
 

στις πόλεις και ο κυκλοφοριακός σχεδια-
σµός στράφηκε προς την ενίσχυση  της 
ποδηλασίας, της πεζοκίνησης και των δη-
µόσιων συγκοινωνιών. Το 1988 το Ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο ψήφισε το χάρτη των 
δικαιωµάτων των πεζών που προβλέπει 
την εφαρµογή των αρχών της βιώσιµης 
κινητικότητας. Στην Ελλάδα αντίθετα η 
σηµασία των δηµόσιων συγκοινωνιών και 
των τραίνων υποβαθµίστηκε και το ΙΧ αυ-
τοκίνητο θεωρήθηκε ως βάση του κυκλο-
φοριακού σχεδιασµού. Για να γίνει αυτό 
εφικτό, το σύνολο σχεδόν των κοινόχρη-
στων χώρων των πόλεων παραδόθηκε  
στην  κυκλοφορία  και  στάθµευση των ΙΧ 

 

 

αυτοκινήτων. Και οι λίγοι όµως χώροι που 
παρέµειναν για να κυκλοφορούν οι πεζοί, 
χρησιµοποιούνται από τα αυτοκίνητα µε 
τρόπό παράνοµο (αλλά µε την ανοχή, αν 
όχι και την ενθάρρυνση των αρχών). Όταν 
η κίνηση στους δρόµους έφτασε στον κο-
ρεσµό άρχισαν να ενισχύουν τη χρήση των 
µοτοσικλετών, µε το παραπλανητικό επι-
χείρηµα οτι καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο 
από τα αυτοκίνητα - στην πραγµατικότητα 
καταλαµβάνουν διαφορετικό χώρο από τα 
αυτοκίνητα,  δηλαδή, κυρίως, χώρο  πεζών 

 

(πεζοδρόµια, πεζόδροµους, πλατείες, δια-
βάσεις στα φανάρια, πάρκα κλπ), και 
ουσιαστικά δεν υποκαθιστούν αυτοκίνητα, 
αλλά προστίθενται  στην  κίνηση αυτών. 
Το αποτέλεσµα είναι να αναγκάζονται οι 
πεζοί να περπατούν στο οδόστρωµα  ή  
να  µην µπορούν να περπατήσουν καθό-
λου. Αυτό  το  τελευταίο  συµβαίνει ιδίως   

 

στις πιό ευπαθείς κατηγορίες (µικρά παι-
διά, άτοµα µε αναπηρίες, υπερήλικες, γο-
νείς µε παιδικά καροτσάκια κλπ), τα λε-
γόµενα "εµποδιζόµενα άτοµα", που υπο-
λογίζονται από το υπουργείο στο 50% 
περίπου του πληθυσµού. 

Έτσι κι αλλιώς ζούµε σε µιά εποχή που το 
βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής πέ-
φτει. Γιατί αξίζει να ασχοληθεί κανείς µε 
τα δικαιώµατα των πεζών; 

Είναι αλήθεια οτι το θέµα συνήθως πα-
ρουσιάζεται απλώς ως ζήτηµα ποιότητας 
ζωής, στην πραγµατικότητα όµως δεν εί-
ναι (µόνο) αυτό. Γιατί ο αυθαίρετος και 
παράνοµος εξαναγκασµός των πεζών να 
περπατούν στο οδόστρωµα αποτελεί ου-
σιαστικά µιά πράξη βίας και έναν παράγο-
ντα εκφασισµού της καθηµερινότητας. 
Αποτελεί  επίσης  παραβίαση βασικών αν- 

 

 

θρωπίνων δικαιωµάτων (προστασία αν-
θρώπινης ζωής, ελευθερία µετακίνησης), 
ιδίως των εµποδιζόµενων ατόµων, που 
βιώνουν µιά µορφή κοινωνικού αποκλει-
σµού. Επιπλέον η παραβίαση των δικαι-
ωµάτων των πεζών επηρεάζει αρνητικά 
µία σειρά σοβαρότατων προβληµάτων 
που είναι κρίσιµα για τη χώρα και τον 
πλανήτη: ατµοσφαιρική ρύπανση (από 
την κατάχρηση  του ΙΧ αυτοκινήτου  και 

