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Οι στόχοι και η ταυτότητα των Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

4
Στρατηγική ομπρέλα πολιτικών για πόλεις που δίνουν 
προτεραιότητα στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες4.1

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών22 με 
τίτλο «Μαζί προς μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική ενεργει-
ακά αστική κινητικότητα»23, Ανακοίνωση που παρουσιάζει στους 
παραπάνω φορείς τη λογική των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (Sustainable Urban Mobility Plans), θέτει ξεκάθα-
ρα νέους στόχους για την αυριανή πόλη: «Πρέπει να τελειώνουμε 
με τους αποσπασματικούς και κοντόφθαλμους σχεδιασμούς […] 
κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη, πρέπει να αποκτήσει μια στρατηγική 
ομπρέλα ουσιαστικής στροφής προς καθαρότερους και πιο βιώ-
σιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλα-
το, η δημόσια συγκοινωνία, και προς νέα μοντέλα χρήσης και 
ιδιοκτησίας αυτοκινήτου». Αυτοί οι στόχοι, υποστηρίζει επίσης 
η Επιτροπή, είναι κατά συνέπεια στόχοι «για τον άνθρωπο και 
τις τοπικές κοινωνίες». Δίνουν  έμφαση «…στη συμμετοχή όλων 
των κατοίκων στον σχεδιασμό, και ειδικότερα όλων εκείνων που 
κατέχουν οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές θέσεις-κλειδιά 
στην πόλη. Δίνουν επίσης έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς 
και επιλογών ως προς την κινητικότητα».  Πρόκειται για στόχους 
που φέρνουν στις πόλεις τα πάνω κάτω, την απόλυτη ανατροπή, 
η οποία υπόσχεται πολλά:

• μια διαφορετική πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και περισ-
σότερη δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο και περπάτημα,

• πόλεις με χαμηλότερες ταχύτητες,

• νέα μοντέλα χρήσης και ιδιοκτησίας αυτοκινήτου,

• μια νέα κουλτούρα κινητικότητας.

Αναλυτικότερα, βασικοί στόχοι των ΣΒΑΚ είναι οι παρακάτω24:

• Ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις πόλεις: καθορισμός ενός 
κοινού παρονομαστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι όροι 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
από τα κράτη-μέλη να είναι κοινοί.

• Ισορροπία στις διάφορες διαστάσεις της βιωσιμότητας: 
τα ΣΒΑΚ λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική διάσταση και αναγνωρίζουν την ανάγκη 
οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της προ-
σβασιμότητας.

• Καινοτομία σε σχέση με τις υπάρχουσες πρακτικές: 
τα ΣΒΑΚ δεν αποτελούν απλώς ένα πρόσθετο ερ-
γαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά έναν νέο 
τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων αστικής 
κινητικότητας. Χρησιμοποιούν όμως παράλληλα τη 
γνώση από τις υπάρχουσες πρακτικές και τα ρυθμι-
στικά πλαίσια των ευρωπαϊκών χωρών.

• Επανεξέταση του κόστους και του οφέλους των με-
ταφορών: Τα ΣΒΑΚ εκτιμούν τα κόστη και τα οφέλη 
κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τομεακές πολιτι-
κές, όπως κοινωνικές, περιβαλλοντικές κ.ά., καθώς 
και «την ευρύτερη όψη του κοινωνικού κόστους και 
οφέλους, στοχεύοντας στην εσωτερίκευση του κό-
στους και, επομένως, στον καθορισμού ενός κρίσιμου 
μοχλού αυτορρύθμισης του τομέα των μεταφορών».

• Ικανοποίηση των συλλογικών οραμάτων: τα ΣΒΑΚ 
πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας, στοχεύοντας στη δημιουργία βιώσιμων, 
ελκυστικών και «ζωντανών» πόλεων. Ως εκ τούτου, 
σημαντική είναι η συμμετοχή των πολιτών και των 
ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή και καθ’ όλη 
τη διάρκεια του σχεδιασμού, ούτως ώστε πιθανές 
συγκρούσεις να επιλύονται ακόμη και από τη φάση 
της προετοιμασίας.

• Πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση: οριζόντια ολο-
κλήρωση ανάμεσα σε μεταφορές και άλλες τομεα-
κές ή διατομεακές πολιτικές, ειδικά χρήσεων γης, 
χωροταξικού σχεδιασμού, υγείας και εκπαίδευσης.

• Κάθετη ολοκλήρωση  πολιτικών: σε  τοπικό,  περιφε-
ρειακό,  εθνικό  και  ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Χωρική ολοκλήρωση: τα ΣΒΑΚ συμβάλλουν στην 
κατανόηση μεταξύ γειτονικών γεωγραφικών ενοτή-
των (τοπικών, περιφερειακών, εθνικών), εκείνων των 
στοιχείων που τις συνδέουν και εκείνων που τις χω-
ρίζουν. Συμβάλλουν με τους σχεδιασμούς τους στην 
εξομάλυνση των αντιπαλοτήτων και στην εφαρμογή 
συνδυασμένων πολιτικών και συνεργειών για το συμ-
φέρον όλων των πλευρών. 

22 COM(2013) 913 final, 17.12.13

23 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the   
Committee of the Regions, «Together towards competitive and resource-efficient urban mobility»

24 Σύμφωνα με την Rupprecht Consult (2004: 10, 11), που συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΣΒΑΚ.

