαγαζάτορες. Είναι 

μπαρ… είναι μπαρ της μια σεζόν. Το κλείνει και το πουλάει στον επόμενο. Δεν την θες αυτή 

την ανάπτυξη. Και προτιμάμε να πάμε να βγάλουμε τα λεφτά από πιο μακράς πνοής 

λειτουργίες. 

 

6η Συνέντευξη 

Ε: Πώς μετακινείστε; (προηγήθηκε εισαγωγή και επεξηγήσεις σχετικά με την έρευνα και 

τους σκοπούς της) 

Γ: Τις περισσότερες μετακινήσεις τις κάνω με τα πόδια. Δεν ξέρω ποδήλατο. Μου αρέσει 

πάρα πολύ η διαδρομή (Φρεαττύδα προς κέντρο) και γι αυτό την κάνω με τα πόδια. Ο 

περισσότερος κόσμος στον Πειραιά χρησιμοποιεί τα μπλε λεωφορεία ή ταξί. Πάντως, λόγω 

περικοπών, τα λεωφορεία έχουν γίνει σπάνιο είδος στον Πειραιά. Το βράδυ, για 

παράδειγμα, δεν υπάρχουν καθόλου. Μένω Φρεαττύδα κι είμαι μόνο 20 λεπτά μακριά από 

το κέντρο (με τα πόδια). Δεν υπάρχει χώρος για ποδήλατο. Οι δρόμοι είναι στενοί και 

σχεδόν παντού είναι παρκαρισμένα αριστερά και δεξιά αμάξια. Για παράδειγμα, η Ακτή 

Θεμιστοκλέους, υποτίθεται ότι έχει μονοδρομηθεί, αριστερά και δεξιά είναι παρκαρισμένα 

αμάξια και δεν υπάρχει χώρος για ποδήλατο. Ενώ, υπάρχει μεγάλο πεζοδρόμιο κι ένα 

κομμάτι του θα μπορούσε να γίνει ποδηλατόδρομος. Εκεί θα έπρεπε να γίνει το ποδήλατο. 
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Το πρόβλημα με την Ακτή Θεμιστοκλέους είναι ότι έχει δεκάδες μαγαζιά κι οι ιδιοκτήτες 

τους ή οι επισκέπτες τους, παρκάρουν όπου θέλουν. 

Ε: Για τις κυκλοφοριακές αλλαγές: 

Γ: Η Τροχαία δηλώνει ανεπάρκεια προσωπικού και δεν κάνει ελέγχους. Αυτό συμβαίνει 

όπου έχουν μονοδρομήσει. Φαντάσου, ενώ έχουν μπει κολωνάκια, τα αυτοκίνητα είναι 

παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια και πέρα από το κολωνάκια. Οι μονοδρομήσεις έγιναν 

γύρω στο Πάσχα. Δεν υπήρχε τροχονόμος  και οι κυκλοφοριακές αλλαγές δεν απέδωσαν. 

Γενικά δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, παρά μόνο ίσως το βράδυ. Κυρίως ηλεκτρικό και τρένο 

χρησιμοποιώ. Όταν χρησιμοποιώ δηλαδή αυτοκίνητο, το αφήνω στο parking του τρένου και 

παίρνω το τρένο. Έχουν μονοδρομήσει δρόμους ήπιας κυκλοφορίας κι έχουν ξεμπλοκάρει 

τις κεντρικές αρτηρίες. Έτσι όμως έχουν επιβαρύνει τους μικρούς δρόμους κατοικιών. Έχει 

επίσης δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα λίγο πριν φτάσεις στο λιμάνι. Πριν έστριβες αριστερά, 

ενώ τώρα πρέπει να κάνει ένα απίστευτο κύκλο. Τέλος, τα έργα για το μετρό έχουν 

δημιουργήσει επίσης μπάχαλο. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα σε 

ορισμένο χρόνο. Να ξέρεις δηλαδή ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τότε. Όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει με την πλατεία Κοραή. Εγώ προσωπικά δεν έχω αισθανθεί σε μεγάλο βαθμό τις 

κυκλοφοριακές αλλαγές καθώς κυρίως μετακινούμαι πεζή. Υπάρχει ένα διάστημα 

προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπροστά από το δημοτικό θέατρο έχουν 

γίνει δεκάδες ατυχήματα καθώς οι οδηγοί δεν σέβονται τις διαβάσεις. Αναπτύσσουν 

μεγάλες ταχύτητες στις κεντρικές αρτηρίες που έχουν αποφορτιστεί σε κάποιες 

συγκεκριμένες ώρες: κυρίως βράδυ αλλά και μεσημέρια που τα μαγαζιά είναι κλειστά. 

Γενικά ο Πειραιάς είναι ένα πολύ μικρό χωριό.  

