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Θ ςυηιτθςθ για το Ρυκμιςτικό, ζςτω και αν γίνεται ςτο πλαίςιο ενόσ υλλόγου υγκοινωνιολόγων, είναι
μια ςυηιτθςθ για τθν πόλθ. Είναι φανερό ότι ο φλλογοσ δεν εξετράπθ του αντικειμζνου του. Ποιοσ
διαφωνεί ότι θ μορφι τθσ πόλθσ επθρεάηει τισ επιλογζσ μετακίνθςθσ, και αντίςτροφα, ότι οι μεταφορζσ
κακοδθγοφν τθν ανάπτυξθ τθσ πόλθσ; Για αυτό και ςυςτθματικά και δικαίωσ επανζρχεται ο φλλογοσ
ςτο αίτθμά του να δθμιουργθκοφν Μθτροπολιτικοί Οργανιςμοί Πολεοδομίασ και Μεταφορϊν,
υπονοϊντασ φυςικά ότι πλζον οι μθχανικοί, πολεοδόμοι, ςυγκ/γοι κ.λπ. βρίςκονται ςε ζνα τζτοιο
ςτάδιο ωριμότθτασ ϊςτε να μιλοφν κοινι γλϊςςα, να ςυνεννοοφνται και να ςυνεργάηονται. Κα
περίμενε λοιπόν κανείσ οι Προτάςεισ του για το Ρυκμιςτικό τθσ Ακινασ να δϊςουν τθν ευκαιρία ςτον
Ε να παρουςιάςει τθν εικόνα που οραματίηεται για τθν πρωτεφουςα, ςυμβάλλοντασ εποικοδομθτικά
ςτθ ςυηιτθςθ για το μζλλον τθσ. Δεν ζγινε δυςτυχϊσ αυτό. Προτιμικθκε θ άρνθςθ παρά θ κζςθ και
ζτςι περιορίςτθκε μόνο ςε διαφωνίεσ με βαςικζσ προτάςεισ του ΟΡΑ.
Είναι γεγονόσ ότι είναι εξαιρετικά δφςκολοσ ο ρόλοσ όςων υποςτθρίηουν απόψεισ που δεν ςυμπίπτουν
με τισ κρατοφςεσ, ιδίωσ όταν οι τελευταίεσ είναι εκείνεσ που κυριάρχθςαν διεκνϊσ ςε όλθ τθ διάρκεια
του 20ου αιϊνα και υποςτιριξαν και εξθγοφν τθ μορφι που επζλεξε θ δυτικι πόλθ. Οι απόψεισ αυτζσ
ςτον τόπο μασ εξακολουκοφν να είναι παροφςεσ, ενϊ ςε Ευρϊπθ και όχι μόνο αρχίηουν να
εγκαταλείπονται. Πράγματι τα τελευταία χρόνια, υπό τθν απειλι των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ και ςυνειδθτοποιϊντασ τισ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τθσ ρφπανςθσ και του κορφβου ςτθν υγεία, το
κόςτοσ από τον κορεςμό, το οικονομικό και κοινωνικό κόςτοσ από τα ατυχιματα, τισ μεγάλεσ απϊλειεσ
ςτισ αξίεσ των ακινιτων από τθν παραμόρφωςθ και υποβάκμιςθ του δθμόςιου χϊρου κακϊσ και τισ
επιπτϊςεισ ςτο κοινωνικό περιβάλλον τθσ πόλθσ από τθν απομάκρυνςθ από το δρόμο τθσ ανκρϊπινθσ
παρουςίασ, ςτθν ςυηιτθςθ για τθν πόλθ καταγράφεται μια μεγάλθ ανατροπι: αντί για τθν πόλθ που
διαχζεται αδιάκοπα προσ τθν περιφζρειά τθσ, καλφπτοντασ πολφτιμθ γθ, απωκϊντασ το πράςινο και
αυξάνοντασ τα μικθ των μετακινιςεων και τθν κατανάλωςθ καυςίμου, προτείνεται θ ςυγκράτθςθ των
επεκτάςεων, θ οριοκζτθςθ του ιςτοφ και εκ των πραγμάτων θ αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ, θ ςυμπαγισ
πόλθ. Θ εικόνα αυτισ τθσ ςφιχτισ πολεοδομίασ είναι ςυνδεδεμζνθ με τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ
βιϊςιμθσ πόλθσ διότι όςο πυκνότεροσ είναι ο ιςτόσ τόςο επαρκζςτερα και πιο φτθνά καλφπτεται από
δίκτυα δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι οι κάτοικοι τθσ πυκνισ πόλθσ κα είναι πολφ
λιγότερο εξαρτθμζνοι από το αυτοκίνθτο, ςε ςχζςθ με τουσ κατοίκουσ των αραιοκατοικθμζνων
προαςτίων. Ο Ε με το κείμενό του κάνει ότι αγνοεί αυτι τθ ςυηιτθςθ με τισ πάμπολλεσ ςχετικζσ
εφαρμογζσ ςε Ευρϊπθ, Αμερικι και Αυςτραλία, ςφυρίηοντασ ςυγχρόνωσ αδιάφορα απζναντι ςτισ
δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ μασ ςτθν παγκόςμια εκςτρατεία για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου.