Warszawa, Μάιος 2019. Παλιά πόλη που ισοπεδώθηκε και ξαναχτίστηκε πιστά στην αρχική της μορφή. 
Τεράστιες πεζοδρομημένες επιφάνειες, κάτι μεταξύ βουλεβάρτου και πλατείας.
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• Εστίαση στους στόχους: οι χρηματοδοτήσεις εξαρτώ-
νται από την πορεία επίτευξής τους. Καθορισμός συγκε-
κριμένων και ρεαλιστικών στόχων και υλοποίηση βήμα 
βήμα του ΣΒΑΚ. Σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
θα ήταν λάθος η άκαμπτη θεώρηση μιας τελικής ιδανικής 
επιθυμητής κατάστασης.

• Εφικτή και ευέλικτη προσέγγιση: Τα ΣΒΑΚ αποτελούν μια 
εφαρμοσμένη προσέγγιση που θα επιφέρει απτά αποτε-
λέσματα. Μπορεί να βλέπουν μακριά, ωστόσο στοχεύουν 
και στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων. Εφαρμόζουν 
ένα ρεαλιστικό πακέτο μέτρων, που αφήνει επαρκή ευελι-
ξία για τη φάση της υλοποίησης.

Το τεχνικό σκέλος. Λιγότερα και συλλογικής 
χρήσης αυτοκίνητα 

Σε πείσμα μιας εποχής που στράφηκε προς τα αυτοκίνητα, με 
αποτέλεσμα αυτά να αυξάνονται ανεξέλεγκτα, τώρα επιδιώκεται 
στροφή 180ο, έτσι ώστε να κυκλοφορούν αύριο λιγότερα. Η στό-
χευση δεν σταματάει εκεί. Στόχος είναι αυτά που θα κυκλοφο-
ρούν να χρησιμοποιούνται συλλογικά ή ακόμη και να ανήκουν σε 
περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες (car sharing, ride sharing, 
car pooling κ.λπ.). Με αφετηρία λοιπόν το διοικητικό κέντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται το μήνυμα (αξίζει να σημειωθεί ότι 
συνοδεύεται από ισχυρές χρηματοδοτήσεις) ότι, τουλάχιστον 
στον τομέα των μεταφορών, την ευρωπαϊκή πόλη αξίζει να τη 
δούμε αλλιώτικα, να την οργανώσουμε διαφορετικά και με νέες 
αρχές, που θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε χώρο και να μειώ-
σουμε το κόστος των μετακινήσεων. 

Το πολιτικό σκέλος. Τοπική δημοκρατία και 
κοινωνική ενσωμάτωση

Δίπλα στο πρώτο σκέλος, το απόλυτα τεχνικό, το δεύτερο σκέ-
λος είναι βαθύτατα πολιτικό. Έχει να κάνει με την τοπική δημο-
κρατία και την κοινωνική συνοχή. Ζητούμενο από τα ΣΒΑΚ είναι 
να μοιραζόμαστε τον δρόμο πιο ισόρροπα, πιο δίκαια, γιατί όλοι 
έχουν δικαίωμα σε αυτόν, όλοι είναι χρήσιμοι, όλοι δικαιούνται 
να έχουν λόγο. Επιπλέον, η πόλη και η οικονομία της έχουν κάθε 
συμφέρον όλοι να είναι παρόντες. Είναι ζήτημα δημοκρατίας 
αλλά και απλής λογικής, αφού με τις μέχρι σήμερα επιλογές 
φτάσαμε στο σημείο να μην χωράμε. Τα ΣΒΑΚ είναι απόστολοι 
της συμμετοχής όλων στους σχεδιασμούς, ώστε να συμπεριφέ-
ρονται ως υπεύθυνοι πολίτες και οι πόλεις να γίνουν πραγματικά 
εργαστήρια κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Φωτ. 85. Graz, Οκτώβριος 2016. Δημόσιος χώρος, ένα τμήμα του 
για ελεύθερη χρήση και το υπόλοιπο με πληρωμή. Ο ήλιος είναι 
για όλους.

Φωτ. 86. Amsterdam, Ιούνιος 2017. Μια από τις διασταυρώσεις με τις 
πιο πολλές διελεύσεις ποδηλατών στο κέντρο της πόλης. Προφανώς, 
ένας οδηγός αυτοκινήτου που περνάει από το σημείο αυτό δύσκολα 
δεν θα προσέξει την παρουσία τους. Το Amsterdam είναι μια ασφαλής 
πόλη για τους ποδηλάτες και λόγω του μεγάλου αριθμού τους. 

Η δημόσια συγκοινωνία αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα μιας 
από τις πιο ισχυρές κοινωνικές παραμέτρους της πόλης στον 
τομέα των μεταφορών. Οι συλλογικές μετακινήσεις προηγήθη-
καν της εφεύρεσης του αυτοκινήτου. Τραίνα, τραμ και λεωφο-
ρεία, αρχικά κυρίαρχα, ανταγωνίστηκαν το αυτοκίνητο, όμως 
το τελευταίο κέρδισε πολύ γρήγορα τη μάχη (Πίνακας 2), διότι 
προσέφερε ελευθερίες, τις οποίες η δημόσια συγκοινωνία δεν 
μπορούσε να εξασφαλίζει. 

