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Η Βαρκελώνη είναι μια ευρωπαική
μεσογειακή πόλη
Με κλίμα σαν το δικό μας
Με ανθρώπους σαν κι εμάς
Και γλώσσα κοντα στη δική μας

Αλλά διαφορετικό τρόπο ζωής
Που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
Στον τρόπο που κτίστηκε η πόλη
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Ολοι οι δρόμοι έχουν φαρδιά
πεζοδρόμια τουλάχιστον 5 μέτρα
πλάτος πλαισιωμένα από δένδρα. 
Στα πεζοδρόμια δεν υπάρχουν
αυτοκίνητα.
Αυτό κάνει το περπάτημα πολύ
εύκολο και ευχάριστο
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Υπάρχουν παντού
ποδηλατόδρομοι που
βρίσκονται δίπλα από τα
πεζοδρόμια

Υπάρχουν και ειδικοί χώροι
για τις μοτοσυκλέτες και τους
κάδους των σκουπιδιών που
εκ της θέσεως τους
καλύπτουν τους
ποδηλατιστές από τα
αυτοκίνητα
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Τα ποδήλατα σταθμεύουν σε
ειδικά διαρρυθμισμένους
χώρους. Λόγω της καλής
υποδομής τα ποδήλατα
χρησιμοποιούνται πολύ σαν
μεταφορκό μέσο

Υπάρχουν και ποδήλατα για
εύκολη ενοικίαση σε πολλά καίρια
σημεία. 
Κυττάξετε στο www.bicing.com
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Τα ποδήλατα προσφέρουν

•Άσκηση
•Ελαττώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση
•Δεν βγάζουν θερμοκηπιακούς ρύπους
•Είναι φθηνά
•Παρκάρουν εύκολα
•Δεν θέλουν συντήρηση
•Δεν προκαλούν θόρυβο
•Δεν τρέμεις την αύξηση της βενζίνης
•Δεν πληρώνεις πρόστιμο στην ΕΕ
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Τα λεωφορεία κινούνται
απρόσκοπτα σε ειδικές
λεωφορειολωρίδες
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Οι πλείστοι δρόμοι είναι
μονόδρομοι. Τα αυτοκίνητα
παρκάρουν μόνο στις
ειδικές λωρίδες

Αυτό δημιουργεί πολλούς χώρους
στάθμευσης και τα αυτοκίνητα
κινούνται απρόσκοπτα διότι δεν
έρχονται άλλοι από την αντίθετη
κατεύθυνση
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Στις πλείστες γειτονιές
υπάρχει ένας δρόμος για
πεζούς και καταστήματα
μόνο

Οι δρόμοι αυτοί
πλαισιώνονται με δένδρα και
παγκάκια για ξεκούραση
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Εκει βρίσκεις άτομα όλων
των ηλικιών να περπατούν
όλες τις ώρες της ημέρας

Δεν χρειάζεται να πάν μακριά
γιατί όλα βρίσκονται κοντά
τους. Δεν χρειάζονται
αυτοκίνητο για να αγοράσουν
γάλα ή άλλα χρειώδη

Τα καταστήματα τα
λειτουργούν κάτοικοι της
περιοχής προσφέροντας έτσι
απασχόληση
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Στις καφετέριες κάθονται
άτομα όλων των ηλικιών για
να ξεκουραστούν, να πιούν
το καφεδάκι τους, να
κουβεντιάσουν …

Οι δρόμοι αυτοί είναι μόνιμο
σημείο κοινωνικής επαφής. 
Εκεί γνωρίζονται, μιλούν, 
ψωνίζουν, περπατούν.
Ιχνη χουλιγκανισμού δεν
βλέπεις



12

Εκει βλέπεις συνταξιούχους
να ξεκουράζονται και να
συναναστρέφονται

Βλέπεις παιδιά να παίζουν, 
μαμάδες με καροτσάκια, 
άτομα σε τροχοκαθίσματα
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Υπάρχουν παιγνιδότοποι για
να παίξουν τα παιδιά
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Στο τέλος του δρόμου υπάρχει λαική
αγορά μέσα σε κλειστό ωραίο κτίριο

Εκεί βρίσκεις φθηνά φαγώσιμα και
ρούχα σε καθαρό και πολιτισμένο
περιβάλλον

Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και
φιλική

Η λαική αγορά προσφέρει ακόμα
ένα εστιακό σημείο κοινωνικής
συναναστροφής
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Στις καφετέριες ο καφές
(φίλτρου με γάλα) στοιχίζει
€1.00- €1.30.

