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ΕΜΠ 22.9.16

Θζμα: ΣΒΑΚ. Πώσ κα εφαρμοςτούν ςτθν Ελλάδα; Είμαςτε μπροςτά ςε ριηικζσ αλλαγζσ ι
μιπωσ ςε μια από τα ίδια;

Τον τελευταίο καιρό θ ελλθνικι πολιτεία, κάτω από τισ πιζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
που αποβλζπουν ςτο να ςυμμετάςχει και θ Ελλάδα ςτθν εκςτρατεία απζναντι α) ςτθν
κλιματικι αλλαγι και β) απζναντι ςτισ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ από τθν κυκλοφορία οχθμάτων,
όπωσ θ ρφπανςθ, τα ατυχιματα, ο κορεςμόσ, θ ενεργειακι εξάρτθςθ, ο κόρυβοσ κ.λπ.,
φαίνεται ότι αποφάςιςε να γυρίςει ςελίδα. Προφανϊσ θ χϊρα μασ ζχει κάκε λόγο να
προχωριςει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, διότι το κόςτοσ από τα προβλιματα υγείασ, τθν
απϊλεια επιςκεπτϊν και επενδυτϊν, τθν υποβάκμιςθ των αξιϊν γθσ, τθν κυκλοφοριακι
δυςλειτουργία κ.λπ., αντιςτοιχεί ςε ςθμαντικό ποςοςτό του ΑΕΠ. Εξάλλου, ςε ςυνκικεσ
χρεοκοπίασ, θ εμμονι ςτθν πολυτζλεια τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ αυτοκινιτων ςε ελλθνικζσ
πόλεισ που δεν τα χωροφν, κα ιταν αυτοκτονία.
Στθν αιχμι του δόρατοσ τθσ παραπάνω εκςτρατείασ βρίςκονται τα ‘Σχζδια Βιϊςιμθσ
Αςτικισ Κινθτικότθτασ – ΣΒΑΚ’ που κα ιταν καλφτερα αν τα μεταφράηαμε πιο απλά
‘Στρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ’, γιατί επί τθσ ουςίασ αυτό είναι. Αυτό που αρχικά
ζχουν ανάγκθ οι πόλεισ μασ είναι ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι, θ οποία κα ςυνδφαηε
πολεοδομικζσ και κυκλοφοριακζσ πολιτικζσ και κα ςτόχευε ςτθν αποφόρτιςθ των πόλεων
από αυτοκίνθτα και μοτοςυκλζττεσ, ςτθν αφξθςθ του δθμόςιου χϊρου και ςτθν ενίςχυςθ
τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ πάνω του. Στρατθγικζσ για πόλεισ πιο ανκρϊπινεσ, ηωντανζσ και
παραγωγικζσ και που κα τιμοφν τθν ιςτορία τουσ είναι το ηθτοφμενο και όχι ςθμειακζσ
διορκϊςεισ. Αυτό είναι τα ΣΒΑΚ και πραγματικά ζχουν οδθγιςει ςε κεαματικζσ αλλαγζσ ςε
ζνα μεγάλο μζροσ τθσ υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ.
Από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ τθσ πολιτείασ γφρω από τα ΣΒΑΚ δίνεται θ εντφπωςθ ότι υπάρχει
ςφγχυςθ ωσ προσ το αντικείμενό τουσ. Συγκεκριμζνα εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτθ
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ςφνταξθ κάποιων ‘προδιαγραφϊν’ που από αυτζσ υποτίκεται κα εξθρτάτο θ διαμόρφωςθ
ςυνκθκϊν Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ ςε τοφτον τον τόπο.
Υποτιμάται ότι τα κυριότερα ηθτοφμενα των μελετϊν ΣΒΑΚ ζχουν να κάνουν με τθν
νοοτροπία και τον ρόλο του πολίτθ ςτα κοινά και όχι με τεχνικά ηθτιματα. Είναι κυρίωσ
πολιτικά και αυτό ζχει να κάνει τόςο με τουσ πολίτεσ όςο και με τουσ κυβερνϊντεσ.
Συγκεκριμζνα:
-