Αθήνα. Ετήσιες ανά άτομο μετακινήσεις 

με δημόσια συγκοινωνία25

1957 425

1962 450

1967 480

1990 140

2002 200

Πίνακας 3. Η μεγάλη 
πτώση της χρήσης της 
δημόσιας συγκοινωνίας 
κατά την περίοδο μεταξύ 
1970 (αφετηρία της μαζι-
κής αγοράς Ι.Χ. στην Ελ-
λάδα) και 1990 (ένταση 
των κυκλοφοριακών προ-
βλημάτων και βελτίωση 
των υπηρεσιών δημόσιας 
συγκοινωνίας).

Έτος Μετακινήσεις

Με την έλευση του αυτοκινήτου εκδηλώθηκαν ισχυρές φυγόκε-
ντρες δυνάμεις από το κέντρο της πόλης προς την περιφέρεια 
ή τα προάστια. Πράγματι, με αυτό το μέσο ο κάτοικος μπόρεσε 
να αναδείξει αυτόνομη ταυτότητα, να αποκόψει τους παραδοσι-
ακούς δεσμούς του με την πόλη και να αποστασιοποιηθεί από 
το κοινωνικό της περιβάλλον. Όσοι είχαν την οικονομική δυνα-
τότητα σήκωσαν το λάβαρο της ατομικότητας. Η περίοδος του 
αυτοκινήτου συμπίπτει με την ισχυροποίηση της κοινωνίας τού 
εγώ, που απέχει πολύ από την κοινωνία τού εμείς, της παλιάς 
συμπαγούς πόλης. Συνδέεται επίσης με δύο παράλληλες εξελί-
ξεις. Η πρώτη ήταν η προοδευτική αφαίρεση από την πόλη ίσως 
του πιο σημαντικού δημόσιου χώρου, που είναι ο δρόμος. Η δεύ-
τερη ήταν η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας, ελάχιστα φιλικής στον 
δημόσιο χαρακτήρα της πόλης και αδιάφορης στις αξίες που το 
κοινωνικό συμπαγές είχε αναπτύξει μέχρι τότε, τόσο στον τομέα 
της κατοίκησης όσο και στον τομέα της κινητικότητας. Η ατομική 
μετακίνηση νίκησε, λοιπόν, τη συλλογική και μαζί με αυτή ακύ-
ρωσε μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση: την ίδια την πόλη και τις 
ευκαιρίες κοινωνικοποίησης που αυτή αντιπροσωπεύει (φωτο 85).

25 Πηγή: ‘Από τα παμφορεία στο μετρό - 170 χρόνια δημόσιες συγκοινωνίες Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων’ της Ομάδας Έρευνας της Ιστορίας της 
Αθηναϊκής Συγκοινωνίας (Νάθενας, Γ., Κουρμπέλης, Απ., Βλαστός, Θ., Κουρουζίδης, Σ., Κατσαρέας, Β., Καραμάνης, Π., Κλώνος, Αρτ., Κόκκινος, Ν.), 
εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2007, σελ. 1069.

ΣΒΑΚ: Προς μια πόλη που φέρνει τους κατοίκους της πιο κοντά. 
Προκλήσεις ψυχολογίας. Ενσωμάτωση vs περιθωριοποίησης4.2

Βιώσιμη πόλη, πόλη της βιώσιμης κινητικότητας, σημαίνει πόλη 
χωρίς αποκλεισμούς. Πόλη ζωντανή, που οι δρόμοι της δεν δια-
χωρίζουν, αντίθετα ενώνουν και φέρνουν τους κατοίκους της πιο 
κοντά. Η τεχνική προϋπόθεση είναι προφανής. Στον δρόμο πρέ-
πει να επικρατούν συνθήκες που να σε προσελκύουν και να σε 
κρατούν. Ωστόσο η τεχνική προϋπόθεση δεν αποτελεί ικανή και 
αναγκαία συνθήκη. Ο δρόμος αποτελεί σύνθεση τεχνικού υπο-
βάθρου και ανθρώπινης παρουσίας. Ακόμη και αν η τεχνική προ-
ϋπόθεση είναι ευνοϊκή, πολλά εξαρτώνται και από την ψυχολο-
γία του κάθε κάτοικου, τις επιθυμίες ή φοβίες του, τα αισθήματα 
αποδοχής ή απόρριψης στη σχέση του με την πόλη και τους 
ανθρώπους της, από την ένταξη ή την περιθωριοποίησή του, τη 
συμμετοχή ή τον αποκλεισμό του από το κοινωνικό σώμα της πό-
λης. Θα πρέπει να έχει την κατάλληλη ψυχολογία για να επιθυμεί 
να βιώνει και να απολαμβάνει την πόλη, που μετά την εφαρμογή 
των ΣΒΑΚ θα του δίνεται απλόχερα. Το αν θα είναι ανοικτός και 
ελεύθερος, στη συνάντηση και την επικοινωνία στους δημόσιους 

χώρους της, χωρίς θωρακίσεις και άμυνες, θα εξαρτάται από τα 
αισθήματά του για το κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει. 

Το γεγονός ότι οι εισοδηματικές ανισότητες μεγαλώνουν δρα-
ματικά αποτελεί μια μεγάλη απειλή για την τύχη της συνοχής 
και της υπόστασης πόλεων που σήμερα τεμαχίζονται κοινωνικά 
όλο και περισσότερο. Η φτώχεια σπρώχνει δισεκατομμύρια αν-
θρώπους στο περιθώριο. Οι συνεπαγόμενοι ανταγωνισμοί, αντι-
παλότητες και συγκρούσεις ακυρώνουν τα οφέλη από το, ίσως 
πιο σπουδαίο, πολιτικό, κοινωνικό και παραγωγικό ανθρώπινο 
δημιούργημα, που είναι οι πόλεις. 