Ε: Πώς θα κρίνατε την ενημέρωση του κόσμου για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις; 

Γ: Πρόχειρη. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις στις τοπικές εφημερίδες, μοιράστηκαν κάποια 

λίγα χαρτιά, αλλά όχι σε επίπεδο διαμερισμάτων. Εγώ θεωρώ ότι ένας βασικός τρόπος που 

μπορεί ο Δήμος να ενημερώσει τους πολίτες είναι μέσω των λογαριασμών. Στην 

πραγματικότητα, ο περισσότερος κόσμος ενημερώθηκε βλέποντας τα εργοτάξια και τους 

εργάτες να δουλεύουν. Επίσης, θα μπορούσαν να γίνουν κι ενημερώσεις στα σχολεία. Ένα 

βασικό κομμάτι του κόσμου που μετακινείται είναι τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Η 

ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει απλές και πρακτικές πληροφορίες όπως «κοίτα 

αριστερά, κοίτα δεξιά, κοίτα τις διαγραμμίσεις». Τέλος, θα πρέπει να γίνει ένα κάλεσμα του 

κόσμου κι ενημέρωση στα διαμερίσματα, να ενημερωθεί δηλαδή ο κόσμος ανά περιοχές. 

Είναι σημαντικές αλλαγές γιατί ξαφνικά αλλάζει η καθημερινότητά του.  

Ε: Σχετικά με το ποδήλατο. 

Γ: Εγώ δεν ξέρω να κάνω ποδήλατο. Δεν ήθελα να μάθω, οικογενειακώς το είχαμε. Και τα 

αδέρφια μου τώρα έμαθαν. Μπορεί να μην αφορά εμένα όμως αφορά τα παιδιά μου. 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. 25 χρόνια τώρα μένω στη Φρεαττύδα. Από τη λαϊκή 

γειτονιά στη μικροαστική. Ένας ωραίος ποδηλατόδρομος θα μπορούσε να είναι όλη η ακτή. 

Από τη Σχολή Δοκίμων μέχρι το ΣΕΦ και το Τουρκολίμανο. Ένα άλλο κομμάτι θα μπορούσε 

να φτάνει μέχρι το Πανεπιστήμιο για να μπορεί ο κόσμος να φτάνει στη δουλειά του με 

ποδήλατο.  
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Γ: Ποδηλατόδρομος θα μπορούσε να γίνει και στην Πειραιώς. Θα ήταν ωραία περίπτωση. 

Είναι πολύ μεγαλόπνοο σχέδιο όμως μια παρέμβαση τόσο μεγάλης κλίμακας. Υπάρχει και 

το μειονέκτημα της ανηφόρας. Ένας τέτοιος ποδηλατόδρομος ίσως να αφορούσε μόνο 

ποδηλάτες με μυϊκή δύναμη. Σκέφτομαι το ποδήλατο ως μέσο κυρίως για ενδοδημοτικές 

μετακινήσεις, ως μέσο αναψυχής αλλά και ως μέσο για τις μετακινήσεις από/προς την 

εργασία. Επίσης, μια αναπτυξιακή ιδέα είναι να φτιαχτούν σταθμοί ποδηλάτου με ή χωρίς 

αντίτιμο εκεί που δένουν τα κρουαζιερόπλοια. Είναι τόσοι πολλοί οι ξένοι που φτάνουν 

στον Πειραιά που θα ήταν χρήσιμο να φτιαχτεί ένα δίκτυο ποδηλατόδρομου που να ενώνει 

μουσεία, αρχαιολογικούς  χώρους, το ναυτικό μουσείο, τις μαρίνες κλπ. Εξάλλου ο καιρός 

στον Πειραιά είναι καλός, μόνο είκοσι μέρες το χρόνο βρέχει κι έτσι επιτρέπει το ποδήλατο.  

Ε: Σχετικά με τους πεζόδρομους. 

Γ: Είμαι πολύ υπέρ των πεζόδρομων αλλά μόνο αν έχουν σχεδιαστεί σωστά και δεν 

εξυπηρετούν απλά συμφέροντα. Ο Πειραιάς έχει ελάχιστους πεζόδρομους: Σωτήρος στο 

Πασαλιμάνι έως το δημοτικό θέατρο. Όταν είχε ξεκινήσει να πεζοδρομείται ο δρόμος, είχε 

γίνει κακός χαμός από τους μαγαζάτορες. Θεωρούσαν ότι αν εμποδιστεί το αυτοκίνητο θ α 

διωχθούν οι πελάτες. Στη συνέχεια κατάλαβαν ότι είναι προς το συμφέρον τους. Το 

παρκάρισμα αυτοκινήτων στους πεζόδρομους, είναι θέμα παιδείας και φυσικά 

αστυνόμευσης. Τώρα που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία… γενικά είναι καλό να γίνουν 

πεζόδρομοι αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια λογική. Για παράδειγμα να συνδέεις δυο 

σημεία ενδιαφέροντος, όπως δυο μουσεία. Η 2ης Μεραρχίας για παράδειγμα, θα μπορούσε 

να ενώνει το Λιμάνι με το Πασαλιμάνι.  Το μειονέκτημα του πειραιά είναι ότι έχει στενούς 

δρόμους. Δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός αλλά αναρχία πολεοδομική κι όσο κανείς 

φεύγει από το κέντρο, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Γενικά, είμαι υπέρ των αλλαγών, 

όταν όμως έχουν ζητηθεί από την τοπική κοινωνία και εφαρμόζονται με τον τρόπο που 

έχουν ζητηθεί.  