Πϊσ είναι δυνατόν ο Ε να αναφζρεται ςτθ Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα ενϊ οι Προτάςεισ του οδθγοφν ςτο
άλλο άκρο, ςε περιςςότερα αυτοκίνθτα, μεγαλφτερα μικθ μετακινιςεων, μικρότερο ρόλο για τθ
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δθμόςια ςυγκοινωνία; Δεν είναι παράξενο διότι υπάρχει απόλυτθ παρανόθςθ ςτισ Προτάςεισ του ωσ
προσ το τι ςθμαίνει Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα. Χρειάηεται να εξθγθκεί ότι δεν είναι ζνα ςυμπλιρωμα (λίγο
περπάτθμα και λίγο ποδιλατο) ςτο γνωςτό μενοφ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ. Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα είναι
το ςυνταγματικό πλαίςιο υπό το οποίο γίνεται ο ςχεδιαςμόσ. θμαίνει κακαρζσ, αςφαλείσ, υγιείσ,
ευχάριςτεσ, οικονομικζσ μεταφορζσ, ςε ςυνκικεσ ανκρωπιάσ και πολιτιςμοφ, με ςεβαςμό ςτθν ιςτορία
και ςτθν κλίμακα τθσ πόλθσ, ςτα χαρακτθριςτικά του αναγλφφου, ςτον άνκρωπο και ειδικότερο ςτουσ
πιο ευάλωτουσ που είναι οι θλικιωμζνοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπθρίεσ. θμαίνει λιγότερα
αυτοκίνθτα. θμαίνει υπευκυνότθτα απζναντι ςτον πλανιτθ. Πρόκειται για όρουσ για τουσ οποίουσ θ
Ελλάδα ςτο εξισ κα ελζγχεται κατά πόςον τουσ τθρεί διότι ότι κάνουμε εδϊ ζχει επιπτϊςεισ ςτουσ
γείτονζσ μασ. Σα ψζματα τζλειωςαν.
Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα είναι λοιπόν μετακινιςεισ με βάςθ τθ δθμόςια ςυγκοινωνία, το περπάτθμα και
το ποδιλατο και ανικει ςε μασ να επθρεάςουμε με τουσ ςχεδιαςμοφσ μασ τθ ηιτθςθ και όχι να
παρακολουκοφμε πακθτικά και να ενκαρρφνουμε τάςεισ που τισ ζκρεψαν οι ςχεδιαςμοί. Σο κζμα δεν
είναι ‘… να ενταχκεί με ρεαλιςμό θ Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα … ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ Ακινασ …
ϊςτε να δοκεί απάντθςθ ςτθν τεράςτια ηιτθςθ αςτικϊν και υπεραςτικϊν μετακινιςεων που ςτθρίηουν
τθν οικονομία τθσ πόλθσ …’ αλλά να ξαναδοφμε τθ λειτουργία τθσ Ακινασ και το αφριο με νζεσ αρχζσ,
αυτζσ που δίνουν απάντθςθ ςτα προβλιματα τθσ πρωτεφουςασ, του τόπου και του πλανιτθ
γενικότερα.