Η οικογενειακή ιστορία και το υφιστάμενο οικογενειακό πλαίσιο, 
οι συνθήκες εργασίας και το αντικείμενό της, το κοινωνικό περι-
βάλλον του κάτοικου, όλα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
που καθορίζουν το πώς αισθάνεται και το ποια είναι η διάθεση 
του κάτοικου. Απομόνωση ή ένταξη και συμμετοχή; Πρόκειται 
για στάσεις που επιλέγει ο καθένας ανάλογα με τον χαρακτή-
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ρα και τα προσωπικά του προβλήματα, αλλά αντίθετα, σε με-
γάλο βαθμό αποτελούν επίσης απάντηση σε όσα του επιβάλλει 
η κοινωνική και πολιτική ταυτότητα της πόλης. Tην ταυτότητα 
αυτή τα ΣΒΑΚ δεν μπορούν άμεσα να την αλλάξουν. Οι διαδικα-
σίες ωστόσο που δρομολογούν θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
θετικά τη νοοτροπία των κατοίκων, να τους εκπαιδεύσουν στο 
να συμμετέχουν στα κοινά και να συνεργάζονται. Θα είναι μια 
εκπαίδευση πολιτικής ευαισθητοποίησης με, μακροπρόθεσμα, 
σημαντικά αποτελέσματα.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινωνική ένταξη αποτελεί επίσης 
προϋπόθεση ασφάλειας. Συμμετέχοντας στους σχεδιασμούς 
για την πόλη, ο κάτοικος ενημερώνεται ως προς την αναγκαιό-
τητα των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της, τους κατανοεί 
και τους τηρεί. Παράλληλα, πεζοί και ποδηλάτες, με τη συλλο-
γική παρουσία τους στον δρόμο, γίνονται πιο εύκολα ορατοί 
από τους οδηγούς και έτσι η μετακίνησή τους σε ομάδες γίνεται 
πολύ πιο ασφαλής (φωτ. 86). 

Η πόλη δεν ήταν πάντα το ίδιο κοινωνική. Αυτό εξαρτιόταν και 
από την πυκνότητά της, τη γεωμετρία και τη μορφή του ρυμοτο-
μικού της. Οι πόλεις των μονοκατοικιών είχαν μικρή πυκνότητα, 
αλλά προοδευτικά η εισαγωγή της πολυκατοικίας την αύξησε 
πολύ. Αυτή η νέα μορφή κατοίκησης, πιο συλλογική, αποτέλε-
σε μια σπουδαία κοινωνική εμπειρία, με επιτυχίες και αποτυχίες. 
Όμως σταδιακά, με την οικονομική ανάπτυξη, αμφισβητήθηκαν 
τόσο η πολυκατοικία, όσο και η δημόσια συγκοινωνία. Τον 20ό 
αι. η πολυκατοικία αντικατέστησε τη μονοκατοικία κατά τη διαδι-
κασία οικοδόμησης και ωρίμανσης της πόλης Ακολουθήθηκε και 
από το αντίστροφο φαινόμενο της εγκατάλειψής της και της φυ-
γής των κατοίκων σε αραιοκατοικημένα προάστια, με νέες μονο-
κατοικίες, εξαρτημένες από το αυτοκίνητο. Το τελευταίο, λόγω 
και αυτής της πολεοδομικής εξέλιξης, απορρόφησε ένα μεγάλο 
μέρος των χρηστών της δημόσιας συγκοινωνίας, σε βαθμό που 
την οδήγησε να καταλήξει σε μέσο μετακίνησης για άτομα που 
δεν έχουν άλλη επιλογή, όπως αυτά που ανήκουν στα χαμηλά 
εισοδήματα.

Η δημόσια συγκοινωνία, μαζί με το περπάτημα και το ποδήλατο, 
θα είναι πυλώνες των ΣΒΑΚ. Όμως η αυριανή δημόσια συγκοινω-
νία θα είναι διαφορετική. Θα πλεονεκτεί σε σχέση με το αυτοκί-
νητο ως προς την προσπέλαση του κέντρου (φωτ. 87). Θα πλεο-
νεκτεί επίσης και ως προς την ταχύτητα σε κεντρικά τμήματα της 
πόλης, χάρις σε προνόμια (φωτ. 88, 89) που θα της εξασφαλίζει 
ο σχεδιασμός, όπως οι λεωφορειολωρίδες ή οι αποκλειστικοί δι-
άδρομοι τραμ, ενώ συγχρόνως θα περιορίζει το αυτοκίνητο στην 
κίνηση και στη στάθμευσή του. Φυσικά, πάντα θα υπάρχουν σε 

Φωτ. 87. Amsterdam, Ioύνιος 2017. Δρόμοι κεντρικοί αλλά ήσυ-
χοι, χωρίς αυτοκίνητα. Αν και διατίθεται χώρος για την κίνησή 
τους, ωστόσο το τραμ είναι εντονότερα παρόν, μαζί με τα πο-
δήλατα. Η πόλη, αν και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό επισκεπτών, εί-
ναι πολύ φιλική σε περπάτημα και ποδήλατο, οι δε λεπτομέρειες 
των διαμορφώσεων του αστικού δαπέδου, η αρχιτεκτονική και 
το πράσινο είναι τόσο πλούσιες παράμετροι που ελάχιστοι θα 
επέλεγαν την απομόνωση στο αυτοκίνητο, αν και θα ήξεραν ότι 
θα τις χάσουν. Οι μετακινήσεις με τραμ και ποδήλατο πρωτα-
γωνιστούν στη γενικότερη αισθητική του οδικού  περιβάλλοντος.

