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Εισαγωγή
Ο ‘νεοκλασικός’ µύθος και η πραγµατικότητα
Το 1834, όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα, ήταν µια πάρα πολύ µικρή πόλη. Οι κάτοικοί της, που
την είχαν εγκαταλείψει λόγω του πολέµου τα προηγούµενα χρόνια, µετά βίας ξεπερνούσαν πριν
την απελευθέρωση τις 6.000. Η έκτασή της ήταν 77 εκτάρια. Ήταν µικρότερη και από την
επιφάνεια των 116 εκτ. που περιέκλειαν τα τείχη, τα οποία είχαν κατασκευαστεί περίπου στο
ίχνος του τείχους της αρχαίας πόλης. Επρόκειτο για µια ελάχιστη επιφάνεια, το ένα δέκατο του
σηµερινού εσωτερικού δακτυλίου (1250 εκτ.). Η µεγαλύτερη διαδροµή που µπορούσε να γίνει
στην τότε Αθήνα ήταν 1,5 χλµ. Με τα πόδια καλυπτόταν σε 20’.
Έχοντας στα χέρια τους αυτή την πόλη, ήδη από το 1832, ο Κλεάνθης και ο Σάουµπερτ,
άνθρωποι του βασιλικού περιβάλλοντος, είχαν πάρει την εντολή να µελετήσουν το ‘Σχέδιο δια τας
Νέας Αθήνας έχοντες υπ’όψει την δόξαν και το κάλλος των Αρχαίων’. ∆ηλαδή υποτιµώντας αυτό
που εκείνη τη στιγµή η Αθήνα ήταν. Η επιλογή ήταν απόλυτα συνειδητή, όπως και η επιλογή της
ως πρωτεύουσας του νέου κράτους. Οι λόγοι ήταν σαφείς, για αυτό και η εντολή που δόθηκε
στους δυο ‘ερασιτέχνες’ πολεοδόµους (αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρώτο εγχειρίδιο της νέας
επιστήµης, της πολεοδοµίας εκδόθηκε το 1867, τριάντα πέντε χρόνια µετά, από τον Cerda στην
Ισπανία1) ήταν πολύ συγκεκριµένη: σβήστε από το χάρτη αυτή τη µαγαρισµένη από τους
αλλεπάλληλους κατακτητές Αθήνα και βάλτε στη θέση της µια άλλη, καθαρή και κυρίως
ευρωπαία.
Αυτοσχεδίασαν λοιπόν ο Κλεάνθης και ο Σάουµπερτ πάνω σε µια ευάλωτη Αθήνα, που δεν
µπορούσε να αµυνθεί απέναντι ούτε στο καθεστώς του Όθωνα, ούτε στην ιδεολογία της οποίας
αυτό ήταν φορέας. Η Ελλάδα θα έπαιζε το ρόλο του ευρωπαϊκού φράγµατος απέναντι στην
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τουρκική απειλή και η παλιά Αθήνα έπρεπε να θυσιαστεί για αυτό το µεγάλο σκοπό. Θα έπρεπε
να ξεχάσει λοιπόν την πρόσφατη ιστορία της, να διώξει γρήγορα όσους τούρκους είχαν αποµείνει
και να ντυθεί αλλιώτικα, αρχαιοελληνικά. Έπρεπε να παρουσιάσει άµεσα µια διαφορετική εικόνα
που θα ήταν δοµηµένη µε βάση εκείνες τις µορφολογικές αναφορές της αρχαιότητας που η
Ευρώπη είχε ενστερνιστεί. Τους κολάκευε αυτή η προοπτική τους Αθηναίους και τους βόλευε. Η
αξία των ακινήτων τους θα ανέβαινε στα ύψη, όσο για την αποµάκρυνση των τούρκων, τι πιο
συµφέρον; Απέκτησαν, σχεδόν δωρεάν, τεράστια κτήµατα που θα αποδεικνύονταν τα επόµενα
χρόνια χρυσάφι.
Η αναφορά της καινούριας Ελλάδας και της καινούριας Αθήνας θα ήταν απ’ευθείας στην
αρχαιότητα. Η ιστορία που παρεµβάλλετο, η άµεση κληρονοµιά της τουρκικής περιόδου και η
παλαιότερη της βυζαντινής θα ήταν καλύτερα να ξεχαστούν. Αυτό έκαναν µε το σχέδιό τους ο
Κλεάνθης µε τον Σάουµπερτ. Ευθύνονται γιατί έδωσαν το πολεοδοµικό πρόσχηµα για την
κατεδάφιση εκατοντάδων σπιτιών και δεκάδων βυζαντινών εκκλησιών. Έτσι κατασκευάστηκαν
δρόµοι και πλατείες, µιας άλλης λογικής από αυτή που ως τότε είχαν οι δρόµοι της Αθήνας. Θύµα
αυτής της επιλεκτικής και παραµορφωτικής για την ιστορία ιδεολογίας έπεσε ολόκληρη η πόλη
µαζί µε τους ανθρώπους της, την ταυτότητά τους και τη νοοτροπία τους.
Έτσι αρχίζει η µεγάλη περιπέτεια της σύγχρονης Αθήνας, περιπέτεια πολεοδοµική και κοινωνική.
Θα παραµείνει µέχρι σήµερα µια ιστορία σύγκρουσης ανάµεσα στους σχεδιαστές και στους
αρνητές τους, ανάµεσα σε αυτό που κάθε φορά είναι η πόλη, και που το προασπίζονται άκοµψα
οι κάτοικοί της, και σε αυτό που κάποιοι, βαυαροί αρχικά, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι στη
συνέχεια, θα ήθελαν να την κάνουν. Αυτή η σύγκρουση αφορά τόσο την πολεοδοµία όσο και τις
µεταφορές. Ως προς τις τελευταίες αφορά τόσο το αυτοκίνητο όσο και τη δηµόσια συγκοινωνία.
Οι κάτοικοι, δικαιολογηµένα αρχικά, άδικα σήµερα στέκονται αντιµέτωποι στους σχεδιασµούς.
Προασπίζονται τις συνήθειές τους, αυτό που ξέρουν, αυτό στο οποίο προσαρµόστηκαν, είναι
επιφυλακτικοί για το άγνωστο. Ωστόσο στην Αθήνα σήµερα της λείπουν πολλά για να γίνει πόλη.
Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αθήνας αποτελεί µια µεγάλη συνολική πρόταση που αξίζει να
κερδίσει την εµπιστοσύνη των κατοίκων.
•