-

θ μείωςθ των κυκλοφοροφντων οχθμάτων,
θ δθμιουργία νζων δθμόςιων χϊρων (1) και θ διεφρυνςθ υφιςταμζνων με
περιμετρικζσ πεηοδρομιςεισ. Σθμειϊνεται ότι θ βαςικι δεξαμενι για τθν απόκτθςθ
δθμόςιασ γθσ κατάλλθλθσ για να ςτζκεςαι και να περπατάσ είναι ο δρόμοσ,
ο περιοριςμόσ των ταχυτιτων,
θ απόδοςθ ςθμαντικότερου ρόλου ςτο Περπάτθμα, ςτο Ποδιλατο και ςτθ Δθμόςια
Συγκοινωνία, δθλαδι ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ, με
παράλλθλθ ςυρρίκνωςθ του ρόλου του αυτοκινιτου. Από τθν επόμενθ δεκαετία
ζνασ τζταρτοσ πυλϊνασ, εξαιρετικά ςθμαντικόσ, κα είναι και το κοινόχρθςτο
αυτοκίνθτο, με επιβάτεσ αλλά χωρίσ οδθγό. Η ‘οικονομία του κοινόχρθςτου’, όςο
και αν ακόμθ δεν γοθτεφει, βρίςκεται προ των πυλϊν. Αποτελεί τθ μοναδικι
απάντθςθ ςτθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων, ςτουσ οποίουσ προφανϊσ
περιλαμβάνεται και ο αςτικόσ χϊροσ.

Ωςτόςο, προθγείται των παραπάνω θ πολιτικι προχπόκεςθ που είναι θ ςυμμετοχι των
κατοίκων ςτουσ ςχεδιαςμοφσ. Αυτι αποτελεί κεμζλιο των ΣΒΑΚ και οφείλουν, ςε
ςυνεργαςία με τον Διμο, τθν Περιφζρεια ι το Υπουργείο, να τθν δρομολογοφν. Είναι
ευνόθτο, διότι για να μπορζςουν να εφαρμοςτοφν μζτρα και πολιτικζσ Βιϊςιμθσ
Κινθτικότθτασ είναι αναγκαία θ ςυναίνεςθ. Όταν οι προτεραιότθτεσ τθσ κοινωνίασ είναι
διαφορετικζσ, είναι μάταιθ θ προςπάκεια υλοποίθςθσ τζτοιων πολιτικϊν με υπουργικζσ
αποφάςεισ. Αυτό που μασ λείπει είναι περιςςότερθ δθμοκρατία. Αποτελοφν
προαπαιτοφμενο θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ, ζτςι ϊςτε κάκε πολίτθσ ξεχωριςτά
να λειτουργεί πιο υπεφκυνα απζναντι ςτθν κοινωνία και ςτον πλανιτθ γενικότερα. Αν θ
πολιτεία διαμορφϊςει ςυνκικεσ που κα τον ενκαρρφνουν να βγει από το περικϊριο και κα
τον πείςουν ότι θ γνϊμθ του μετρά, κα ςυμμετάςχει και ςτουσ ςχεδιαςμοφσ, κεωρϊντασ
τθν πόλθ δικι του υπόκεςθ.
Είναι ζτοιμθ θ πολιτεία να καλζςει τουσ Ζλλθνεσ να περπατοφν περιςςότερο και να κάνουν
ποδιλατο; Είναι ζτοιμθ να μιλιςει κακαρά για τισ πόλεισ που φτιάξαμε και να τουσ ηθτιςει
να χρθςιμοποιοφν λιγότερο το αυτοκίνθτό τουσ και να επιλζγουν τρόπουσ και μζςα που
καταναλϊνουν λιγότερο χϊρο; Θα υποςτθρίξει πολιτικζσ μείωςθσ των κζςεων ςτάκμευςθσ
ςτο δρόμο και ιδιαίτερα ςτα ιςτορικά κζντρα; Θα ενκαρρφνει τουσ διμουσ να αναπλάςουν
τισ γειτονιζσ ςε περιοχζσ ιπιασ κυκλοφορίασ; Ζχει αντιλθφκεί ότι οφείλει να αναλάβει τον
παιδαγωγικό ρόλο που τθσ αναλογεί; Όμωσ είναι βζβαιο ότι είναι πραγματικά πειςμζνθ ότι
υπάρχει πρόβλθμα και προσ ποια κατεφκυνςθ βρίςκεται θ λφςθ του;
Δεν είναι χαρακτθριςτικό ότι τθν ίδια ςτιγμι που, ενϊ ςτα αρμόδια υπουργεία γίνεται
ςυηιτθςθ για τα ΣΒΑΚ, για το κατ’ εξοχιν και πλιρωσ μελετθμζνο ζργο Βιϊςιμθσ
Κινθτικότθτασ που είναι θ ανάπλαςθ τθσ Πανεπιςτθμίου, που κα αναμόρφωνε το κζντρο
2