Γ: Το τραμ δεν φτάνει στα νοσοκομεία. Πρόκειται για υπερτοπικά, μεγάλα νοσοκομεία με 

χιλιάδες κόσμο που δεν εξυπηρετούν μόνο τον Πειραιά αλλά και την Αθήνα. Κανένα από τα 

μέσα σταθερής τροχιάς δεν φτάνει εκεί.  

Ε: Πώς θα ιεραρχούσατε τα κυκλοφοριακά ζητήματα ανάμεσα στα υπόλοιπα ζητήματα του 

δήμου; 

Γ: Τα συγκοινωνιακά κι όχι τα κυκλοφοριακά, αποτελούν πράγματι προτεραιότητα στο 

δήμο. Καταρχήν θα έπρεπε να ξανασχεδιαστούν οι γραμμές των λεωφορείων και να γίνουν 

ξανά λειτουργικές. Για παράδειγμα, για να πάει κανείς από το νοσοκομείο στα Καμίνια ή 

στο Φάληρο, πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον δύο συγκοινωνίες που σημαίνει ότι 

πρέπει να σπαταλήσει τουλάχιστον μία ώρα για να φτάσει στον προορισμό του. Άρα θα 

επιλέξει να πάρει το αυτοκίνητο. Στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν χώροι parking. Μόνο στο 

ένα υπάρχει ένα μικρό parking 35 θέσεων, ενώ μόνο οι ασθενείς που βρίσκονται μέσα είναι 

1,500. Το πρωί, λόγω του νοσοκομείου Μεταξά, η Θεμιστοκλέους έχει αριστερά και δεξιά 

παρκαρισμένα αμάξια.  

Ε: Σχετικά με το συμμετοχικό σχεδιασμό.  
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Γ: Γενικά, οι συζητήσεις που γίνονται για συγκοινωνιακά ζητήματα, γίνονται μόνο στο 

δημοτικό συμβούλιο κι έχουν χαρακτήρα περισσότερο διεκπεραιωτικό. Συζητήσεις σε 

επίπεδο δημοτών δεν έχουν γίνει ποτέ. Ο δήμος θα πρέπει να διεξάγει συζητήσεις με τους 

φορείς της πόλης: επιμελητήριο, εμπορικούς συλλόγους, άλλες δημοτικές ομάδες κλπ. 

Έχουν γίνει συζητήσεις από μια ομάδα του δήμου σε θέματα ποιότητας ζωής και 

περιβάλλοντος αλλά όχι σε επίπεδο ευρώ που να αγκαλιάζει ολόκληρο τον Πειραιά.  

Γ: Οι περιοχές του Πειραιά είναι αποκομμένες. Όπως τα Καμίνια και η Παλιά Κοκκινιά. Ο 

Πειραιάς δεν λειτουργεί ως ενιαίος δήμος. Για παράδειγμα το Φάληρο είχε κάνει αγώνα 

στο παρελθόν για να γίνει ανεξάρτητος δήμος. Έτσι, πολλές φορές οι τοπικές απόψεις 

έρχονται σε αντίθεση με την υπόλοιπη κοινωνία. Οι περιοχές του Πειραιά διαφέρουν και 

από άποψη οικονομική. Η Αγ. Σοφία, τα καμίνια κλπ είναι φτωχές περιοχές και οι πλέον 

ριγμένες σε επίπεδο αποφάσεων.  

Ε: Πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις σχεδιασμού; 

Γ: Δεν είναι εύκολο. Για να συμμετέχει ο πολίτης κι όχι οι φορείς της πόλης αλλά ο κόσμος, 

πρέπει να γίνει μια διεργασία που να έχει βάθος χρόνου. Μέχρι τώρα ο κόσμος ήξερε ότι οι 

άλλοι αποφασίζουν, έβλεπε μια ταμπέλα και τότε μάθαινε για τις αλλαγές. Πρέπει ο κόσμος 

να ενημερώνεται σιγά σιγά και μετά να ζητείται η γνώμη του. Δεν είναι η πρώτη 

προτεραιότητα του κόσμου το συγκοινωνιακό. Η προτεραιότητά του στις παρούσες 

συνθήκες είναι να επιβιώσει. Αυτά τα πράγματα δεν τα ιεραρχείς. Υπάρχουν μόνο 20-30 

άνθρωποι σε κάθε γειτονιά που ψάχνονται, ασχολούνται και ενημερώνονται για τέτοια 

θέματα. Πρέπει να οικοδομηθεί μια σχέση, θέλει χρόνο και η σχέση αυτή πρέπει να 

ξεκινήσει από την ενημέρωση. Πριν ληφθούν οι αποφάσεις κι όχι εκ των υστέρων.  

Ε: Πώς οραματίζεστε την ανάπτυξη στο δήμο σας; 

Γ: Για μένα ανάπτυξη στο δήμο του Πειραιά είναι να μην υπάρχει οικογένεια που να 

κοιμάται σε χαρτόκουτα. Οικογένεια που να μην έχει να φάει. Αν κυκλοφορήσεις το βράδυ, 

θα δεις δεκάδες ανθρώπους να ψάχνουν τα σκουπίδια για να βρουν υπολείμματα τροφών. 