 
των µοτοσικλετών), προβλήµατα δηµό-
σιας υγείας (από τον καθιστικό τρόπο 
ζωής), περιβαλλοντικά προβλήµατα 
(φαινόµενο του θερµοκηπίου), προβλή-
µατα δηµοκρατίας και ίσων ευκαιριών 
(περιθωριοποίηση όσων δεν έχουν την 
οικονοµική ευχέρεια να συντηρούν ΙΧ), 
ενεργειακά προβλήµατα (εξάντληση ο-
ρυκτών καυσίµων) κλπ. Ακόµα και η 
θλιβερή οικονοµική κατάσταση που βιώ-
νει η χώρα µας οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στο σπάταλο και αναποτελεσµατι-
κό αυτοκινητοκεντρικό τρόπο "ανάπτυ-
ξης", θύµα του οποίου είναι και τα δι-
καιώµατα των πεζών 

∆εν αρκεί να εφαρµόζουµε την κείµενη 
νοµοθεσία για να λυθούν τα προβλήµα-
τα των πεζών; 



 
∆υστυχώς η νοµοθεσία είναι εχθρική για 
τους πεζούς  και  έχει σηµαντικά  κενά 
στο  ζήτηµα της προστασίας τους. Ακόµα 
χειρότερα είναι τα πράγµατα στο θέµα της 
εφαρµογής της, γιατί στη χώρα µας ο νό-
µος εφαρµόζεται συνήθως µε τρόπο επι-
λεκτικό και όχι όταν πρόκειται να προ-
στατεύσει τους ασθενέστερους, όπως 
στην περίπτωση των πεζών. Η αστυνοµία 
(η κρατική και, συνήθως, και η δηµοτική) 
για παράδειγµα, όχι µόνο είναι εξαιρετικά 
απρόθυµη να εφαρµόσει ακόµα και αυτές 
τις λίγες διατάξεις που στοχεύουν στην 
προστασία των πεζών, αλλά συχνά   αρ-
νείται να προστατεύσει  τους χώρους των 

 

πεζών, ακόµα και όταν ρητώς τους ζητεί-
ται κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τα αστυνοµικά οχήµατα πρωταγωνιστούν 
στην καταπάτηση των χώρων των πεζών, 
δίνοντας το παράδειγµα και στα υπόλοι-
πα. 

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; 

Η µόνη λύση είναι η κινητοποίηση εµάς 
των πολιτών και η σωστή ενηµέρωσή 
µας,  γιατί  παραπλανητικά  επιχειρήµατα 

 

εκπορεύονται συχνά από διάφορα συµ-
φέροντα, ακόµα και από κρατικούς φο-
ρείς. 

 

Απόφυγε όσο µπορείς τη χρήση 

του ΙΧ  αυτοκινήτου και  της 

µοτοσικλέτας 

Όταν τα χρησιµοποιείς σεβάσου 

τους χώρους των πεζών 

∆ιεκδίκησε σωστές συγκοινωνίες 

και  ελεύθερους  χώρους  για 

πεζούς 
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ΠΕΖΗ- κίνηση πολιτών για 
τα δικαιώµατα των πεζών 

www.pezh.gr 

 

 

Ο σύλλογος ΠΕΖΗ είναι µιά κίνηση πολι-
τών που δραστηριοποιείται εδώ και πάνω 
από 10 χρόνια στο ζήτηµα των δικαιω-
µάτων των πεζών. Προσπαθούµε να πε-
τύχουµε τους στόχους µας µέσα από πα-
ρεµβάσεις προς τις αρχές και την ευαι-
σθητοποίηση και ενηµέρωση της κοινής 
γνώµης. Βασιζόµαστε στη κινητοποίηση 
των µελών και των φίλων µας, αλλά και 
τη συνεργασία µε όλους τους συνειδη-
τοποιηµένους συµπολίτες µας είτε ως 
άτοµα, είτε ως συλλογικότητες. Οι συνα-
ντήσεις µας είναι ανοιχτές και ο τόπος 
και χρόνος διεξαγωγής τους δηµοσιεύε-
ται στην ιστοσελίδα µας. 

Τι αφορούν τα θέµατα των δικαιωµάτων 
των πεζών; 

Στις περισσότερο ανεπτυγµένες πολιτιστι-
κά χώρες τις τελευταίες δεκαετίες  κατά-
λαβαν οτι το ΙΧ αυτοκίνητο δεν είναι το 
κατάλληλο  µέσο για να  µετακινούµαστε 

 