Φωτ. 89. Den Haag, Νοέμβριος 2010. Όπως και στη 
φωτ. 88 οι γραμμές τραμ διαπερνούν ένα κτήριο για 
να κατευθυνθούν στον σιδηροδρομικό σταθμό

Φωτ. 88. Sydney. Προνόμια της δημόσιας συγκοινωνίας. Αυτό-
ματο εναέριο μετρό, που η τροχιά του διαπερνά οικοδομικούς 
όγκους, δεν δεσμεύεται από ρυμοτομικές γραμμές. Φωτ. 90. Αθήνα. Γραμμή τραμ στο Φάληρο. Παράδειγμα στρε-

βλής αντιμετώπισης του τραμ από την πόλη ως ξένου σώματος 
και θωράκισής της «απέναντί» του με χαμηλά τοιχία από μπετόν. 

Φωτ. 91. Graz, Oκτώβριος 2016. Η Herrengasse, που διέρχεται από την κε-
ντρική πλατεία Hauptplatz, έκλεισε για τα αυτοκίνητα. Αντικαταστάθηκε από 
γραμμή τραμ που ενσωματώθηκε στο πολεοδομικό περιβάλλον και χρησιμο-
ποιήθηκε για την αισθητική και γενικότερη αναβάθμισή του. 

κάποιες πόλεις, όπως στην Αθήνα, και κακά παραδείγματα εισα-
γωγής του τραμ χωρίς κατανόηση του τι πραγματικά μπορεί να 
προσφέρει (φωτ. 90).  Η νέα έκδοση της δημόσιας συγκοινωνίας 
θα απευθύνεται λοιπόν και σε όλους εκείνους και εκείνες που, 
αν και θα διαθέτουν αυτοκίνητο, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θα 
την προτιμούν. Θα αναδειχθεί σε ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα 
συλλογικής βίωσης της πόλης (φωτ. 91). 

Η έλλειψη δημόσιου χώρου αγγίζει σοβαρές πλευρές του κοι-
νωνικού περιβάλλοντος της πόλης. Αποκλείονται από τον δρόμο 
πολλοί, κυρίως ανάπηροι. Γενικότερα περιορίζεται η ανθρώπινη 
παρουσία. Η υπόσταση της πόλης ως συλλογικού τόπου συνά-
ντησης, κοινωνικοποίησης και συνεργασίας τραυματίζεται, ο κά-
τοικος αποξενώνεται και η πόλη καταλήγει να μην τον αφορά.  

Θα ήταν λοιπόν άδικο για τις πόλεις, αν περιορίζονταν οι προσ-
δοκίες για αυτές μόνο στο να εγκαθίστανται στο εσωτερικό τους 
συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας. Το υπέρτατο ζητούμενο είναι 
πολύ πιο φιλόδοξο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορούσα-
με να το αφήσουμε για αργότερα. Είναι επείγον να το κάνουμε 
πραγματικότητα. Σχετίζεται με την κοινωνική τους υπόσταση. 
Ή θα λειτουργούν ως πραγματικά κοινωνικά τοπία, τοπία που 
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προάγουν την αστικότητα, την ανθρώπινη εμπειρία και τη βίωση 
της πόλης με όλες τις αισθήσεις, τοπία συνάντησης και συνερ-
γασίας (φωτ. 92), τοπία συμπάθειας στον διπλανό, ή οι κάτοικοί 
τους θα καταλήξουν να συμπεριφέρονται ως περιθωριοποιημέ-
νοι, αδιάφοροι, επιθετικοί, απλώς διερχόμενοι. 

Η φύση της πόλης είναι να εμπνέει έναν τρόπο ζωής συλλογικό 
(φωτ. 93), που βρίσκεται στον αντίποδα της μοναχικής στάσης 
του ερημίτη, στάσης που αναπαράγεται από τους αποκλεισμέ-
νους στα διαμερίσματα. Πόλη που ενσωματώνει είναι πόλη με 
γειτονιές που αλληλοσυνδέονται, με αστικά τοπία ανοικτά και 

Φωτ. 93. Dublin, Μάιος 2005. Ποδήλατο για μικρές παρέες. Κοι-
τούν ο ένας τον άλλο και κουβεντιάζουν. Όλοι κάνουν πετάλι, ενώ 
ένας κρατάει και το τιμόνι. 

Φωτ. 96. Ljubljana, Ιούνιος 2014. Δρόμοι για να στέκεσαι. Σε 
εμπνέουν, γιατί είναι όμορφοι και έχουν μουσική. 

Φωτ. 95. Zurich, Οκτώβριος 2009. Το ποδήλατο είναι κανονικά 
για έναν επιβάτη. Όμως, αν και μοιρασμένοι σε δυο ποδήλατα, οι 
επιβάτες τους μπορούν να έρθουν πολύ κοντά. 

Φωτ. 92. Graz, Δεκέμβριος 2000. Δρόμοι για τραμ και ποδήλατα. Φωτ. 94. Βαμβακού, Κύθηρα. Μάρτιος 2019. Μια από τις πολύ 
σπάνιες Πύλες εισόδου σε χωριό. 

πορώδη για την ώσμωση και απορρόφηση των διαφορών στα 
εισοδήματα, στην κουλτούρα, στις θεωρήσεις. Είναι πόλη που 
ενοποιεί την αστική και κοινωνική γεωγραφία. 