Ο Πειραιάς έχει από τους πιο υψηλούς δείκτες ανεργίας στην Ελλάδα. Καθώς έχει κλείσει η 

ναυτοεπισκευαστική, ένας ευρύτερος κόσμος στον Πειραιά, έχει χάσει τη δουλειά του. Την 

ανάπτυξη στον Πειραιά την εννοώ μέσα από την υγεία και την επιβίωση. Είναι ένα ζήτημα 

που δεν μπορεί να λυθεί από την ίδια τη δημοτική αρχή, αν και αυτή μπορεί να 

δημιουργήσει δομές.  

Γ: Το λιμάνι του Πειραιά είναι το βασικό περιουσιακό του στοιχείο. Πρέπει ο Πειραιάς να 

αξιοποιήσει τους τουρίστες που φτάνουν στο λιμάνι αλλά δεν μένουν. Στον Πειραιά δεν 

κυκλοφορεί τουρίστας. Από  τα κρουαζιερόπλοια που φτάνουν, από τους 3,000 μένουν 

ίσως και λιγότεροι από 200 για να κάνουν βόλτα στον Πειραιά και μάλλον είναι αυτοί που 

ξεμένουν και δεν έχουν αρκετά λεφτά για να πληρώσουν εκδρομές. Πρέπει να αξιοποιηθεί 

αυτή η δυναμική που έχει ο Πειραιάς λόγω θέσης και λόγω θάλασσας. Γιατί η βιομηχανία 

τώρα αποκλείεται να ενισχυθεί και ακόμα κι όταν υπήρχε, έκλεισε (κλωστοϋφαντουργία). 

Έχουν φύγει οι ναυτιλιακές εταιρείες, χάνονται συνεχώς και νέες θέσεις εργασίας, θα 

διωχθούν τώρα και δημοτικοί υπάλληλοι… 
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Γ: Αν δεν ανοίξει το μέτωπο της πόλης προς το λιμάνι, αν δεν γίνει οργανικό κομμάτι της 

πόλης, και συνεχίσει να είναι αποκομμένο, τότε η πόλη δεν θα αναπτυχθεί. Πρέπει το 

λιμάνι να γίνει ένα με την πόλη.  

2. Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των απόψεων και επιθυμιών των 
κατοίκων  του Πειραιά σε σχέση με τις μετακινήσεις τους στην πόλη.  

Εισαγωγή 

Αγαπητέ/ή, 
Ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο INTERREG IVC-

CycleCities, στο πλαίσιο του οποίου στοχεύει να χαράξει στρατηγική Βιώσιμης 
Κινητικότητας με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση  της δημόσιας συγκοινωνίας, 
του περπατήματος καθώς και την ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη. 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται από την ομάδα έργου του προγράμματος σε 
συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Στόχος είναι η διερεύνηση των απόψεων και των 
επιθυμιών των κατοίκων του Πειραιά  ως προς τη βίωση της πόλης τους, τα 
προβλήματα που συναντούν. Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, 
θα επιτρέψουν στην ερευνητική ομάδα να προτείνει λύσεις που θα εξυπηρετούν 
καλύτερα τις ανάγκες σας ενσωματώνοντας τις σκέψεις και τις προτάσεις σας στο 
σχεδιασμό. Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά την εισαγωγή κάθε ερώτησης, ώστε 
να σας γίνεται σαφές το ζητούμενο. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα, η συμπλήρωσή του διαρκεί 
κατά μέσο όρο 4 λεπτά και όλα τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
για ερευνητικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή σχόλιο, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας, είτε 
τηλεφωνικά, είτε με email. 
 
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας! 
Για την ομάδα έργου: 
Ευθύμιος Μπακογιάννης 
BRAINBOX ΕΠΕ 
EMAIL: cyclecitiesproject@gmail.com 

ΤΗΛ: 210 7722646 
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1. Δημογραφικά 

Φύλο     
□ Άνδρας   
□ Γυναίκα 
 
Ηλικία 
□ 18 - 30   
□ 31 - 45 
□ 46 – 60  
□ 61 και πάνω 
 
Κύρια απασχόληση 
 
□ Οικιακά 
□ Ελεύθερος επαγγελματίας 
□ Επιχειρηματίας 
□ Ιδιωτικός υπάλληλος 
□ Δημόσιος υπάλληλος 
□ Συνταξιούχος  
□ Άνεργος/η 
□ Φοιτητής/τρια 
 
Εισόδημα 
 

 Μέχρι 1000 ευρώ 
 Μεταξύ 1000 και 2000 ευρώ 
 Πάνω από 2000 ευρώ 

 Δεν απαντώ 

 

Διαθέτετε ένα ή περισσότερα από τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων; 

 

 Αυτοκίνητο  

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Ποδήλατο  

 Αυτοκίνητο και μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Αυτοκίνητο και ποδήλατο 

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο και ποδήλατο 

 Και τα τρία 

 

 

Περιοχή μόνιμης κατοικίας: (drop down menu) 
 
□ Αγιά Σοφιά (Μανιάτικα) 
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□ Απόλλωνος 
□ Βρυώνη 
□ Ζέα (Πασαλιμάνι) 
□ Καμίνια 
□ Καλλίπολη 
□ Καραβάς 
□ Κοκκινιά 
□ Καστέλλα 
□ Μικρολίμανο 
□ Νέο Φάληρο 
□ Πειραϊκή 
□ Προφήτης Ηλίας   
□ Τερψιθέα 
□ Ταμπούρια 
□ Υδραίικα 
□ Φάληρο 
□ Φρεαττύδα 
□ Χατζηκυριάκειο 
□ Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε) 