Με επιχείρθμα ότι, ζτςι κι αλλιϊσ, ςτα Μεςόγεια κα αναπτυχκεί μια δεφτερθ Ακινα, θ πρόταςθ του
Ε είναι να προλάβουν νζεσ οδικζσ υποδομζσ να τθν κακοδθγιςουν ϊςτε να αποφευχκεί το γνωςτό
πανάκριβο μοντζλο των εκ των υςτζρων ζργων. Επιχείρθμα λοιπόν θ εκ των προτζρων παραδοχι τθσ
αποτυχίασ του ςχεδιαςμοφ; Αυτι είναι θ δουλειά μασ; Θ άνευ όρων παράδοςθ; Ι μιπωσ είναι κάποιοι
που κα το κεωροφςαν επιτυχία να δουν αυτι τθ δεφτερθ Ακινα να κτίηεται; Μιπωσ οι απόψεισ του Ε
ςυναντϊνται με αυτζσ, όπωσ τισ διατφπωςε ευκαρςϊσ ο Πρόεδροσ του ΣΕΕ, προβάλλοντασ ωσ αίτθμα
τθν ‘αποκζντρωςθ’; Δίνοντασ μια δικι του ερμθνεία ςτον όρο εξιγθςε ςτθν πρόςφατθ Θμερίδα ότι τον
εννοεί ωσ απομάκρυνςθ κατοίκων από το κζντρο και εγκατάςταςι τουσ ςτθν περιφζρεια. Ζτςι λοιπόν,
χτίηοντασ οι Ζλλθνεσ μθχανικοί τθ δεφτερθ Ακινα κα πάρει μπροσ θ μθχανι ‘ανάπτυξθσ’ (ςίγουρα τθσ
δικισ τουσ)!
Δεν κάπρεπε ο Ε, ωσ επιςτθμονικόσ φλλογοσ, να πει δυο λόγια για το κόςτοσ και τα οφζλθ αυτισ τθσ
ανάπτυξθσ; Σο παράδειγμά τθσ υπάρχει, είναι πολλϊν δεκαετιϊν και μπορεί να μετρθκεί. Σα ςθμερινά
οικονομικά του ελλθνικοφ κράτουσ το περιγράφουν. Εκτόσ και αν θ μορφι τθσ Ακινασ κεωρείται ακϊα
για τθν πτϊχευςθ. Αποτελεί θ πρωτεφουςα το κατάλλθλο παραγωγικό πλαίςιο για να ανταγωνιςτεί
ςτον πλανιτθ; Ζχει να επιδείξει οικονομικζσ επιτυχίεσ αυτι θ Ακινα; Μιπωσ ςτον τομζα τθσ
προςζλκυςθσ τουριςτϊν και επενδφςεων, μιπωσ ςτισ χαμθλζσ δαπάνεσ περίκαλψθσ λόγω του υψθλοφ
επιπζδου υγείασ των κατοίκων χάρθ ςτον κακαρό αζρα, τθν θςυχία και τθν άςκθςθ με περπάτθμα και
ποδιλατο; Μιπωσ ςτο χαμθλό κόςτοσ των μετακινιςεων που διεκπεραιϊνονται ανζτωσ χωρίσ
απϊλειεσ χρόνου; Κα περίμενε κανείσ επίςθσ ο φλλογοσ να δϊςει κάποιεσ εκτιμιςεισ ωσ προσ τθ
ςυμβολι τθσ ελλθνικισ πρωτεφουςασ ςτθ μείωςθ των ρφπων του κερμοκθπίου όταν χτιςτοφν τα
Μεςόγεια, το Κριάςιο και ςυνεχίςουν οι επεκτάςεισ προσ βορρά και νότο.
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Θ τραγικι υποβάκμιςθ του κζντρου κα άξιηε να αναδειχκεί ωσ το κριςιμότερο κζμα τθσ ςυηιτθςθσ για
τθν πρωτεφουςα. Δεν ςυναντάται θ παραμικρι αναφορά ςτο κείμενο του Ε. Φαίνεται ότι κεωρείται
τριτεφον ηιτθμα, ι ότι δεν ενοχλεί, ι ίςωσ αξιοποιείται ωσ μζςο προϊκθςθσ τθσ επιηθτοφμενθσ ‘αποκζντρωςθσ’ γιατί προφανϊσ κα υποχρεϊςει τουσ εναπομείναντεσ κατοίκουσ να φφγουν μια ϊρα
αρχφτερα. Ο Πρόεδροσ του ΣΕΕ ωσ προσ αυτό ιταν ςαφισ: ‘οφτε ζνα ευρϊ ςτισ υποβακμιςμζνεσ
πλατείεσ’ είπε ςτθν Θμερίδα.