Με το αυτοκίνητο, η αξία της συλλογικής βίωσης αγνοήθηκε. 
Ωστόσο υπάρχουν κάποια δείγματα ότι κάπου παραμένει ζωντα-
νή, κυρίως σε τόπους μικρούς και ανθρώπινους που διατηρούν 
την ταυτότητά τους (φωτ. 94).

Ο όρος «βιώσιμη κινητικότητα» αναφέρεται σε μετακινήσεις 
ελεύθερων ανθρώπων, στους οποίους το μέσον που χρησιμο-
ποιούν δεν τους επιβάλλεται. Δεν αναφέρεται σε μεταφορές και 
μάλιστα «μαζικές», όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται. Οι τελευ-
ταίες περιγράφουν παθητικούς επιβάτες ή εμπορεύματα. Αντί-
θετα, η βιώσιμη κινητικότητα χαρακτηρίζει ενεργητικές επιλογές 
και τρόπους που προάγουν το κορμί, τις αισθήσεις, το μυαλό 
και τη συλλογικότητα. Προϋποθέσεις της είναι η απόλαυση, η 
ικανοποίηση και η ευχαρίστηση του μετακινούμενου, χάρις στον 
πλούτο των ερεθισμάτων που συλλαμβάνουν οι κεραίες του από 
το περιβάλλον από το οποίο διέρχεται, χάρις στους ανθρώπους 
που συναντά και σε όσες ποιότητες χαρακτηρίζουν την ίδια τη 
μετακίνηση. Αν και η τελευταία καταναλώνει ένα σημαντικό μέ-
ρος του χρόνου της ημέρας, αυτός ο χρόνος υποτιμάται. Την 
ίδια υποτίμηση υφίσταται ο χρόνος και από τον σχεδιασμό των 
«μαζικών μεταφορών». Οι συλλογικές μεταφορές και οι «έξυ-
πνες» μετακινήσεις είναι κάτι διαφορετικό. Αξίζει να δούμε με 
μεγαλύτερη προσοχή τον χρόνο της μετακίνησης. Δεν αποτελεί 
χαμένο χρόνο η επαφή με την πόλη και τους ανθρώπους της 
(φωτ. 95, 96).

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
ως προς την ταυτότητα 
των ΣΒΑΚ

4.3

4.3.1 Ποιες είναι οι διαφορές 
των ΣΒΑΚ από τις συμβατικές 
κυκλοφοριακές μελέτες;

Ανήκουν στο παρελθόν Προετοιμάζουν το αύριο

Έδιναν έμφαση και απόλυτη 
προτεραιότητα στη μηχανο-

κίνητη κυκλοφορία.

Προτεραιότητα δίνουν στον 
άνθρωπο, ως άτομο και ως κοι-
νωνικό ον. Υπέρτατο ζητούμενο 

είναι η κοινωνική συνοχή.

Ο βασικός τους στόχος είναι 
το αυτοκίνητο να πηγαίνει 
οπουδήποτε και με τον πιο 
άμεσο και γρήγορο τρόπο.

O βασικός τους στόχος είναι η 
ευχάριστη, φιλική στο περι-
βάλλον, γρήγορη και φτηνή 

προσπέλαση κάθε προορισμού, 
με συνδυασμένη χρήση κάθε 
κατάλληλου τρόπου, με προ-
τεραιότητα στο περπάτημα, 
το ποδήλατο και τη δημόσια 

συγκοινωνία.

Είναι εγκλωβισμένες απο-
κλειστικά σε αντικείμενα 

κυκλοφοριακής οργάνωσης. 

Αναγνωρίζουν τη συνάφεια 
μεταξύ όλων των παραμέτρων, 

που συγκροτούν την αστική 
ταυτότητα και ορίζουν συν-

δυασμένους πολεοδομικούς, 
κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντι-
κούς, κοινωνικούς και οικονομι-

κούς στόχους.

Αποτελούν βραχυ/μεσοπρό-
θεσμο σχεδιασμό. 

Η στόχευσή τους έχει ευρύ 
χρονικό ορίζοντα.

Είναι δέσμιες των διοικη-
τικών, πολύ συχνά αναντί-
στοιχων με την ταυτότητα 
του αστικού τοπίου, ορίων 

των δήμων.

Εμπνέονται από ιστορικές, κοι-
νωνικές, οργανικές και λειτουρ-
γικές σχέσεις, που ξεπερνούν 
τα συγκεκριμένα διοικητικά 
όρια, και τις προβάλλουν.  

ΣΤρΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙνΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤρΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙνΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Πίνακας 4. Συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες vs ΣΒΑΚ

Εκπονούνται από ομάδες 
συγκροτούμενες αμιγώς 
από συγκοινωνιολόγους. 

Χαράσσονται με τη συνδρομή 
κάθε μέλους της τοπικής κοινω-
νίας, με την τεχνική υποστήριξη 
πολεοδόμων, συγκοινωνιολό-

γων, κοινωνιολόγων, οικονομο-
λόγων κ.λπ. 

Τελική τους στόχευση, 
εκτός από τη διαχείριση 

της κυκλοφορίας, είναι και 
η κατασκευή έργων υποδο-
μής, υψηλού κατά κανόνα 

κόστους. 

Δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποί-

ηση της τοπικής κοινωνίας, 
ώστε να αναπτύσσει μια πιο 

υπεύθυνη και ήπια κουλτούρα 
κινητικότητας. Καταθέτουν 

επίσης ισοβαρείς προτάσεις 
για υπηρεσίες, εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών, χαμηλού κόστους 
υποδομές, διαχειριστικές λύ-

σεις κ.λπ.