 
Περιοχή εργασίας: (drop down menu) 
 
Γειτονικός δήμος Πειραιά (Κερατσίνι –Δραπετσώνα, Νίκαια, Μοσχάτο, Ρέντη) 
□ Δήμος Αθηναίων 
□ Αγιά Σοφιά (Μανιάτικα) 
□ Απόλλωνος 
□ Βρυώνη 
□ Ζέα (Πασαλιμάνι) 
□ Καμίνια 
□ Καλλίπολη 
□ Καραβάς 
□ Κοκκινιά 
□ Καστέλλα 
□ Μικρολίμανο 
□ Νέο Φάληρο 
□ Πειραϊκή 
□ Προφήτης Ηλίας   
□ Τερψιθέα 
□ Ταμπούρια 
□ Υδραίικα 
□ Φάληρο 
□ Φρεαττύδα 
□ Χατζηκυριάκειο 
□ Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε) 
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2. Οι μετακινήσεις μου σήμερα 

 
2.1. Σήμερα, ποιο από τα παρακάτω μέσα χρησιμοποιείτε περισσότερο  για κάθε ένα από 

τους τρεις παρακάτω σκοπούς μετακίνησης: εργασία/ Σχολή, αναψυχή, αγορές 

αγαθών/ψώνια;  

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε συνδυασμό μέσων που περιλαμβάνει και δημόσια 

συγκοινωνία, σημειώστε μόνο την τελευταία (π.χ. αν χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο και 

λεωφορείο, σημειώστε λεωφορείο, ή αν χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο και τρένο, σημειώστε 

τρένο). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά μέσα δημόσιας συγκοινωνίας 

σημειώστε αυτό στο οποίο περνάτε περισσότερο χρόνο ή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.  

 

(α ) Για τη μετακίνηση προς την εργασία (ή τη Σχολή): 

 Αυτοκίνητο 

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Τρένο (Ηλεκτρικός, προαστιακός)  

 Λεωφορείο  

 Ποδήλατο 

 Περπάτημα 

 Ταξί 

 Άλλο (διευκρινίστε) 

 

(β) Για τις μετακινήσεις για βόλτα και αναψυχή: 

 Αυτοκίνητο 

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Τρένο (Ηλεκτρικός, προαστιακός)  

 Λεωφορείο  

 Ποδήλατο 

 Περπάτημα 

 Ταξί 

 Άλλο (διευκρινίστε) 

 

(γ) Για τις μετακινήσεις για αγορές αγαθών/ψώνια/δουλειές του σπιτιού: 

 Αυτοκίνητο 

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Τρένο (Ηλεκτρικός, προαστιακός)  

 Λεωφορείο  

 Ποδήλατο 

 Περπάτημα 

 Ταξί 

 Άλλο (διευκρινίστε) 
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2.2. Κατά μέσο  όρο πόσο χρόνο αφιερώνετε καθημερινά  για τη μετακίνησή σας προς την 

εργασία (ή τη Σχολή); 

 

 Έως 15 λεπτά 

 Από 16 έως 30 λεπτά 

 Από 31 λεπτά έως 1 ώρα 

 Περισσότερο από 1 ώρα 

 Άλλο (διευκρινίστε) 

 

 

2.3. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω, τους τρεις (3) πιο σημαντικούς λόγους που 
παίζουν ρόλο στην απόφασή σας να χρησιμοποιείτε σήμερα το μέσο που αναφέρατε 
παραπάνω για τη μετακίνησή σας προς την εργασία σας (ή τη Σχολή). Ιεραρχήστε τους 
λόγους (βάζοντας 1 στο πιο σημαντικό λόγο και 3 στο λιγότερο σημαντικό).  
 

 
1 2 3 

 Μου αρέσει, διασκεδάζω περισσότερο  
   

Εξοικονομώ χρόνο/είναι γρήγορο    

Εξοικονομώ ενέργεια/δεν κουράζομαι    

Για περιβαλλοντικούς λόγους/δεν θέλω να ρυπαίνω    

 Χρειάζομαι το μέσο που χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια της δουλειάς 

μου 

   

 Μπορώ και μεταφέρω κι άλλο κόσμο ή/και πράγματα    

Προτιμώ να μετακινούμαι μόνος μου χωρίς να έρχομαι σε επαφή με 

άλλο κόσμο 

   

Με κάνει και νοιώθω περισσότερο ασφαλής    

Βρίσκω εύκολα parking     

Οικονομικοί λόγοι/με συμφέρει οικονομικά περισσότερο από άλλα 

μέσα 

   

Δεν έχω αυτοκίνητο/δεν οδηγώ    

Δεν με βολεύουν οι στάσεις της δημόσιας συγκοινωνίας (δεν με 

εξυπηρετεί άλλο μέσο εκεί που μένω) 

   

Δεν μου αρέσει να περιμένω στη στάση πολύ     
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Για να γυμνάζομαι     

Μου ταιριάζει περισσότερο     

Συνδυάζεται με δουλειές, ψώνια κ.λπ.    