Εξθγείται εφκολα λοιπόν θ ςιωπι του Ε και του ΣΕΕ (γιατί άραγε και του Διμου Ακθναίων;) ςε ζνα
κείμενο προτάςεων για τθν Ακινα ωσ προσ τθν ‘πεηοδρόμθςθ’ τθσ Πανεπιςτθμίου. Πρόκειται ωςτόςο
για ζνα ςχζδιο το οποίο περιλαμβάνεται και ςτο παλιότερο Ρυκμιςτικό και που κα άξιηε να εμπνεφςει
όςουσ πονάνε αυτι τθν πόλθ γιατί αν γινόταν πραγματικότθτα κα άλλαηε ριηικά τθν πολεοδομικι
εικόνα του κζντρου, απελευκερϊνοντάσ το από διαμπερείσ ροζσ και δυςανάλογεσ για τισ αντοχζσ του
φορτίςεισ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςυηθτοφμενθ ‘πεηοδρόμθςθ’ ελάχιςτα μζτρα πλάτουσ κα
προςφζρει ςτον πεηό. Αυτό που κυρίωσ κα ςθμαίνει είναι μια κεαματικι ενίςχυςθ τθσ δθμόςιασ
ςυγκοινωνίασ. Πράγματι το τραμ, ‘χαμθλισ χωρθτικότθτασ και υψθλϊν ελλειμμάτων’ κατά τον Ε, κα
απεγκλωβιςτεί από το φνταγμα και κα ςυνεχίςει ςε Πανεπιςτθμίου και Πατθςίων, αναβακμίηοντασ
τισ, με μεγάλα προβλιματα, γειτονικζσ περιοχζσ κατοικίασ. Γνωρίηει πολφ καλά το ςθμερινό Δ, τον
πρωταγωνιςτικό ρόλο που ανατζκθκε από πάρα πολλζσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ ςτο τραμ, οι οποίεσ
κατάφεραν, ςε ςυνδυαςμό με αποφαςιςτικζσ αναπλάςεισ, να απαλλαγοφν από τισ ςυνζπειεσ τισ
βιομθχανικισ παρακμισ και να ξαναγίνουν προοριςμοί επιςκεπτϊν και κεφαλαίων. Σο Δ,
εγκαταλείποντασ τισ πάγιεσ κζςεισ του Ε, ςυνεργεί ςτθν εφκολθ δυςφιμιςθ ενόσ Ακθναϊκοφ τραμ
που επιμζνει θ πολιτεία να το αντιμετωπίηει ωσ απλό λεωφορείο, χωρίσ προτεραιότθτα ςτισ
διαςταυρϊςεισ και ςε ζνα ανεπαρκζσ δίκτυο (πάνω από 8 χρόνια περιμζνει μπροςτά ςτθν κλειςτι
πόρτα του Πειραιά και κάτι παρόμοιο ςυμβαίνει και μπροςτά ςτο κλειςτό κζντρο τθσ Ακινασ).
Σο κείμενο προτάςεων του Ε ανάλογα επιφυλάςςει και για τον ‘ακριβό’ Προαςτιακό. ‘Η περαιτζρω
επζκταςι του είναι προφανζσ ότι είναι εκτόσ ςυηθτιςεωσ για τα επόμενα 20 τουλάχιςτον χρόνια’.
Αγνοεί ο Ε ότι ο Προαςτιακόσ υπολειτουργεί γιατί ςτερείται επικοινωνίασ με τθν πόλθ αφοφ ο κλάδοσ
μεταξφ ςτακμοφ Λαρίςθσ και Αχαρνϊν παραμζνει ανολοκλιρωτοσ;
Αν και ο Ε είναι λοιπόν αντίκετοσ ςε ‘… κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ που προχποκζτουν ανεξάντλθτουσ
οικονομικοφσ πόρουσ…’ και υποςτθρίηει ότι οι προτάςεισ για ζργα πρζπει να ςυνοδεφονται ‘…από
ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ’ απορρίπτει Σραμ και Προαςτιακό και ςτθ κζςθ τουσ ρίχνει,
από το πουκενά, μερικζσ ακόμθ γραμμζσ μετρό (να θ φτθνι λφςθ!) που κανείσ δεν ζχει μελετιςει και
οφτε περιλαμβάνονται ςτουσ προγραμματιςμοφσ τθσ Αττικό Μετρό. Αξίηει εδϊ να κυμθκοφμε αυτό που
κατατζκθκε ςτθν Θμερίδα από τον πιο ειδικό, ότι δθλαδι το μετρό δεν είχε τθν παραμικρι ςυμβολι
ςτα επίπεδα ρφπανςθσ τθσ Ακινασ. Πϊσ να ζχει όταν τίποτα δεν άλλαξε ςτθν επιφάνεια;
Δίνεται θ εντφπωςθ ότι κάποιοι τίποτα δεν κατάλαβαν από τθν τραγωδία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Ηουν ςε άλλεσ εποχζσ, τότε που θ ελλθνικι πόλθ βίωνε τον ‘αμερικάνικο’ μφκο τθσ και τα τεράςτια
αγροτικά 4Χ4 παριλαυναν καμαρωτά ςε δρόμουσ όπου χωράνε μετά βίασ μοτοςυκλζτεσ. Επιμζνουν ςε
ζργα εκτόσ τόπου και χρόνου εφευρίςκοντασ αυτοκινθτόδρομουσ, για τουσ οποίουσ ποιοσ άραγε κάτι
ζχει ακοφςει, όπωσ ‘θ υποκαλάςςια ςφνδεςθ Ελλθνικοφ – Περάματοσ’ που κάποια ςχζςθ πρζπει να ζχει
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με τθν υποκαλάςςια ςιραγγα ‘Πζραμα – Σαλαμίνα’ που αργά ι γριγορα κα ακολουκθκεί και από τθν
επίςθσ υποκαλάςςια ςιραγγα αλαμίνα - Μζγαρα. Όλα αυτά πάνω ςτα ερείπια του κζντρου μιασ
ευρωπαϊκισ πρωτεφουςασ που οφτε τα ςκουπίδια τθσ δεν ξζρει ποφ να πετάξει.