υπέρβαση κλίµακας

Το επιχείρηµα του σχεδιασµού υπήρξε πάντα το δηµόσιο συµφέρον. Για αυτό και η κλίµακα των
παρεµβάσεων που προώθησε είναι µια µεγάλη κλίµακα, που ξεπερνά και συγκρούεται µε το
ιδιωτικό συµφέρον. Η πολεοδοµική ιστορία της Αθήνας γράφτηκε σταθερά σαν σύγκρουση της
ιδιοκτησίας του οικόπεδου απέναντι στο σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου. Η ιστορία των
µεταφορών σε όλο τον εικοστό αιώνα, δηλαδή στην περίοδο του αυτοκινήτου, ακολούθησε µια
ανάλογη πορεία σύγκρουσης ανάµεσα στην υπεράσπιση των ‘ελευθεριών’ και ‘δικαιωµάτων’ της
ιδιωτικής µετακίνησης και στα σχέδια ανάπτυξης της δηµόσιας συγκοινωνίας. Στο εσωτερικό της
τελευταίας υπήρξε επίσης σταθερά σύγκρουση ανάµεσα στη µικρή και τη µεγάλη κλίµακα.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο ανταγωνισµός παλαιότερα ανάµεσα στον
µικροϊδιοκτήτη λεωφορείου και τις µεγάλες εταιρείες συγκοινωνιακών µέσων (π.χ. των
τροχιοδρόµων) και σήµερα ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα ταξί και τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ (που
τόσο αθέµιτα εκδηλώνεται στο ζήτηµα των λεωφορειολωρίδων).
Με την κρατικοποίηση το 1977 των συγκοινωνιακών µέσων και τη δηµιουργία του Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών και πιο πρόσφατα του περίπου ενιαίου φορέα δίνεται η εντύπωση πως η
δηµόσια συγκοινωνία στην Αθήνα θα γίνει ένας υπερµηχανισµός στου οποίου το εσωτερικό η
µικρή προσωπική επιχείρηση δεν θα µπορέσει να επιβιώσει. Θα είναι αυτή µια εξέλιξη συµβατή
µε την ιστορία και το κοινωνικό περιβάλλον της Αθήνας; Μήπως ο γιγαντισµός της δηµόσιας
συγκοινωνίας, που πρόσφατα ενισχύθηκε µε εταιρείες µεγέθους όπως αυτές του µετρό, του
προαστιακού, και του τραµ, δεν αποτελεί ένα προσωρινό στάδιο µιας πορείας προς πιο σύνθετα
και ευέλικτα σχήµατα συνδυασµένων υπηρεσιών, όπου το µικρό και το µεγάλο θα συνυπάρχουν;
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Η µικρή κλίµακα είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του ελληνικού τοπίου, φυσικού και τεχνητού.
Η µικρή κλίµακα είναι ίσως και το πιο σηµαντικό ιστορικό δίδαγµα από την ιστορία της Αθήνας.
Ως πρωτεύουσα εξελίχτηκε σε ένα συγκρότηµα 4 εκατοµµυρίων κατοίκων και λίγο µικρότερου
αριθµού µηχανοκίνητων οχηµάτων, που κατάφεραν να κρατήσουν στο εσωτερικό του τη µικρή
κλίµακα, µε το σύστηµα της αντιπαροχής στην πολεοδοµία και µε το αυτοκίνητο και το δίκυκλο
στις µεταφορές. Ένα τέτοιο συνονθύλευµα σπιτιών και οχηµάτων ήταν αναµενόµενο ότι θα
κορεστεί. Ως λογική απάντηση προβάλλεται σήµερα ο ενιαίος φορέας δηµόσιας συγκοινωνίας,
που αύριο θα περιλαµβάνει τον κυκλοφοριακό και ίσως αργότερα και τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό. Είναι αναγκαίος, ωστόσο πώς θα αποφύγει το να καταλήξει µια ογκώδης και
δύσκαµπτη οργανωτικά λύση, στον αντίποδα του τρόπου που η Αθήνα λειτούργησε µέχρι
σήµερα; Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν χάσει η Αθήνα τις κλίµακές της; Ποιο θα είναι το τίµηµα για
να µπορέσουµε να συνυπάρξουµε τόσοι πολλοί σε τόσο λίγο χώρο; Τι θα κρατήσουµε από την
πολεοδοµική και την κοινωνική ιστορία της Αθήνας, τι θα κρατήσουµε από τη δική µας ταυτότητα;
Πώς θα ελέγξουµε τους τόσο µεγάλους αριθµούς;