Ο προορισμός μου είναι σε μικρή απόσταση από το σπίτι    

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)    

 
2.4. Ποια είναι η άποψή σας για τις πρόσφατες κυκλοφοριακές αλλαγές (μονοδρομήσεις); 

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 
δηλώσεις. 
 

 Η κίνηση μεταφέρθηκε σε μικρότερους δρόμους 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Αύξησαν την ταχύτητα των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους  
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Αύξησαν την ταχύτητα των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Αύξησαν τον κίνδυνο ατυχημάτων στους δρόμους 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Αύξησαν την παράνομη στάθμευση (πχ. διπλοπαρκάρισμα) 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Βελτίωσαν τις συνθήκες κίνησης για το αυτοκίνητο σε κεντρικούς δρόμους 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Το περπάτημα στους δρόμους που μονοδρομήθηκαν γίνεται πιο ευχάριστα 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Οι πρόσφατες κυκλοφοριακές αλλαγές (μονοδρομήσεις) ωφέλησαν τον 

Πειραιά  

Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 

2.5. Παρακαλούμε, σημειώστε το βαθμό ικανοποίησης που σας εκφράζει περισσότερο. 
Σχετικά με τις μετακινήσεις σας στο εσωτερικό του Πειραιά (ενδοδημοτικές), σε ποιο 
βαθμό είστε ικανοποιημένος/η;  

 
□ Καθόλου ικανοποιημένος/η 
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□ Λίγο ικανοποιημένος/η  
□ Έτσι κι έτσι  
□ Ικανοποιημένος/η 
□ Πολύ Ικανοποιημένος/η  

3. Επιθυμίες 
3.1. Η αυριανή στρατηγική του Πειραιά για τη βιώσιμη κινητικότητα στοχεύει να γίνουν οι 
μετακινήσεις στην πόλη πιο ασφαλείς, πιο ευχάριστες και πιο φιλικές στο περιβάλλον. 
Παρακαλούμε σημειώστε τα τρία (3) πιο σημαντικά θέματα στα οποία θεωρείτε ότι θα 
πρέπει να εστιάσει. Ιεραρχήστε τα θέματα (ξεκινώντας με 1 ως το πιο σημαντικό θέμα και 
με 3 ως το λιγότερο σημαντικό).  

 

 1 2 3 

Να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στάθμευσης με την κατασκευή 
γκαράζ επί πληρωμή 

   

Να περιοριστεί η χρήση αυτοκινήτου στο κέντρο του Πειραιά για να 
βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη  

   

Να αναπλαστούν ανοικτοί δημόσιοι χώροι για να μπορείς να περπατάς 
και να στέκεσαι   

   

Να κατασκευαστεί δίκτυο ποδηλατόδρομων    

Να επεκταθεί περισσότερο το δίκτυο του τραμ    

Να επεκταθεί περισσότερο η γραμμή του μετρό    

Να γίνουν πεζοδρομήσεις    

Να βελτιωθούν οι συνθήκες κίνησης των αυτοκινήτων     

Να εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης ενοικίασης κοινόχρηστων 
ποδηλάτων  

   

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)    

 
3.2. Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 

δηλώσεις.  

 

 Βλέπω θετικά την έλευση του τραμ στην πόλη του Πειραιά 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Βλέπω θετικά την έλευση του μετρό στην πόλη του Πειραιά 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Θα επιθυμούσα να χρησιμοποιώ και ποδήλατο για τις μετακινήσεις μου στην 

πόλη  
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Θα επιθυμούσα να περπατάω περισσότερο στην πόλη 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Θα ήθελα να βελτιωθεί η εικόνα του δρόμου μου (πχ. πράσινο, πεζοδρόμια 
κ.α.) έστω κι αν περιοριστούν οι θέσεις στάθμευσης 
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Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

 Θα επιθυμούσα ο Πειραιάς να λειτουργεί περισσότερο με δημόσια 
συγκοινωνία, περπάτημα και ποδήλατο και λιγότερο με αυτοκίνητο 

Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα  

 

4. Όραμα για την πόλη 

4.1. Η ερώτηση εστιάζει στο όραμά σας για την πόλη. Ανάλογα με το ποιο θεωρείτε ότι θα 
πρέπει να είναι το κύριο μέλημα  του σχεδιασμού Βιώσιμης Κινητικότητας, 
παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 
δηλώσεις. 

 

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν με κύριο μέλημα: 
 

 Να αναδειχθεί η ιστορία της πόλης 
Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ □ Συμφωνώ □ Συμφωνώ απόλυτα 

□ 

 Να ενισχυθεί η κοινωνική ζωή στις γειτονιές 
Διαφωνώ απόλυτα  Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ απόλυτα 

 

 Να γίνει ο Πειραιάς πιο ελκυστικός στους ξένους επισκέπτες (τουρίστες) 
Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ □ Συμφωνώ □ Συμφωνώ απόλυτα 

□ 

 Να ενισχύσει ο Πειραιάς το ρόλο του ως τόπος αναψυχής για όλους τους 

κατοίκους του λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας 
Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ □ Συμφωνώ □ Συμφωνώ απόλυτα 