Υποτιμούν τις εξωτερικές 
επιπτώσεις του αυτοκινήτου 

και τους τρόπους δίκαιης 
κατανομής του κόστους 
αυτών των επιπτώσεων.

Δρομολογούν μια μεγάλη 
συζήτηση στην τοπική κοινωνία, 

σχετική με το περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα των επιλογών 
μετακίνησης, και εγκαθιστούν 
σχετικές διαδικασίες διά βίου 

εκπαίδευσης. 

Τον πρώτο λόγο στην 
κατεύθυνση των προτεινόμε-
νων τεχνικών λύσεων έχει η 

διοίκηση.  

Η κοινωνία μαθαίνει να συνερ-
γάζεται και να καταθέτει ελεύ-

θερα τις προτάσεις της. 

Η εκπόνησή τους έχει ημε-
ρομηνία λήξης.

Αποτελούν μια φιλοσοφία 
προσέγγισης της ατομικής και 
συλλογικής ζωής, που δεν έχει 

τέλος.

4.3.2 Σε συνθήκες κορεσμού 
η Βιώσιμη Κινητικότητα μήπως 
είναι ουτοπία; Έχει νόημα 
μια τέτοια στόχευση, όταν 
καθημερινά προστίθενται στο 
δίκτυο ακόμη περισσότερα 
αυτοκίνητα;

Οι εποχές όπου ο οποιοσδήποτε δρόμος του δικτύου, έστω και 
τριτεύων, θεωρούνταν αποδεκτό να επιστρατεύεται για να μετα-
τίθεται σε αυτόν κυκλοφορία από άλλους δρόμους, στους οποί-
ους επιχειρούνταν να βελτιωθούν οι συνθήκες, έχουν παρέλθει. 
Σήμερα οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες όταν ο σχεδιασμός 
επιχειρεί να διοχετεύσει σε κάποιους δρόμους περισσότερα αυ-
τοκίνητα, επιβαρύνοντας προφανώς τις συνθήκες σε αυτούς, 
για να αποφορτίσει κάποιους άλλους. Ωστόσο, προοδευτική 
επιβάρυνση των συνθηκών καταγράφεται σε όλους τους δρό-
μους λόγω της αύξησης των αυτοκινήτων ή της εντατικότερης 
χρήσης των υφισταμένων. Ως προς αυτή την εξέλιξη, η οποία 
προκύπτει εμμέσως ως αποτέλεσμα του μη σχεδιασμού και όχι 
του σχεδιασμού, όλοι βεβαίως κλείνουν τα μάτια. Κατά συνέ-
πεια, οι συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες στηρίζο-
νταν σε υπολογιστικά μοντέλα ελέγχου του «εφικτού» αύξησης 
της κυκλοφορίας σε υποκατάστατες διαδρομές, δεν έχουν πλέ-
ον αντικείμενο. Η κυκλοφορία αυξάνει και δεν υπάρχει έλεγχος 
αν το μπορεί. Προφανώς καμιά μελέτη δεν υπολόγισε ποτέ αν οι 
πόλεις μας, όπως είναι σήμερα, μπορούν όντως να αντέχουν την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται και ποιο είναι το τίμημα. Έτσι 
κι αλλιώς οι προβλέψεις τους ανατρέπονταν συστηματικά, διότι 
είχαν ως αρχή ότι ο μετακινούμενος πρέπει να είναι ελεύθερος 
να κάνει αυτό που επιθυμεί και ότι ο αναγκαίος χώρος πάντα θα 
προσφερόταν άπλετος. Διερευνούσαν «παθητικά» τις επιθυμί-
ες του για να προβλέπουν τις επιλογές και τις νέες διαδρομές 
του και να τις «εξυπηρετούν». Στην πράξη αδιαφορούσαν για 
τις επιπτώσεις. 

Με τις μετρήσεις των υφισταμένων φόρτων, οι συμβατικές κυ-
κλοφοριακές μελέτες επεδίωκαν να δίνουν την εντύπωση ότι ο 
σχεδιασμός έλεγχε την κατάσταση, ότι επρόκειτο για απλά μα-
θηματικά, προσθέσεις και αφαιρέσεις αυτοκινήτων, με δεδομένη 
τη βεβαιότητα ότι αυτό ήταν επιτρεπτό να γίνεται. Στόχος ήταν 

να γνωρίζει πόσα αυτοκίνητα είχε υποχρέωση να κατευθύνει σε 
νέες διαδρομές, θεωρώντας ότι αυτό είχε δικαίωμα να το κάνει 
(δεν αμφισβητείται ότι και τα ΣΒΑΚ χρειάζονται μετρήσεις, κυ-
ρίως γιατί χάρις σε αυτές μπορεί να γίνονται εκ των υστέρων 
αξιολόγηση και συγκρίσεις τού πριν με το μετά της εφαρμογής 
πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα). 

Αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει πια χώρος για να 
απολαμβάνουν οι χρήστες του αυτοκινήτου ελευθερίες που στε-
ρούν την ελευθερία των υπολοίπων. Σήμερα έχει γίνει ξεκάθαρο 
ότι η πόλη δεν έχει άπειρες αντοχές και ότι η χωρητικότητα του 
οδικού χώρου έχει εξαντληθεί. Γι’ αυτό, στόχευση των ΣΒΑΚ εί-
ναι η βελτίωση των συνθηκών σε κάθε δρόμο, όχι η μετάθεση 
του φόρτου από τον έναν στον άλλο. Δεν αφαιρούνται ελευθερί-
ες μετακίνησης, αλλά μόνον εκείνων των τρόπων μετακίνησης που 
δεν αρμόζουν στα χαρακτηριστικά της πόλης και τα τραυματίζουν.