1. Ιστορία της δηµόσιας συγκοινωνίας. Γιατί;
H πυκνή δόµηση και η στήριξη στη δηµόσια συγκοινωνία και το περπάτηµα, µέχρι σχεδόν τα τέλη
της δεκαετίας του 60, σήµαινε ότι ανάλογα συνεκτικό ήταν και το κοινωνικό περιβάλλον της
Αθήνας; Σήµαινε ότι ήταν µια πόλη µε συνειδητά συλλογικές συµπεριφορές; Υπήρξε τελικά µια
ισχυρή συλλογική συνείδηση σαν θεµέλιο της οικοδόµησης αυτής της πόλης; Υπήρξε στα πρώτα
βήµατα της Αθήνας; Υπήρξε µετά; Υπάρχει τώρα;
∆ιερευνώντας τα παραπάνω ερωτήµατα δεν θα ήταν άσκοπη µια διαδροµή στην ιστορία της
πρωτεύουσας, µέσα από τη σηµερινή οπτική των προβληµάτων, των κινδύνων και των
ευκαιριών. Η µελέτη των διαδικασιών εξέλιξης ενός πολεοδοµικού οργανισµού, και στη
συγκεκριµένη περίπτωση µιας Αθήνας που ξεκίνησε σχεδόν εκ του µηδενός, και καλούµενης να
υπηρετήσει ακραίους ιδεολογικούς ‘νεοκλασικούς’ στόχους, ανασύρει στην επιφάνεια κάποιες
σταθερές, και κάποιες αξίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους σηµερινούς
σχεδιασµούς.
Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη καµπή. Προς τα πού θα γείρει η πλάστιγγα;
Ποιες πολιτικές τελικά θα ακολουθηθούν για την Αθήνα; Ερωτήµατα, που µένουν δέσµια στο
εσωτερικό της συµβατικής αντιπαλότητας ανάµεσα στο αυτοκίνητο και τη δηµόσια συγκοινωνία,
ίσως είναι πια απηρχαιωµένα. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το αυτοκίνητο; Πότε είναι αντίπαλο της
δηµόσιας συγκοινωνίας και πότε συνεργάτης; Πώς ορίζεται πια σήµερα η τελευταία; Ποια είναι η
ταυτότητά της; Η Αθήνα από το εγκαταλελειµµένο ερείπιο, που ονοµατίστηκε πρωτεύουσα στα
1834, µέχρι σήµερα, ήταν µια κατασκευή σε συνεχή µεταµόρφωση. Η δηµόσια συγκοινωνία
άλλαζε επίσης. Άλλοτε ακολούθησε την πόλη, άλλοτε προηγήθηκε. Θα ήταν καλά τα επόµενα
χρόνια να ζήσουµε την εµπειρία της δεύτερης περίπτωσης. Ο προαστιακός, το µετρό και το τραµ
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις. ∆εν υποπτευόµαστε καν το µέγεθος των πολεοδοµικών αλλαγών
που θα επιφέρει η ανάπτυξη των δικτύων τους στο λεκανοπέδιο και στη χωροταξία της Αττικής.
Μπαίνουµε στην περίοδο µιας διαφορετικής δηµόσιας συγκοινωνίας. Μιας δηµόσιας
συγκοινωνίας θεµέλιου της ανάπτυξης της Αθήνας.
Ο προαστιακός καλύπτει πλέον πρώην υπεραστικές αποστάσεις και στην πράξη εντάσσει στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας, µετατρέποντάς τες σε δορυφορικές, τις γειτονικές της
πόλεις που µέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Χάρη στον προαστιακό και τους
αυτοκινητόδροµους χτίζεται µια δεύτερη Αθήνα στα Μεσόγεια και άλλη µια στο Θριάσιο. Η Αθήνα
υπήρξε επί χιλιάδες χρόνια προσκολληµένη στη βόρεια πλευρά του λόφου της Ακρόπολης, και
παρέµεινε έτσι περίπου µέχρι το 1860. Προοδευτικά απλώθηκε αλλά ο 20ος αιώνας έκλεισε µε
την Αθήνα πάντα εγκλωβισµένη στα φυσικά όρια του λεκανοπέδιου. Αυτό τώρα ανατρέπεται. Ο
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Υµηττός, το Ποικίλο Όρος και το Αιγάλεω θα µετατραπούν σε λίγα χρόνια σε αστικά πάρκα,
µεγάλο µέρος της Πεντέλης οικοδοµήθηκε και η Σαλαµίνα ενσωµατώνεται.
Ένα βιβλίο για την ιστορία της δηµόσιας συγκοινωνίας είναι ένα βιβλίο για αυτό που υπήρξε, αλλά
κυρίως ένα βιβλίο που αναζητά διδάγµατα για αυτό που µπορεί και πρέπει να γίνει. H ιστορία της
δηµόσιας συγκοινωνίας της Αθήνας είναι εκ των πραγµάτων ιστορία της συµβατικής περιόδου
της, είναι η ιστορία εκείνης της δηµόσιας συγκοινωνίας που αναπτύχθηκε ανάλογα στις πόλεις
της Ευρώπης από τα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώνεται πλέον στις µέρες µας. Στην Αθήνα
είναι η ιστορία του τραµ, του ‘ηλεκτρικού’, των λεωφορείων και των τρόλεϊ, των µέσων που
λειτούργησαν σχεδόν ανεξάρτητα, αν όχι ανταγωνιστικά, το ένα σε σχέση µε το άλλο. Σήµερα
είναι τέλος εποχής για τη δηµόσια συγκοινωνία που ξέραµε. Τώρα της αποδίδεται ένας ρόλος
πολύ πιο θεµελιακός. Να γίνει η πραγµατική βάση για τη λειτουργία και την απόλαυση των
µετακινήσεων στη βιώσιµη πόλη. Ο ορισµός της γίνεται πιο πλούσιος και πιο ενδιαφέρων. Είναι
ένα στοίχηµα.
Η ιστορία έχει έννοια γιατί διδάσκει. Στο νέο της ρόλο η δηµόσια συγκοινωνία έχει πολλά να
διδαχτεί από αυτό που υπήρξε. Ίσως το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του παρελθόντος της δεν
ήταν η τεχνολογία της, που προφανώς σήµερα δεν είναι πια η ίδια, αλλά η κοινωνική της
συνιστώσα. Η δηµόσια συγκοινωνία αποτέλεσε µια, µάλλον από τις σηµαντικότερες εκφράσεις
του δηµόσιου χαρακτήρα της Αθήνας. Θεωρητικά η πόλη είναι ο τόπος της συλλογικής και
οργανωµένης ζωής. Οι µετακινήσεις είναι από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητές της.
Εκδηλώνονται στο σύνολό τους στο δηµόσιο χώρο, στο δρόµο. Από όλες τις µετακινήσεις, η
δηµόσια συγκοινωνία αντιστοιχεί σε µια από τις σπουδαιότερες παραµέτρους κάθε αστικής
κοινωνίας και φυσικά και της αθηναϊκής, διότι αντιπροσωπεύει µια δηµόσια και συλλογική στάση.
Αυτό θα άξιζε να κρατηθεί και να αξιοποιηθεί περισσότερο από κάθε τι άλλο. Η διάσωση και
ενίσχυση της δηµόσιας και συλλογικής συµπεριφοράς είναι το µεγάλο ζητούµενο για το αύριο της
πόλης του 21ου αιώνα.
2. ∆ηµόσια συγκοινωνία και αστική συλλογική συνείδηση
Η Αθήνα είναι σε κρίση. Αναζητά τρόπους διαχείρισης της πολλαπλασιαζόµενης επιφάνειάς της,
των εκρηκτικά αναπτυσσόµενων δραστηριοτήτων της και των µεταφορών. Ωστόσο το
διαχειριστικό ζήτηµα είναι ένα µικρό µέρος ενός πολύ ευρύτερου και σύνθετου προβλήµατος,
σχετικού µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, µε το περιβάλλον, µε την
οικονοµική ανάπτυξη και µε την ταυτότητα της πρωτεύουσας. Ζητούνται απαντήσεις και είναι
γνωστό ότι µόνη της η τεχνολογία δεν είναι ικανή να τις δώσει. Το στοίχηµα δεν είναι απλά
τεχνικό, είναι ένα στοίχηµα κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση για τη δηµόσια συγκοινωνία ξεπερνά κατά πολύ τη συµβατική
θεµατολογία γύρω από τη συγκοινωνιακή λειτουργία της Αθήνας. Αυτή αποτελεί ένα οργανωτικό
πρόβληµα, το οποίο θα αντιµετωπιστεί σωστά µόνον όταν έχουν δοθεί απαντήσεις στις
προηγούµενες γενικότερες παραµέτρους του, που είναι θεµελιακές για τη συνοχή και τη
φυσιογνωµία του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Η δηµόσια συγκοινωνία υποστηρίζει µια από τις βασικότερες αστικές δραστηριότητες, αυτή που
είναι ταυτισµένη µε συλλογικές συµπεριφορές. Είναι ένα δηµόσιο έργο και αγαθό που κάνει τη
δηµόσια συνιστώσα πιο ισχυρή. Χρησιµοποιώντας τη δηµόσια συγκοινωνία οι κάτοικοι
διαπαιδαγωγούνται σε συµπεριφορές, τις οποίες η αυριανή πόλη θα έχει ανάγκη σε πάρα
πολλούς τοµείς της λειτουργίας της. Οι µεγάλοι αριθµοί ανθρώπων, αυτοκινήτων και
δραστηριοτήτων απαιτούν από τους πολίτες ένα πολύ υψηλό βαθµό οργάνωσης και ευθύνης.
Απαιτούν επίσης ευαισθητοποίηση σε αστικές συµπεριφορές, που βάση τους είναι ο σεβασµός
του δηµόσιου χαρακτήρα της πόλης. Η δηµόσια συγκοινωνία είναι µια από τις τελευταίες άµυνες
της δηµόσιας διάστασης απέναντι στην τάση εξατοµίκευσης όλων των παραµέτρων της ζωής
µας.
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Αν και το να ζεις στη µεγάλη πόλη ισοδυναµεί µε συναίνεση πειθάρχησης σε κανόνες κοινωνικής
οργάνωσης, η εποχή µας χαρακτηρίζεται από µια έντονη συρρίκνωση του συλλογικού χαρακτήρα
της αστικής καθηµερινότητας. Είναι προφανής η διάσπαση των κοινωνικών δεσµών που είχαν
µια χωρική αναφορά, όπως για παράδειγµα το κέντρο πόλης και τη γειτονιά.
Θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι στην Αθήνα το συλλογικό συµφέρον δεν έγινε ποτέ συλλογική
συνείδηση και κοινωνικός στόχος. Το ιδιωτικό συµφέρον είναι το βασικό δοµικό υλικό της, δεν