□ 

 Να δοθεί έμφαση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε διάφορες 

υπηρεσίες της πόλης (πχ. στη δημόσια συγκοινωνία) 
Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ □ Συμφωνώ □ Συμφωνώ απόλυτα 

□ 

 
Τέλος ερωτηματολογίου 
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3. Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης 
 

Σε συνέχεια του πρώτου ερωτηματολογίου με τίτλο: «Διερεύνηση των απόψεων και 

επιθυμιών των κατοίκων  του Πειραιά σε σχέση με τις μετακινήσεις τους στην πόλη» που 

σχεδιάστηκε για να καταγράψει τις απόψεις των κατοίκων πάνω στα θέματα της 

μετακίνησής τους μέσα στην πόλη του Πειραιά, αλλά και γενικότερα τις διαθέσεις τους ως 

προς τη βίωση της πόλης, το δεύτερο έχει σκοπό να εμπλέξει τους ίδιους τους κατοίκους 

στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη του Πειραιά.  

Συγκεκριμένα και βάσει της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στην α’ φάση, το 2ο 

ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σενάρια κυκλοφοριακών επεμβάσεων 

στην πόλη, τα οποία οι κάτοικοι θα καλούνται να αξιολογήσουν. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ένα πρώτο σχέδιο του ερωτηματολογίου με τις θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνει 

και κάποια παραδείγματα ερωτήσεων για την κάθε ενότητα.  

Το ερωτηματολόγιο θα συνοδεύεται από το εξής κείμενο: 

«Το ερωτηματολόγιο αυτό ακολουθεί ένα πρώτο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά 

προ λίγων εβδομάδων. Απευθύνεται σε όλους, είτε σε εκείνους που συμπλήρωσαν και το πρώτο 

ερωτηματολόγιο είτε όχι.  

Με το πρώτο ερωτηματολόγιο επιχειρήθηκε να εξεταστεί, κατά πόσο η κοινωνία του Πειραιά είναι 

ώριμη να συμμετάσχει στις απαραίτητες αλλαγές για να γίνει η πόλη της βιώσιμη, πιο φιλική στο 

περιβάλλον και πιο υπεύθυνη απέναντι σε προβλήματα που απειλούν την ανθρωπότητα όπως η 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα ερωτήματα εστιάστηκαν στο αυτοκίνητο γιατί αυτό είναι πηγή 

πολλών προβλημάτων. Διερευνήθηκε ο βαθμός εξάρτησής της από αυτό και κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να εκδηλώνονται επιλογές μετακίνησης διαφορετικές από 

τις σημερινές, που θα στρέφονταν προς τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα. 

Πράγματι οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι κάτοικοι του Πειραιά έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη 

σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη τους και ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν 

πολλά αν, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό παράδειγμα, περιόριζαν τη χρήση του αυτοκινήτου και 

έβαζαν συχνότερα στην καθημερινότητά τους μετακινήσεις με φιλικά για το περιβάλλον μέσα.      

Έτσι εύλογα σε αυτό το δεύτερο ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες. Έχουν ως 

στόχο να δώσουν την ευκαιρία στους ερωτώμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους ως προς τις 

πολεοδομικές και κυκλοφοριακές λύσεις που σχεδιάστηκαν με βάση τις απαντήσεις στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο. Έτσι θα βοηθηθεί ο Δήμος να γνωρίσει κάπως καλύτερα το πώς σκέφτονται οι 

δημότες για κρίσιμα ζητήματα ώστε να κατευθύνει τις πολιτικές του και να προχωρήσει στα επόμενα 

στάδια δημόσιας διαβούλευσης σε συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας που έτσι θα 

προετοιμαστούν καλύτερα για να είναι πιο αποτελεσματικές.» 
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Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

1. Εισαγωγή 

2. Δημογραφικά  

2.1. Φύλο     

 Άνδρας   
 Γυναίκα 

 
2.2. Ηλικία 

 18 - 30   
 31 - 45 
 46 – 60  
 61 και πάνω 

 

2.3. Κύρια απασχόληση 

 Οικιακά 

 Ελεύθερος επαγγελματίας 

 Επιχειρηματίας 

 Ιδιωτικός υπάλληλος 

 Δημόσιος υπάλληλος 

 Συνταξιούχος  

 Άνεργος/η 

 Φοιτητής/τρια 

 

2.4. Εισόδημα 

 Μέχρι 1000 ευρώ 
 Μεταξύ 1000 και 2000 ευρώ 
 Πάνω από 2000 ευρώ 

 Δεν απαντώ 

 

2.5. Διαθέτετε ένα ή περισσότερα από τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων; 

 Αυτοκίνητο  

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Ποδήλατο  

 Αυτοκίνητο και μηχανοκίνητο δίκυκλο 

 Αυτοκίνητο και ποδήλατο 

 Μηχανοκίνητο δίκυκλο και ποδήλατο 

 Και τα τρία 

 

2.6. Περιοχή μόνιμης κατοικίας: (drop down menu) 