τθσ Ακινασ και κα ζδινε μεγάλθ ϊκθςθ ςε Περπάτθμα, Ποδιλατο και Δθμόςια Συγκοινωνία
(κα απεγκλϊβιηε το τραμ επεκτείνοντάσ το μζχρι τα Πατιςια, λφςθ ςθμαντικι για πολλζσ
γειτονικζσ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ κατοικίασ), υπάρχει απόλυτθ ςιγι; Ή πϊσ είναι
δυνατόν να εκπονθκοφν ΣΒΑΚ όταν ο επίςθμοσ ςτόχοσ είναι να αποκτιςει κάποτε θ χϊρα
μασ πεηοδρόμια ελάχιςτου πλάτουσ 1,5μ, όταν ςε όλθ τθν Ελλάδα ςτθν πράξθ
αντιμετωπίηεται το 1,5 και ωσ μζγιςτο;
Για τα ΣΒΑΚ θ ευκφνθ δεν είναι μόνο ςτουσ μθχανικοφσ, είναι κυρίωσ ςτθν πολιτεία και
ςτουσ πολίτεσ. Δεν λείπουν τα τεχνικά εργαλεία ςτουσ Ζλλθνεσ ςυγκοινωνιολόγουσ. Χωρίσ
να υπάρχουν ‘προδιαγραφζσ’, ςυνδυάηοντασ διάφορεσ Τεχνικζσ Οδθγίεσ, ελλθνικζσ και
ξζνεσ, εκπόνθςαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ πολλζσ κυκλοφοριακζσ μελζτεσ. Δεν τουσ
εμπόδιςε θ ζλλειψθ ‘προδιαγραφϊν’ να ςχεδιάςουν και να επιχειριςουν να περιλάβουν
ςτισ μελζτεσ τουσ προτάςεισ που ςαφϊσ υπθρετοφςαν τουσ ςτόχουσ τθσ Βιϊςιμθσ
Κινθτικότθτασ. Σπάνια εγκρίκθκαν και ακόμθ ςπανιότερα υλοποιικθκαν. Ωσ φίλτρα
‘αςφαλείασ’ λειτοφργθςαν Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, Διμαρχοι, Δθμοτικά Συμβοφλια, τοπικζσ
κοινωνίεσ και τελικά τα υπουργεία. Το ότι παρουςιάηουν οι ελλθνικζσ πόλεισ τθν γνωςτι
εικόνα δεν οφείλεται ςτο ότι δεν υπάρχουν ‘προδιαγραφζσ’. Οφείλεται ςτο ότι οι
προτεραιότθτεσ ιταν άλλεσ.
Εννοείται ότι τα ΣΒΑΚ, όποιο και αν είναι το πλαίςιο ςτο οποίο κα εκπονθκοφν, κα ανοίξουν
μια ςυηιτθςθ, ςίγουρα χριςιμθ. Βζβαια, ο κίνδυνοσ να ονοματιςτοφν ΣΒΑΚ ‘ανϊδυνεσ’
ςυμβατικζσ μελζτεσ είναι υπαρκτόσ. Αυτό κα ςυμβεί με βεβαιότθτα αν θ πολιτεία, για να
αποφφγει τα δφςκολα, περιοριςτεί ςε ‘προδιαγραφζσ’ για μοντζλα και δεν δϊςει μια
εικόνα τθσ πόλθσ του Περπατιματοσ, του Ποδθλάτου και τθσ Δθμόςιασ Συγκοινωνίασ τθν
οποία μζςω των ΣΒΑΚ κάκε Διμοσ κα δεςμεφεται να προςεγγίηει. Επίςθσ, υπαρκτόσ είναι ο
κίνδυνοσ τα ΣΒΑΚ, αντί να εγκαταςτιςουν διεπιςτθμονικζσ ςυνεργαςίεσ, να εγκλωβιςτοφν
ςε ςτενά ςυγκοινωνιολογικζσ κεωριςεισ, δίκθν ‘προδιαγραφϊν’, οι οποίεσ κα
παρακάμπτουν τουσ ουςιαςτικοφσ ςτόχουσ τουσ, που ζχουν να κάνουν με τθν πολιτικι
ταυτότθτα τθσ πόλθσ και με το κοινωνικό τθσ περιβάλλον.
Με τα ΣΒΑΚ το διακφβευμα είναι εξαιρετικά ευαίςκθτο και κζλει πολφ προςοχι, γιατί
αναφζρεται λιγότερο ςε διαμορφϊςεισ οδοποιίασ ι ρυκμίςεισ κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ
και περιςςότερο ςε επιλογζσ, ςε ςχζςεισ κοινωνικότθτασ, ςτθ βίωςθ τθσ πόλθσ, ςτθν αςτικι
ςυνείδθςθ. Ζχει να κάνει με τθν ιςτορία, τθν πόλθ που ονειρευόμαςτε και τθ ηωι μασ.

(1) Θ. Βλαςτόσ (2016), Φτιάχνοντασ τθ Δθμόςια Πόλθ - Ο δθμόςιοσ χϊροσ ςτον
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