είναι το συλλογικό. Αυτό το υλικό είναι ορατό σε κάθε σηµείο της πόλης. Με αυτό χτίστηκε η
αφαίµαξη του δηµόσιας προοπτικής της, η επιθετική στάση και η άρνηση σε ότι θα υποστήριζε τις
δηµόσιες συµπεριφορές και το δηµόσιο χώρο.
Η διαφαινόµενη τα τελευταία χρόνια ενίσχυση του ρόλου της δηµόσιας συγκοινωνίας προκαλεί σε
αυτές τις συνθήκες ένα µεγάλο ενδιαφέρον. Θα µπορέσει η δηµόσια συγκοινωνία να αµβλύνει τις
συνέπειες του κατακερµατισµού και της αποδιοργάνωσης του αστικού χώρου, λόγω της
έρπουσας άµορφης και χωρίς δεσµούς διάχυσής του προς την περιφέρεια; Αν ναι τότε
αναλαµβάνει ένα ρόλο πολύ πιο σπουδαίο από αυτόν που, σε πρώτο επίπεδο, θα περίµενε
κανείς από αυτήν. Αναδεικνύεται σε µια από τις τελευταίες γραµµές άµυνας του συνολικού
χαρακτήρα της πόλης, εργαλείο για να γίνει η Αθήνα πιο συλλογική, κοινωνικά πιο συνεκτική, για
να ξαναγίνει πόλη.
Ίσως µια από τις καλύτερες στιγµές στην κοινωνική ιστορία της Αθήνας είναι η 15η Ιουνίου 1833.
Τότε οι κάτοικοί της υπέγραψαν συνυποσχετικό µε το οποίο δεσµευόντουσαν να παραχωρήσουν
δωρεάν στο δηµόσιο τις απαραίτητες εκτάσεις για δηµόσιους ανοικτούς χώρους και δηµόσια
κτήρια, που θα χρειαζόταν αν οριζόταν πρωτεύουσα. Φυσικά ο στόχος τους ήταν να αυξηθούν οι
πιθανότητες µιας τέτοιας απόφασης, εις βάρος άλλων πόλεων πολύ πιο ώριµων, που δεν είχαν
όµως την ανάλογη ιστορία. Θα µπορούσε εύκολα να υποστηριχτεί ότι µε αυτό τον τρόπο
προσβλέπανε στην αύξηση της αξίας των ακινήτων τους, κάτι που πράγµατι στη συνέχεια έγινε.
Θα ήταν άδικο ωστόσο να µην τους αναγνωριστεί άλλο ενδιαφέρον, εκτός από το κερδοσκοπικό.
Μπορεί να αµφισβητηθεί ότι, εκείνη την εποχή, η οικοδόµηση της Αθήνας εκ του µηδενός
αποτελούσε ένα µεγάλο προσωπικό στοίχηµα για τους λίγους κατοίκους της; Σε µια τόσο µικρή
κοινωνία, η οικοδόµηση αυτού του πραγµατικά µοναδικού πολεοδοµικού οράµατος µε εµβέλεια
πανευρωπαϊκή ήταν µια ελκυστική υπόθεση, που εύκολα έκανε συµµέτοχο τον καθένα. Πριν από
λίγα χρόνια εξ άλλου δεν είχαν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δώσει τα πάντα για να ελευθερωθεί η
Ελλάδα; Το ίδιο δεν έκαναν τόσες φορές που χρειάστηκε τα επόµενα χρόνια στις σηµαντικές
στιγµές της ιστορίας αυτού του τόπου;
Αφού τελικά πάρθηκε η απόφαση που ζητούσαν, δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους µε
ενθουσιασµό. Αντίθετα, στάθηκαν κατά κανόνα εµπόδιο σε κάθε νέο, δηµόσιου χαρακτήρα, έργο
υποδοµής (οδοποιίας, δηµόσιας συγκοινωνίας κλπ). Το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν µέχρι σήµερα.
∆εν είναι ωστόσο εύκολο να υποτιµήσει κανείς αυτή την, έστω και στιγµιαία, έκφραση µιας
συλλογικότητας απέναντι σε ένα µεγάλο στόχο. ∆ιότι πράγµατι υπάρχουν πολλά παραδείγµατα
ανάλογης προσφοράς από µεγάλους ευεργέτες που ταύτισαν το όνοµά τους µε σηµαντικά
δηµόσια κτήρια.
Η Αθήνα ήταν ακόµη µικρή και παρέµεινε µικρή για τουλάχιστον ένα αιώνα. Σε όλο αυτό το
διάστηµα δεν είχε απογοητεύσει και αποξενωθεί από τους κατοίκους της, αυτό που
αντιπροσώπευε ήταν περισσότερο µια ιδεολογία παρά µια κατασκευή. Αισθάνονταν υπεύθυνοι
για αυτήν. Τους αφορούσε. Απόδειξη ότι συµµετείχαν στις συζητήσεις για το µέλλον της: ‘… όχι
µόνο µηχανικοί και αρχιτέκτονες ησχολούντο µε τον Χάρτη των Αθηνών, χαράσσοντες επ’αυτού
σοφωτάτας λύσεις, αλλά και εις τα καφενεία οι θαµώνες των, ιδίως εις του Ζαχαράτου, εγέµιζον
τα µάρµαρα των τραπεζιών µε τους αυτοσχεδιασµούς των’2. Ήταν 1896, µόλις είχε
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δηµοσιοποιηθεί το σχέδιο του Π. Βακά, το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο για την αναµόρφωση της
πόλης του 19ου αιώνα.
Έτσι µεγάλωσε η Αθήνα, µε αντιφάσεις πολλές, µε βήµατα εµπρός και βήµατα, πιο πολλά, προς
τα πίσω. Το µεγάλο ιστορικό της στοίχηµα να οικοδοµήσει µια κοινωνία αντάξια του παρελθόντος
της δεν είναι πια καν ζωντανό. Οι αρχαιολογικοί της χώροι καταστρέφονται από τη ρύπανση. Τα
αρχαία µάρµαρα που αφήνονται στον τόπο τους µετατρέπονται σε ασβέστη και τα γλυπτά
κλείνονται για προστασία στα µουσεία. Οι κάτοικοί της;
Η αστική συλλογική συνείδηση στην Αθήνα είναι ένα ζήτηµα που µε αυτή την έκδοση θα
επιχειρηθεί να διερευνηθεί. Είναι παραδεκτό ότι η πολεοδοµία και το σύστηµα των µεταφορών
αντανακλούν το µέγεθος της συνοχής και της συλλογικότητας σε µια κοινωνία. Ειδικότερα οι
γεωµετρικοί πολεοδοµικοί σχεδιασµοί και τα αυστηρά οργανωµένα και ιεραρχηµένα δίκτυα
δηµόσιας συγκοινωνίας θεωρούνται ότι ανήκουν σε πειθαρχηµένες και παραγωγικές κοινωνίες,
σε λειτουργικές πόλεις µε ανταγωνιστικές οικονοµίες. Τι συνέβη στην Αθήνα; Τελικά τι πόλη είναι
αυτή ως προς την κοινωνική της ταυτότητα και συγκρότηση; Τι πόλη είναι αυτή που δεν κατάφερε
να αποκτήσει έναν κανονικό ιστό και µια ορθολογικά δοµηµένη δηµόσια συγκοινωνία; Της λείπει
η κοινωνική συνοχή; Είναι, η µη πόλη, των απόλυτα εξατοµικευµένων συµπεριφορών; Τελικά
αυτό το ισχυρό πολιτικό παρελθόν της αθηναϊκής δηµοκρατίας εξαφανίστηκε; Ή µήπως συµβαίνει
κάτι άλλο; Μήπως υπάρχει µια κρυµµένη συλλογικότητα στο σηµερινό καθεστώς της απόλυτης
αταξίας; Αν αυτό είναι αλήθεια τι θα προκύψει αν εγκατασταθούν οι σύγχρονες αυστηρές και
τεχνοκρατικές λογικές του πολεοδοµικού και συγκοινωνιακού σχεδιασµού; Τι θα γίνει µε την
αληθινή ψυχή της Αθήνας σε µια απόλυτα ρυθµισµένη καθηµερινότητα; Τι θα γίνει µε το
χαρακτήρα του Έλληνα;
‘Ο Αθηναίος ιππεύς είναι λίαν ορµητικός, το ήσυχο βάδισµα εις ό αρκείται ο ηµέτερος
(Αµερικανός) εν τω Κεντρικώ Άλσει (Central Park της Νέας Υόρκης) ιππεύς, έσται ανυπόφορον
εις αξιωµατικός τινα του ιππικού, έφιππον εξερχόµενον χάριν διασκεδάσεως εις περίπατον …’
έγραφε ο διπλωµατικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Κάρολος Τάκερµαν το 1870. Ο Αθηναίος ιππεύς
είναι σήµερα οδηγός και οδηγεί ανάλογα το αυτοκίνητό του. Αυτός είναι ο Αθηναίος, έτσι χτίζει και
έτσι οδηγεί. Πολλά πρέπει να αλλάξει στις συµπεριφορές του για να γίνει η Αθήνα πολιτισµένη.
Αλλά όχι όλα.
3. Η κοινωνική ταυτότητα της Αθήνας
Ποιοι συγκροτούν τον πληθυσµό της Αθήνας; Η Αθήνα, όπως και κάθε πόλη, έχει την αφετηρία
της στην απόφαση κάποιων ανθρώπων να ζήσουν µαζί ενώνοντας τις δυνάµεις τους για να
προκόψουν, σε συνθήκες ειρήνης, αλληλεγγύης, δηµοκρατίας και αξιοπρέπειας. Συνέδεσε το
όνοµά της χάρη στην αρχαία ιστορία της µε την πολιτική. Αυτή η παράδοση δεν αξιοποιήθηκε µε
τον καλύτερο τρόπο µετά το 1834. Χρειαζόταν χρόνος για να διαµορφωθούν εκείνες οι συνθήκες
που θα επέτρεπαν στους κατοίκους να µάθουν να ζουν µαζί µε εκτίµηση ο ένας για τον άλλο. ∆εν
τους δόθηκε ποτέ, διότι η σύγχρονη Αθήνα υπήρξε πάντα µια χοάνη που υποδεχόταν συνεχώς
νέο πληθυσµό.
Ίσως ο όρος Αθηναίοι δεν είναι ο πιο σωστός για την περίπτωση των περισσοτέρων κατοίκων
της Αθήνας. Ο ορισµός της Αθήνας ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους υπήρξε µια καµπή
όχι µόνο στο πολεοδοµικό αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο. Η πόλη αναπτύχθηκε από κάποιους
λίγους ντόπιους αλλά κυρίως από τους έλληνες της διασποράς. Αυτοί έφεραν τα µεγάλα κεφάλαια
και συνόδεψαν όλους εκείνους τους ξένους, που εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα
ακολουθώντας την ανώτατη εξουσία της χώρας η οποία επίσης και αυτή ήταν εισαγόµενη από το
εξωτερικό.
Σε όλη τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας η εσωτερική µετανάστευση είχε προέλευση πολύ µικρές
πόλεις και χωριά, µε ισχυρές τοπικές παραδόσεις και συνείδηση προσκολληµένη σε αυτές. ∆εν
υπήρχε αστική συνείδηση. Αυτό συνέβη σε όλο τον 19ο αιώνα αλλά και στον 20ο. Ο ορισµός της