Δεν υπάρχει διέξοδος για τις ευρωπαϊκές πόλεις άλλη από τη 
μείωση της εξάρτησής τους από το αυτοκίνητο. Δεν είναι τυχαίο 
ότι θεμελιώδης στόχος των ΣΒΑΚ είναι: «λιγότερα αυτοκίνητα». 
Το ζητούμενο είναι το πώς επιτυγχάνεται. Η εκπαίδευση για αλ-
λαγή της νοοτροπίας και των επιλογών μέσων ή τρόπων μετακί-
νησης, ο φυσικός σχεδιασμός, οι ρυθμίσεις και η αστυνόμευση 
θα παίξουν σημαντικό ρόλο. 

Η Βιώσιμη Κινητικότητα δεν είναι ουτοπία, αλλά λογική. Αντίθε-
τα, ουτοπία και αυταπάτη είναι η εντύπωση ότι οι πόλεις έχουν 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανύπαρκτα. Ουτοπία είναι η δήθεν 
παροχή της ελευθερίας χρήσης, στο κορεσμένο δίκτυο των 
ιστορικών πόλεων, αυτοκινήτων, όλο και πιο ογκωδών και πιο 
γρήγορων, όπου όμως η μέση ταχύτητά τους τελικά μετά βίας 
καταφέρνει να ξεπερνά τα 30 χλμ./ώρα. 

Θα βόλευε πολύ όσους παίρνουν αποφάσεις, αν οι κυκλοφορια-
κές μελέτες ήταν ικανές να αποδεικνύουν το τι μπορεί και το τι 
δεν μπορεί να γίνεται. Όμως με μαθηματικά δεν είναι εύκολο να 
κωδικοποιείται αυτό που θα γίνεται στο μέλλον, και ιδίως όταν οι 
επιλογές των κατοίκων είναι μη προβλέψιμες. Είναι πάρα πολλά 
τα κριτήρια που επηρεάζουν τις συμπεριφορές. Οι συμβατικές 
κυκλοφοριακές μελέτες επιχειρούσαν συστηματικά να παρου-
σιάζουν δήθεν αποδείξεις, χρησιμοποιώντας καθοδηγούμενα 
μαθηματικά μοντέλα, και αυτή την πρακτική επικύρωναν και οι 
δημοτικές αρχές, ώστε να απαλλάσσονται από τη σχετική ευ-
θύνη των αποφάσεών τους, επικαλούμενες την τεκμηρίωση που 
παρουσίαζαν οι επιστήμονες. Όμως, στην πράξη, τα κριτήρια για 
οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι τεχνικά αλλά πολιτικά. Έχουν να 
κάνουν με τη δημοκρατία, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, το 
δικαίωμα όλων στον δρόμο, την υγεία και την προστασία της 
ιστορίας και της ταυτότητας των τόπων και των τοπικών κοινω-
νιών. Είναι λοιπόν κριτήρια πολιτικής, κοινωνίας, περιβάλλοντος, 
πολεοδομίας και οικονομίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τε-
χνική μελέτη που να αποδεικνύει το αναγκαίο πεζοδρόμησης 
μιας περιοχής (ούτε και είναι εφικτό). Πρόκειται για απόφαση 
πολιτικής, που ο σχεδιασμός την κάνει πράξη. Θα λειτουργήσει 
ομαλά, αν όσοι διέρχονταν με αυτοκίνητο από αυτήν το υπο-
καταστήσουν με δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο ή περπάτημα. 
Με την αποφασιστικότητά τους οι συνοδευτικές ρυθμίσεις θα 
καταστήσουν σαφές, σε όσους θα επιχειρούσαν να συνεχίζουν 
τις παλιές τους συνήθειες, ότι αυτό δεν θα είναι πια εφικτό. 

Δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι οι πόλεις, αποκτώντας με τις 
επεκτάσεις τους περισσότερο μήκος δικτύου, αυξάνουν τη χω-
ρητικότητά τους για περισσότερα αυτοκίνητα. Εννοείται ότι οι 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δεν μπορούν να 
εξασφαλίζουν ότι τα αυτοκίνητα κατοίκων της περιφέρειας θα 
παραμένουν εντός των ορίων της και δεν θα χρησιμοποιούνται 
για μετακινήσεις από την περιφέρεια προς το κέντρο. Αντίθετα, 
είναι ακριβώς αυτό που κυρίως συμβαίνει. Οι κεντρικοί ακτινι-
κοί δρόμοι φορτίζονται κάθε μέρα και περισσότερο λόγω των 
επεκτάσεων. Εκτός από τις επεκτάσεις, το ίδιο ισχύει και με την 
κατασκευή νέων αρτηριών, στο εσωτερικό του ιστού της πόλης. 
Για παράδειγμα, η Αττική Οδός στην Αθήνα διαφημίστηκε ως ο 

Σχέδιο 10. Αθήνα. Αττική οδός. Παράγει πρόσθετες μετακινήσεις 
προς Μεσόγεια και Θριάσιο, διότι έγιναν πιο εύκολα προσπελά-
σιμα, όμως έτσι επιβαρύνονται και τα τοπικά δίκτυα που την τρο-
φοδοτούν. 