Μιπωσ κα πρζπει να ξαναδεί ο Ε πιο προςεκτικά τθν πρόταςι του να φτάνει ςτθν Οφλωφ Πάλμε,
ςτα 2 χλμ. από τθν πλατεία υντάγματοσ, διατρζχοντασ τθν Πανεπιςτθμιοφπολθ, κλάδοσ τθσ
περιφερειακισ Τμθττοφ ανάλογοσ τθσ Κατεχάκθ; Θ τελευταία εκβάλλει ςτισ λεωφόρουσ Μεςογείων και
Κθφιςίασ; Θ Οφλωφ Πάλμε τι κα ςθκϊςει; θμειϊνεται ότι ο ςυγκοινωνιακόσ ρόλοσ του προτεινόμενου
κλάδου κα είναι πολλαπλάςιασ ςθμαςίασ τθσ Κατεχάκθ γιατί πιο κεντρικόσ και με περίπου άμεςθ
ςφνδεςθ με τα Μεςόγεια. Άμεςθ λοιπόν ςφνδεςθ τθσ πλ. υντάγματοσ με τθ ‘δεφτερθ Ακινα’. εβαςτό
που ο Ε νοιάηεται για τθν ‘…ανακοφφιςθ του κορεςμζνου δικτφου τθσ Καιςαριανισ’, όμωσ ςτο κζντρο
τθσ Ακινασ τι κα γίνει; Πϊσ ακριβϊσ το φαντάηεται ο Ε αυτό που κάποτε ιταν το κζντρο τθσ Ακινασ,
όταν κα ςυγκλίνουν εκεί από τα νότια θ Λ. υγγροφ και από τα ανατολικά ο αυτοκινθτόδρομοσ των
Μεςογείων;
Για τα προβλιματα τθσ Ακινασ δεν υπάρχει οφτε λζξθ ςτο κείμενο των Προτάςεων του Ε. Ωςτόςο δεν
νοοφνται προτάςεισ χωρίσ ςτόχουσ απζναντι ςε προβλιματα. Σι ακριβϊσ επιδιϊκει ο Ε με τισ
Προτάςεισ του; Με ποιο ακριβϊσ τρόπο κα μειωκοφν ατυχιματα, , ρφπανςθ, κόρυβοσ, κορεςμόσ,
παχυςαρκία; Με ποιο ακριβϊσ τρόπο κα αναςτραφεί θ πορεία υποβάκμιςθσ του κζντρου και των
γειτονιϊν; Πϊσ κα ενιςχυκεί θ δθμόςια ςυγκοινωνία, το περπάτθμα και το ποδιλατο; Πϊσ κα
επιςτρζψουν τουρίςτεσ και επενδφςεισ ςτθν πρωτεφουςα; Οφτε λζξθ. Ποιοσ κα διαφωνιςει με τθν
αναγκαιότθτα εκπόνθςθσ ‘μιασ νζασ Γενικισ Συγκοινωνιακισ Μελζτθσ τθσ Ακινασ’ όπωσ προτείνεται;
Όμωσ ποιουσ ςτόχουσ κα υπθρετιςει; Από μελζτεσ που παραπαίουν ακυβζρνθτεσ και ςυγκαλφπτουν το
ότι δεν ξζρουμε τι κζλουμε τι μπορείσ να περιμζνεισ;

4