6

Αθήνας ως πρωτεύουσας ήταν ουσιαστικά ορισµός ενός σηµείου αναφοράς, ενός τόπου
συγκέντρωσης για τους έλληνες που ήσαν διασκορπισµένοι στην τουρκική αυτοκρατορία και όχι
µόνο. Τα ρεύµατα εισροής από τη ∆ύση, τα Βαλκάνια, τη Ρωσία, τη Μικρά Ασία, την
Κωνσταντινούπολη και την Αίγυπτο, παρέµειναν πάντα ισχυρά, µε αιχµές συνδεδεµένες µε
συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα.
Η Αθήνα µάζευε αδιάκοπα ετερόκλητο πληθυσµό. Ένα υψηλό ποσοστό από αυτόν βρέθηκε στην
πρωτεύουσα κάτω από καθόλου οµαλές συνθήκες. ∆εν την επέλεξε. Οι περισσότεροι
προσέφυγαν ή υποχρεώθηκαν να µεταναστεύσουν. Αυτές κάθε άλλο παρά αποτελούν
προϋποθέσεις για να αγαπήσεις µια πόλη. Το µυαλό τους ήταν πίσω, στον αληθινό τόπο τους.
Το αποτέλεσµα αυτής της αδιάκοπης κοινωνικής µετάλλαξης της Αθήνας, σε συνδυασµό µε τη
διόγκωση του πληθυσµού της, ίσως ερµηνεύει κάποιες συµπεριφορές. Υπάρχουν πραγµατικοί
δεσµοί του κατοίκου της Αθήνας µε αυτή την πόλη; Είναι ο τόπος του; Τον αφορά; Οι απαντήσεις
είναι µάλλον αρνητικές. Αν τον αφορούσε τότε θα αισθανόταν πιο κοντά στους άλλους κατοίκους
της, θα αισθανόταν ενσωµατωµένος κοινωνικά και θα συµπεριφερόταν ανάλογα, δηλαδή µε
σεβασµό στην πόλη και στους δηµόσιους χώρους της. ∆εν τον αφορά και αυθαιρετεί απέναντί
τους, µη αντιλαµβανόµενος την αξία τους. Ο δηµόσιος χώρος της πόλης είναι ο ενδιάµεσος
κρίκος. Η σχέση του κατοίκου µε αυτόν αντικατοπτρίζει και τη σχέση του ως πολίτη µέσα στην
κοινωνία της Αθήνας. Το πρόβληµα αποξένωσης των κατοίκων είναι εύκολα ορατό, φαίνεται
ωστόσο ότι ήταν υπαρκτό από πολύ παλιότερα και οξύνθηκε έντονα µε το ρεύµα των
προσφύγων µετά την µικρασιατική καταστροφή, που αύξησε τον πληθυσµό της Αθήνας σχεδόν
κατά 100%. ‘Η συρροή µεγάλου αριθµού προσφύγων και ανταλλαξίµων εκ της Μικρασιατικής
καταστροφής επέδρασε πολύ εις την υφήν της κοινωνίας των Αθηνών…προέκυψε µια νέα
οµοιογενής αστική µάζα, κατά πολύ διάφορος ως προς τον χαρακτήρα, από την προ του
πολέµου Αθηναϊκήν… η κοινωνική συνείδησις, η οποία κατά το παρελθόν συνετέλει εις την
συντήρησιν των παραδόσεων του τόπου και υπεκίνει το ενδιαφέρον δια τα ζητήµατα της πόλεως
…ητόνισε και σχεδόν εξηφανίσθη. Τα πάντα πλέον εξηρτώντο από το Κράτος’3.
Η Αθήνα συνεχίζει την παράδοσή της ως ανοικτή πόλη. Τα τελευταία χρόνια υποδέχτηκε
εκατοντάδες χιλιάδες οικονοµικούς πρόσφυγες ελληνικής ή µη καταγωγής. Έχοντας τα
χαµηλότερα εισοδήµατα, παραµένουν βασικοί πελάτες της δηµόσιας συγκοινωνίας η οποία βρήκε
στήριγµα σε αυτούς σε δύσκολες εποχές. Με τους ξένους της η Αθήνα έδωσε λύσεις σε
σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα. Η ενσωµάτωσή τους ήταν µια πρόκληση δηµοκρατίας για την
Αθήνα και την αντιµετώπισε σχετικά ικανοποιητικά. Η µεγαλύτερη πρόκληση δηµοκρατίας βέβαια
θα είναι να κερδίσει το σύνολο των πολιτών.
4. Αθήνα και δηµόσια συγκοινωνία. Παράλληλοι βίοι στη διοικητική οργάνωση
•

