
Στάσεις λεωφορείων 
 

Θέλω να ξεκαθαρίσω πρώτα πως η στάση δεν είναι σταθµός. ∆εν βρίσκεσαι εκεί για 
πολλή ώρα παρά µόνο για λίγα λεπτά έως ότου έρθει το λεωφορείο που είναι να πάρεις. 
Γι’αυτό και παρατηρούµε πως οι περισσότερες πόλεις έχουν αντικαταστήσει τις παλιές 
στάσεις µε νέες φτιαγµένες µε απλές, οικονοµικές κατασκευές. 

Υιοθετώντας αυτό το σκεπτικό σας παρουσιάζω µια πρόταση για την κατασκευή 
νέων στάσεων λεωφορείων. Το « κάδρο ». Ξεκινώντας από κάτω έχουµε 2 στιβαρές βάσεις 
όπου κρατάνε όλη την κατασκευή αλλά και περνάνε οι καλωδιώσεις. Η κατασκευή του 
κάδρου είναι ένα απλό µεταλλικό τελάρο όπου εξωτερικά επενδύεται µε φύλλα αλουµινίου 
βαµµένα σε ότι χρώµα θέλουµε ενώ εσωτερικά έχουµε επένδυση ξύλου. Στην οροφή του 
πλαισίου υπάρχουν φωτιστικά σώµατα τύπου LED τα οποία είναι χωνευτά. Η πλάτη στης 
στάσης αποτελείται από 2πλο υαλοπίνακα (triplex) όπου είτε σε µορφή µεταξοτυπίας είτε 
στη µεµβράνη που βρίσκεται ανάµεσα στα 2 γυαλιά µπορούµε να τυπώσουµε µέρη και τοπία 
της περιοχής όπως π.χ. το νησί, το κάστρο, το Μέτσοβο, το Αρχαιολογικό µουσείο, 
Τζουµέρκα, Ζαγόρι, το θέατρο ∆ωδώνης και πολλά άλλα. Αυτό είναι που κάνει και τη στάση 
ξεχωριστή καθώς όταν κανείς δεν θα είναι εκεί θα βλέπουµε απλά ένα τοπίο αλλά κάθε φορά 
που θα κάθεται κάποιος στη στάση θα έχουµε διαφορετικές εικόνες στο «κάδρο». Η 
κατασκευή ολοκληρώνεται µε ένα απλό και ελαφρύ γυάλινο στέγαστρο ώστε να µην είναι 
απόλυτα ορατό όταν κάποιος κοιτάζει τη στάση παρά µόνο να προστατεύει από τη βροχή. 
Για να µην φαίνονται τυχόν φύλλα που θα πέσουν στο στέγαστρο αλλά και για να 
δηµιουργεί σκιά σε όσους βρίσκονται κάτω από αυτό µπορεί γίνει είτε αµµοβολή είτε µε 
µεµβράνες στο γυαλί του στεγάστρου. Το στέγαστρο µπορεί είτε από την αρχή είτε 
µελλοντικά να γίνει από γυαλιά που έχουν φωτοβολταϊκά συστήµατα ώστε η στάση να είναι 
ενεργειακά αυτόνοµη.  

Οι απαραίτητες πληροφορίες µπορούν να δίνονται από τις οθόνες που θα υπάρχουν 
µέσα και έξω από την κατασκευή όπως φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν. 
∆ροµολόγια, χάρτης διαδροµής, χάρτης πόλης, επιπλέον πληροφορίες για σηµεία 
ενδιαφέροντος στην πόλη, χορηγοί µπορούν να εναλλάσσονται στις οθόνες αυτές. Ακόµη 
εσωτερικά της στάσης θα υπάρχει πρίζα φόρτισης usb αλλά και υποδοχή για ακουστικά. Μία 
από τις οθόνες, αυτή που βλέπει από τη µεριά που έρχεται το λεωφορείο θα αναγράφει το 
όνοµα της στάσης και το σηµείο που βρίσκεται στον χάρτη της πόλης. 

∆εν έχω προσθέσει κάποιον κάδο καθώς πιστεύω πως πρέπει να είναι ξεχωριστή 
κατασκευή που ίσως πλαισιώνεται από κάποιες γλάστρες ή στοιχεία πρασίνου στο χώρο. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 