Ο καφές με το κρουασάν
στοιχίζει €2.00

Δεν ακούς φωνές
Δεν αναπνέεις καυσαέρια
Δεν σε ξεκουφαίνουν οι μοτοσυκλέτες
Δεν σε υπερχρεώνουν στα καταστήματα
Δεν νοιώθεις ανασφάλεια
Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά
Δεν βλέπεις μαρκόρουχα
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Υπάρχουν πλατείες και ανοικτοί
δημόσιοι χώροι παντού

Στις πλατείες υπάρχουν
πολυάριθμα δένδρα.

Οι ρίζες των δένδρων δεν
σηκώνουν τα πεζοδρόμια
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Πολλές πλατείες είναι
ανισόπεδες με σημεία
ενδιαφέροντος
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Υπάρχουν παγκάκια για να
ξεκουραστείς παντού
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Στις πλατείες υπάρχουν
μουσικοί.

Μερικοί είναι εξαιρετικοί.
Χαίρεσαι να τους ακούεις.

Οι δρόμοι και οι πλατείες
προσφέρουν δωρεάν ψυχαγωγία
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Κάπου κάπου βλέπεις απλούς ανθρώπους να
παίζουν μουσική και να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς



21

Παντού βλέπεις ασυνήθιστα
πράγματα και πολλά έργα
τέχνης
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Περπατάς στην πόλη και την
χαίρεσαι.
Δεν θέλεις να φύγεις
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Μπορείς να πάς παντού
•Με μετρό
•Με υπεραστικό τρένο
•Με λεωφορείο
•Με τράμ
•Με τελεφερίκ
•Με ποδήλατο

Για να πάς στο αεροδρόμιο με
τρένο (ταξίδι 35 λεπτών) 
πληρώνεις €2.80

Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι
φθηνές Παντού βλέπεις αναρτημένους

χάρτες της περιοχής, του μετρό, 
των λεωφορείων για
εξυπηρέτηση του κόσμου

Τα τραίνα του μετρό έρχονται
το ένα πίσω από το άλλο. 
Σπανια περιμένεις πάνω από 2 
λεπτά στην πλατφόρμα Το αυτοκίνητο τι να το κάνεις ;
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Δεν θα σας πώ για τα πάρκα, τα μουσεία, τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις, τις βιβλιοθήκες, την προκυμαία κλπ για να μη σας
στενοχωρήσω περισσότερο

Μόνο να προβληματίσω …
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Εμείς γιατί δεν έχομε

•Πεζοδρόμια
•Ποδηλατόδρομους
•Διαβάσεις πεζών
•Λαικές αγορές
•Συνοικιακές αγορές / πεζόδρομους
•Λεωφορεία
•Τρένα
•Πάρκα
•Πλατείες
•Βιβλιοθήκες
•Αισθητική στις πόλεις μας
•Παιγνιδότοπους για τα παιδιά μας
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Γιατί

•Μας έπνιξε το καυσαέριο;
•Μας ξεκουφαίνουν τα εξώστ των μοτοσυκλετών ;
•Δεν μπορούμε να περπατήσομε πουθενά ;
•Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά μας και το
ρίχνουν στο ναρκωτικό και στο χουλιγκανισμό;
•Η εγκληματικότητα ανεβαίνει με την ημέρα ;
•Στοιβάζομε τους γέρους μας στα γεροκομεία μια
και δεν μπορούν να κινηθούν στις πόλεις μας ;
•Η ζωή είναι τόσο ακριβή στην Κύπρο ;
•Δεν έχομε ποιότητα ζωής ;

Μήπως είμαστε ευρωπαίοι πολίτες
δεύτερης κατηγορίας ;
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Μην ξαναπείς
«Εε ..Τι να κάνομε;»
Είναι στο χέρι σου

Πέστα
Στους βουλευτές και τους Δημάρχους σου
Γιαυτό τους ψηφίζεις !
Ρώτα τους τι κάνουν όταν πάνε ταξιδάκια
στην Ευρώπη και τι ιδέες φέρνουν πίσω. 

Ζήτα
Από τους «αρμόδιους»
Γιαυτό τους πληρώνεις !