Αθήνα ανοικτή πόλη

Στα πρώτα βήµατα της Αθήνας η κυβερνητική εµπειρία ήταν άγνωστη. Η αστική επίσης. ∆εν
υπήρχε συνείδηση των πολεοδοµικών και κοινωνικών παραµέτρων της µεγάλης πόλης.
Ελάχιστοι είχαν επισκεφτεί ανάλογες και είχαν την εικόνα του τι σηµαίνουν. Η µοναδική εµπειρία
ήταν τα χωριά και οι πολύ µικρές πόλεις µε τα περίπλοκα σοκάκια που άφησαν οι τούρκοι πίσω
τους. Ακόµη και οι πολεοδόµοι του Όθωνα, µπορεί να ήταν άριστοι στους νεοκλασικούς
γεωµετρικούς σχεδιασµούς αλλά τα αισθητικά τους κριτήρια δεν αρκούσαν. Η µορφολογία της
πόλης πρέπει να στηρίζεται σε σωστά νούµερα και σωστές προβλέψεις. Τα σχέδιά τους για µια
πρωτεύουσα των 40.000 κατοίκων ήταν προφανώς ένα αστείο µε βάθος µόλις εικοσαετίας, ένα
αστείο που κοστίζει ακόµη και σήµερα ακριβά. Βλέποντας την έκταση της σηµερινής Αθήνας
γεννάται το ερώτηµα γιατί δεν σχεδίασαν για µια µεγαλύτερη Αθήνα. Προφανώς όχι από
σεµνότητα. Απλά κατάλαβαν από την πρώτη στιγµή ότι δεν θα µπορούσαν να εφαρµόσουν το
σχέδιό τους ούτε στα πόδια της Ακρόπολης. Τι νόηµα θα είχαν πιο µακροπρόθεσµοι στόχοι; Εξ
3
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άλλου και σήµερα το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας έχει ορίζοντα εικοσαετίας και είναι γνωστό ότι
ανατρέπεται από πολύ πιο πριν.
Το σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουµπερτ θα µπορούσε θεωρητικά να επεκταθεί κρατώντας τη
‘νεοκλασική’ λογική του και επιµηκύνοντας τους άξονές του. Αυτό δεν συνέβη, αφού ούτε το ίδιο
δεν υλοποιήθηκε παρά σε ένα µικρό µέρος του, βέβαια καθοριστικό.
Η µορφή της Αθήνας αντανακλά τον τρόπο που διοικήθηκε τα τελευταία εκατόν εβδοµήντα
χρόνια. Ο τρόπος αυτός προσδιόρισε ανάλογα και τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης της
δηµόσιας συγκοινωνίας. ∆εν λειτούργησε σαν µια αυτόνοµη πόλη. Θεωρήθηκε µάλλον σαν ένα
σηµείο συγκέντρωσης παρά σαν πόλη µε δική της οντότητα. Περίπου ταυτίστηκε µε το σύνολο
του σύγχρονου ελληνικού κράτους και ανέλαβε να υλοποιήσει το ιδεολογικό του πρόσχηµα. Έγινε
η σφραγίδα του. Απορρόφησε τα προβλήµατα της υπόλοιπης χώρας λειτουργώντας σαν η
ασφάλεια και το καταφύγιό της. Αυτό το υποστήριξαν πολύ καλά οι κυβερνήσεις και για αυτό
βρέθηκαν σε σύγκρουση συστηµατικά µε το ∆ήµο Αθηναίων, ο οποίος εκ φύσεως,
υπερασπίστηκε την τύχη της Αθήνας ως ενός τόπου µε τα δικά του δικαιώµατα απέναντι στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Η Αθήνα ήταν η καρδιά και το στοίχηµα για όλη την Ελλάδα, µια Ελλάδα
κρεµασµένη, στρατιωτικά, πολιτικά και οικονοµικά πάνω της. Από την Αθήνα περίµεναν να
αποδείξει ότι η ταυτότητα της νέας Ελλάδας αποτελούσε συνέχεια της κλασικής.
Ο Πίνακας 1 δείχνει το συνεχώς αυξανόµενο πληθυσµιακό βάρος της Αθήνας σε σχέση µε την
υπόλοιπη Ελλάδα. Η δηµογραφική παθολογία του ελληνικού κράτους φορτώθηκε πάνω στο πιο
εύθραυστο και πολύτιµο σηµείο της ιστορικής του γεωγραφίας, στο ίχνος της αρχαίας Αθήνας.
Οι κυβερνήσεις ενδιαφέρθηκαν πάντα να είναι εγγυήτριες ότι η Αθήνα θα ήταν µια ανοικτή πόλη,
προς κάθε Έλληνα που θα επιθυµούσε να προσφύγει σε αυτήν. Μάλιστα σε κάποιες ιστορικές
περιόδους έµµεσα τον υποχρέωσαν να παρατήσει τον τόπο του και να έρθει στην Αθήνα. Η πιο
χαρακτηριστική είναι η µετά τον εµφύλιο. Του εξασφάλισαν όσο γινόταν περισσότερες ελευθερίες
για να έρθει, να χτίσει και να εγκατασταθεί: ανοχή της αυθαίρετης δόµησης, µέγιστη αξιοποίηση
των οικοπέδων, µεγάλοι συντελεστές, µεγάλα ύψη, ελάχιστες προδιαγραφές και υποχρεώσεις,
ώστε η κατοικία να παραµείνει φτηνή.
Είναι γεγονός ότι η συγκέντρωση του πληθυσµού στην Αθήνα, ανεξαρτήτως των πολιτικών
στόχων της, ήταν και η φτηνότερη χωροταξική λύση για τα οικονοµικά δεδοµένα της Ελλάδας. Η
διάχυση του πληθυσµού στα ορεινά τοπία και στα νησιά ήταν πολύ ακριβό να συντηρείται και
όπου γίνεται σήµερα για στρατηγικούς λόγους κοστίζει πολλά. Η έλλειψη συγκοινωνιακών
δικτύων µέχρι τη δεκαετία του 60 ήταν έντονη. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις υποτυπώδεις, το
σιδηροδροµικό δίκτυο πολύ φτωχό, οι δρόµοι πολύ κακοί έως ανύπαρκτοι και τα λεωφορεία
ελάχιστα.
Πίνακας 1
Εξέλιξη του πληθυσµού της
Αθήνας και η αναλογία του ως προς τον
πληθυσµό της χώρας
έτος

Πληθυσµός

1834
1845
1855
1865
1880
1900
1910

10.000
25.000
31.000
43.000
68.000
130.000
190.000

% ως προς τον
πληθυσµό της
χώρας
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1920
1928
1940
1951
1961
1991
2001