 Αγιά Σοφιά (Μανιάτικα) 
 Απόλλωνος 
 Βρυώνη 
 Ζέα (Πασαλιμάνι) 
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 Καμίνια 
 Καλλίπολη 
 Καραβάς 
 Κοκκινιά 
 Καστέλλα 
 Μικρολίμανο 
 Νέο Φάληρο 
 Πειραϊκή 
 Προφήτης Ηλίας   
 Τερψιθέα 
 Ταμπούρια 
 Φάληρο 
 Φρεαττύδα 
 Χατζηκυριάκειο 
 Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε) 

 
2.7. Περιοχή εργασίας: (drop down menu) 
Γειτονικός δήμος Πειραιά (Κερατσίνι –Δραπετσώνα, Νίκαια, Μοσχάτο, Ρέντη) 

 Δήμος Αθηναίων 
 Αγιά Σοφιά (Μανιάτικα) 
 Απόλλωνος 
 Βρυώνη 
 Ζέα (Πασαλιμάνι) 
 Καμίνια 
 Καλλίπολη 
 Καραβάς 
 Κοκκινιά 
 Καστέλλα 
 Μικρολίμανο 
 Νέο Φάληρο 
 Πειραϊκή 
 Προφήτης Ηλίας   
 Τερψιθέα 
 Ταμπούρια 
 Φάληρο 
 Φρεαττύδα 
 Χατζηκυριάκειο 
 Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε) 

 
3. Σενάρια παρεμβάσεων 

3.1.  Παρεμβάσεις στη στάθμευση 

- Να εγκατασταθούν παρκόμετρα σε όλες τις περιοχές με σημαντικό πρόβλημα 

στάθμευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέσεις στάθμευσης με πολύ χαμηλό 

τέλος για τους κατοίκους; 

- Να πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι ετήσια ένα μικρό τέλος ενώ οι μη κάτοικοι πολύ 

υψηλότερο τέλος ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στο δήμο για την 

κατασκευή γκαράζ στο κέντρο και τις γειτονιές; 
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- Να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή 

γκαράζ μέσω της μείωσης των επιτρεπομένων θέσεων στάθμευσης στις 

περιοχές κατοικίας με παράλληλη εκτέλεση μικρών έργων ανάπλασης; 

- Να αφαιρεθούν 1 ή 2 θέσεις ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου ώστε να 

δημιουργηθεί στη θέση τους με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου ένας μικρός 

χώρος καθιστικού για τη συνάντηση των κατοίκων;       

 

3.2. Παρεμβάσεις γύρω από τα σχολεία 

- Να οριστεί γύρω από τα σχολεία μια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας ακτίνας 150 μ. 

όπου θα μειωθούν το όριο ταχύτητας και οι  θέσεις στάθμευσης, θα αυξηθεί το 

πράσινο, θα μειωθεί η ρύπανση και ο θόρυβος  και θα βελτιωθούν οι συνθήκες 

για την κίνηση και τη στάση του πεζού;   

- Να οριστούν κάποιοι δρόμοι που οδηγούν στα σχολεία όπου σε μήκος 300 μ. 

θα μειωθούν το όριο ταχύτητας και οι  θέσεις στάθμευσης, θα αυξηθεί το 

πράσινο, θα μειωθεί η ρύπανση και ο θόρυβος  και θα βελτιωθούν οι συνθήκες 

για την κίνηση του πεζού και του ποδηλάτη;   

 

3.3. Παρεμβάσεις γύρω από τους σταθμούς μετρό και τις στάσεις του τραμ 

- Να οριστούν γύρω από τους σταθμούς μετρό και τραμ ζώνες ήπιας 

κυκλοφορίας ακτίνας 150 μ. όπου θα μειωθούν το όριο ταχύτητας και οι  θέσεις 

στάθμευσης, θα αυξηθεί το πράσινο, θα μειωθεί η ρύπανση και ο θόρυβος  και 

θα βελτιωθούν οι συνθήκες για την προσπέλαση των επιβατών;   

- Να οριστούν κάποιοι δρόμοι που οδηγούν στους σταθμούς μετρό και στις 

στάσεις τραμ όπου σε μήκος 300 μ. θα μειωθούν το όριο ταχύτητας και οι  

θέσεις στάθμευσης, θα αυξηθεί το πράσινο, θα μειωθεί η ρύπανση και ο 

θόρυβος  και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για την προσπέλαση των επιβατών με 

περπάτημα ή ποδήλατο; 

 

3.4. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση του περπατήματος 

- Ποιες είναι οι διαδρομές στο κέντρο του Πειραιά, που θα θέλατε να 

αναπλαστούν για το περπάτημα; 

- Θα συμφωνούσατε να δημιουργηθούν περιοχές ήπιας κυκλοφορίας στις 

γειτονιές; 

3.5. Επέκταση του τραμ 

- Θα θέλατε μια μελλοντική επέκταση του τραμ να περνάει από την Ηρ. 

Πολυτεχνείου ώστε να εξυπηρετούνται οι περιοχές της χερσονήσου; 

- Θα συμφωνούσατε να μετατραπούν οι μονόδρομες διαδρομές του τραμ σε 

αμφίδρομες, σε βάρος της ασφάλτου; 

3.6. Κατασκευή ποδηλατόδρομων 

- Σε ποιους δρόμους θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα η κατασκευή 

ποδηλατόδρομων; 
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4. Χάρτης μεγάλων συγκοινωνιακών έργων 

 
 