450.000
800.000
1.125.000
1.380.000
1.850.000
3.073.000
3.762.000

8,2 %
15,3 %
22,1 %
29,9 %
34,3 %

Μια ρευστή και ανοικτή πόλη σαν την Αθήνα είναι σχεδόν αδύνατο να πειθαρχεί σε σχέδιο. Θα
ήταν ασύµβατο µε το ρόλο που είχε αναλάβει. Η τήρηση ενός σχεδίου θα σήµαινε φραγµούς,
δυσκολίες, κόστος και χρόνο. Ιδίως ο τελευταίος, δεν υπάρχει όταν οι καταστάσεις είναι πιεστικές,
όπως για παράδειγµα µετά την µικρασιατική καταστροφή.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πολιτικής για φτηνή κατοικία, που συνεχίστηκε σχεδόν µέχρι
σήµερα, είναι η απόλυτη έλλειψη υποχρέωσης στις νέες κατασκευές να περιλαµβάνουν θέσεις
στάθµευσης. Ο πρώτος σχετικός, αλλά πολύ δειλός νόµος, για την κατασκευή ιδιωτικών χώρων
στάθµευσης ψηφίστηκε, µε καθυστέρηση µισού αιώνα, µόλις το 1979. Άφηνε τόσα παράθυρα µε
τη δυνατότητα εισφοράς σε χρήµα αντί της κατασκευής, που ήταν σαν να µην υπήρξε. Θέσεις
στάθµευσης στα νέα κτήρια στη θέση των παλαιών ισογείων, στις pilotis, κατασκευάστηκαν µόνο
σε συνδυασµό µε ένα πρόσθετο όροφο που δόθηκε ως αντάλλαγµα για την ‘απώλεια’ των
ισογείων, και έτσι τελικά η αξία των ακινήτων µεγάλωσε (µε το ΓΟΚ του 85 οι pilotis δεν
περιλαµβάνονται στο συντελεστή δόµησης). Συνέβη το ανάποδο µε την αξία του περιβάλλοντος
της Αθήνας.
Μετά το 1922 ήρθαν 400.000 πρόσφυγες στην Αθήνα. ∆εν ήταν εύκολο για µια πόλη να
διπλασιάσει σχεδόν τον πληθυσµό της έτσι απότοµα. Ήταν τόσο µεγάλη η ρήξη µε την
υφιστάµενη κατάσταση που δεν ανατέθηκε καν η φροντίδα της στέγασής τους στις αρµόδιες
πολεοδοµικές υπηρεσίες. Το πρόβληµα το διεκπεραίωσε η Επιτροπή Αποκαταστάσεως και το
υπουργείο Πρόνοιας, που λειτούργησαν ανεξάρτητα από την υπηρεσία Σχεδίου Πόλεως του
∆ήµου και από το υπουργείο Συγκοινωνιών. Η πόλη απλώθηκε για να στεγάσει αυτόν τον
δυσανάλογα µεγάλο αριθµό νέων κατοίκων χωρίς προσαρµογή σε παλαιότερες προτάσεις
σχεδιασµού και πειθάρχηση στις κανονικές πολεοδοµικές διαδικασίες. Απλώθηκε άναρχα και
αυτό διευκολύνθηκε από µια νοµοθεσία έκτακτης ανάγκης (µε νόµο του 1927 οι πρόσφυγες είχαν
το δικαίωµα να χτίζουν κατά παρέκκλιση ακόµη και των γραµµών του ρυµοτοµικού4). Οι ιδιώτες
κτηµατίες επωφελήθηκαν και κερδοσκόπησαν για άλλη µια φορά. ∆εν άφησαν φυσικά το
πολεοδοµικό Σχέδιο του Καλλιγά του 1924 (που περιλάµβανε τους προσφυγικούς συνοικισµούς
σε Βύρωνα, Ν. Σµύρνη, Κυπριάδου) να προχωρήσει.
•

Η συγκοινωνιακή αποδόµηση της Αθήνας. Το πέρασµα από το τραµ στο
λεωφορείο

Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες πολεοδοµικού πανικού, σε ανάλογη περιπέτεια µπήκαν και οι
συγκοινωνίες της πόλης. Αυτό στο οποίο στηριζόντουσαν µέχρι εκείνη τη στιγµή ήταν µόνο το
αρκετά ανεπτυγµένο δίκτυο τραµ (τα ιδιωτικά αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα, περίπου 300), το οποίο
είχε µάλιστα µετατραπεί από ιππήλατο σε ηλεκτρικό πριν από λίγα χρόνια, µεταξύ 1904 και 1910.
Το δίκτυο φυσικά δεν έφτανε στους συνοικισµούς που χτίστηκαν έξω από τα όρια της πόλης και
χωρίς επαφή µαζί της. Τότε φάνηκε ότι η λύση λεωφορείο, χάρη στην ευελιξία του, ήταν η
προσφορότερη. Κατέφυγαν σε αυτήν. Από εκείνο το σηµείο αρχίζει η συγκοινωνιακή αποδόµηση
της Αθήνας.

4

Κ. Μπίρης, ibid, σελ.
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Το τραµ ανήκει σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία από το λεωφορείο. Το πρώτο ανήκει στην
αστική κατασκευή. Το δεύτερο διαχέεται στους δρόµους της πόλης µαζί µε τις εκατοντάδες
χιλιάδες άλλα οχήµατα και πνίγεται µέσα σε αυτά. Αντίθετα, το τραµ έχει την υποδοµή του. Η
παρουσία του είναι συνεχής. Όταν δεν υπάρχει όχηµα ο διάδροµος είναι παρών και το περιµένει.
Αν δεν είχε καταργηθεί το τραµ, το σύγχρονο θα ερχόταν πολύ πιο εύκολα και µαζί του η
πραγµατική λύση για την Αθήνα. Το µεγαλύτερο µέρος του αναγκαίου χώρου θα ήταν εδώ και το
κυριότερο, θα είχε µείνει ζωντανός και ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας της πόλης. Θα είχε
µείνει ζωντανό ένα άλλο επίπεδο συµπεριφοράς.
Ως τη στιγµή που καταργήθηκε το δίκτυο τραµ εξυπηρετούσε πολύ καλά την πόλη γιατί παρέµενε
σχετικά πυκνή και σταθερά µικρή σε έκταση. Ένα συνεκτικό συγκοινωνιακό δίκτυο, όπως το τραµ
έδενε πάνω σε µια συνεκτική πόλη. Η διάλυση του ιστού, µε τους άναρχα χωροθετηµένους
συνοικισµούς διέλυσε και το συγκοινωνιακό δίκτυο διότι µια τέτοια οικιστική διασπορά είχε ανάγκη
από κάτι διαφορετικό για να εξυπηρετείται. Πιο γρήγορο και πιο ευέλικτο, όχι δέσµιο σε ράγες, το
λεωφορείο.
Η Αθήνα είχε ελάχιστη εµπειρία από λεωφορεία (µε αφετηρία το 1913 είχαν δροµολογηθεί µόνο
κάποια ελάχιστα ατµοκίνητα και βενζινοκίνητα), όταν βρέθηκε ξαφνικά µε 700 περίπου το 1925,
και µε 1160 το 1926 µαζί µε τον Πειραιά. Όπως ήταν φυσικό αυτό υποχρέωσε το ∆ήµο να κάνει
µια µεγάλη προσπάθεια εκείνη την εποχή στον τοµέα της οδοποιίας, για να µπορούν να
κινούνται. Συνυπήρξαν τα λεωφορεία µε τα τραµ µέχρι και τη δεκαετία του 50, όµως προοδευτικά
τα εκτόπιζαν (ακόµη και η ίδια η εταιρεία των τραµ προοδευτικά τα καταργούσε, βάζοντας στη
θέση τους δικά της λεωφορεία). Επρόκειτο για µια εξαιρετικά οξυµένη ανταγωνιστική σχέση
ανάµεσα σε µια εταιρία ξένων συµφερόντων και σε µια ολόκληρη κοινωνική τάξη, των
λεωφορειούχων, που δηµιουργήθηκε εκ του µηδενός και χωρίς την παραµικρή εµπειρία,
εκπαίδευση και ευαισθησία, για την παροχή αυτής της δηµόσιας υπηρεσίας που είναι το
συγκοινωνιακό έργο. Είχε όµως την κοινή γνώµη µε το µέρος της, γιατί είχε βγει από τους δικούς
της κόλπους. Το πέρασµα από το τραµ στο λεωφορείο δεν είχε τότε σοβαρές συνέπειες στη
συνολική επιβατική κίνηση διότι άλλη λύση για τους κατοίκους δεν υπήρχε. Οι επιπτώσεις θα
φανούν αργότερα, από τα µέσα της δεκαετίας του 60, από τότε που οι κάτοικοι µπόρεσαν να
αγοράσουν αυτοκίνητο.
Η αυστηρή εικόνα που παρουσίαζε η δηµόσια συγκοινωνία, ταυτισµένη µε το δίκτυο του
ηλεκτρικού τραµ, το υπαγόµενο στην ΕΤΑΠΠ, καταρρέει µε την εικόνα αναρχίας στο δρόµο την
οποία παρουσίαζαν οι εκατοντάδες οικογενειακές µικροεπιχειρήσεις του ενός συνήθως
λεωφορείου. Αυτά, µε το δικό τους όνοµα το καθένα, κατέκλυσαν τους κεντρικότερους δρόµους
χωρίς να έχουν αρχικά συγκεκριµένες γραµµές, δροµολόγια και τιµολόγια.
Η υποδοµή για τα λεωφορεία είναι ο δρόµος. Στον τοµέα της οδοποιίας υπήρξαν έντονες οι
συγκρούσεις µεταξύ του δήµου και του υπουργείου πάνω στο ζήτηµα των διαπλατύνσεων. Η
κυβέρνηση στάθηκε συστηµατικά εµπόδιο για να µη θιγούν τα ακίνητα και αυξηθεί το κόστος
κατοικίας. Η ίδια σύγκρουση συνεχίζεται µέχρι τις µέρες µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι
συνεχείς µελέτες του ∆ήµου και οι προσπάθειές του να πείσει τις κυβερνήσεις για την
αναγκαιότητα του τραµ, που είναι ένα µέσο ταυτισµένο µε την ανάπλαση της πόλης. Ποτέ δεν
συγκατατέθηκαν. Κατασκευάστηκε µόνο όταν επεβλήθη ως όρος από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή
Επιτροπή για την ανάθεση στην Αθήνα των Ολυµπιακών Αγώνων. Ένα ακόµη παράδειγµα είναι
οι πολεοδοµικές µελέτες που εκπόνησε την τελευταία δεκαετία ο ∆ήµος για την ανάπλαση όλων
των ∆ιαµερισµάτων του. Μόνο κάποιες από αυτές ενέκρινε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, κουτσουρεµένες και
µετά από µεγάλες καθυστερήσεις.
Ακόµη και τη δεκαπενταετία, από το 50 µέχρι το 65, όταν ο εµφύλιος είχε τελειώσει, που
ξανακτίστηκε η Αθήνα πάνω στις ρυµοτοµικές γραµµές του 19ου αιώνα, αλλά σε ύψος τριπλάσιο
του προηγούµενου, πάλι το υπουργείο, παρόλο που έδωσε το δικαίωµα θεαµατικής αύξησης των
υψών των κτηρίων, αρνήθηκε να πάρει σαν αντάλλαγµα από τους οικοπεδούχους κάποια
υποχώρηση της ρυµοτοµικής γραµµής. Συναίνεσε µόνο στο σύστηµα των στοών, που
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εξασφαλίζουν ανετότερο χώρο στον πεζό αλλά όχι και στο αυτοκίνητο. ‘Ουδέποτε ηθέλησεν το
υπουργείον να εξηγήση, διατί δεν ήθελεν ολοσχερείς διαπλατύνσεις κατά το µέτρον της
κυκλοφοριακής φορτίσεως εκάστης οδού…’ έγραφε ο Μπίρης, ∆/ντής Πολεοδοµίας στο ∆ήµο
Αθηναίων5. Προφανώς το υπουργείο δεν ήταν αντίθετο στο αυτοκίνητο. Το ενδιέφερε ωστόσο
περισσότερο να κρατήσει ανοικτή την Αθήνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως για το ∆ήµο έτσι και
για ολόκληρη την κοινωνία αυτό ήταν ο τελικός στόχος. Η συνειδητοποίηση των επιπτώσεών του
θα αργούσε ακόµη. Το υπουργείο κράτησε την ίδια τακτική και στην περίπτωση της επέκτασης
του ‘ηλεκτρικού’ προς Κηφισιά, τη δεκαετία του 50. Προφανώς δεν ήταν κατά του αυτοκινήτου,
αλλά, προτίµησε να πάρει το µέρος της εταιρίας που ήθελε να αποφύγει το κόστος και τον
ανταγωνισµό, και δεν υποχώρησε στις πιέσεις του ∆ήµου για βύθιση των γραµµών σε ανοικτό
όρυγµα. Έτσι αποµακρύνθηκε η πιθανότητα κάλυψής του ώστε να δηµιουργείτο λεωφόρος στην
επιφάνεια. Βέβαια, τώρα πια τα βόρεια προάστια δεν έχουν ανάγκη τόσο πολύ αυτή τη λεωφόρο.
Η Κηφισίας και η Αττική οδός έχουν δώσει λύση στο αυτοκίνητο και ανταγωνίζονται ισχυρά τη
δηµόσια συγκοινωνία ακόµη και της σταθερής τροχιάς. Σήµερα διαπιστώνεται ότι ο ‘ηλεκτρικός’
είναι ένα φράγµα, κυρίως για τους πεζούς. Εξ αιτίας του, η ζώνη κατά µήκος της γραµµής
υποβαθµίζεται. Ίσως η βύθιση του ηλεκτρικού να είναι µια αναγκαία λύση, όχι για να
κατασκευαστεί από πάνω αρτηρία, αλλά πεζόδροµος. Οι γειτονικές πυκνοδοµηµένες περιοχές
έχουν ανάγκη από ένα διάδροµο πρασίνου και καθαρού αέρα.
Ευτυχώς που το υπουργείο δεν συναίνεσε στις διαπλατύνσεις. Με τη σηµερινή εµπειρία, των
απολύτως κατακτηµένων από το αυτοκίνητο δρόµων, αντιλαµβανόµαστε πόσο χειρότερος θα
ήταν ο αέρας της Αθήνας και ο θόρυβος πιο έντονος αν οι δρόµοι ήταν πιο φαρδείς. Η τύχη της
δηµόσιας συγκοινωνίας ίσως ήταν ακόµη πιο δύσκολη, µέχρις ότου να καταφέρει να
επανοικειοποιηθεί τον οδικό χώρο.
•

Ο διοικητικός τεµαχισµός της Αθήνας και οι συγκοινωνιακές επιπτώσεις του

Ο ∆ήµος Αθηναίων υποστήριξε, τουλάχιστον στη θεωρία, την υπόθεση µιας Αθήνας
σχεδιασµένης, λειτουργικής και ανθρώπινης. Ωστόσο η µικρασιατική καταστροφή προκάλεσε και
τη διοικητική του συρρίκνωση. Το 1925 ήταν µια πολύ άτυχη στιγµή για την Αθήνα. Με πρόσχηµα
τη δηµιουργία των ‘ανεξάρτητων’ πολεοδοµικά συνοικισµών και µε βασικό κριτήριο εκλογικά
οφέλη, αποφασίζεται από την πολιτεία να τεµαχιστεί η πόλη σε ξεχωριστούς δήµους. Τότε
δηµιουργήθηκαν 7. Σήµερα είναι πάνω από 50 στο λεκανοπέδιο και στο ∆ήµο Αθηναίων απέµεινε
η αρµοδιότητα για µόλις το 25% του συνολικού πληθυσµού. Η προοπτική να αποκτήσει η Αθήνα
ενιαίο σχεδιασµό πήγε ακόµη πιο πίσω. Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος της Αθήνας, ο οποίος σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο, του 1985, θα ήταν
αυτός που θα συντόνιζε όλους τους φορείς για οτιδήποτε σχετικό µε την Αθήνα και τελικά θα
έπαιρνε τις µεγάλες αποφάσεις, κατάντησε µια απλή διεύθυνση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, χωρίς
ουσιαστικές αρµοδιότητες. Συγχρόνως οι Νοµαρχίες σχεδόν εξακολουθούν να υπάρχουν µόνο
στα χαρτιά.
Στον τοµέα της κυκλοφοριακής οργάνωσης οι δεκάδες δήµοι σήµαιναν την εκπόνηση δεκάδων
κυκλοφοριακών µελετών, οι οποίες έγιναν χωρίς την καθοδήγηση κάποιου γενικού πλαισίου
πολιτικής για τις µεταφορές στην Αθήνα. Ξεκίνησε η εκπόνησή τους το 1987 µε χρηµατοδότηση
60-80% από τον Οργανισµό Αθήνας. Ο ΟΡΣΑ διέκοψε άδοξα την εµπλοκή του στα τέλη της
δεκαετίας του 90, µετά από µια αµφιλεγόµενη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ως
προς την αρµοδιότητα των ∆ήµων για το κυκλοφοριακό. Ούτως ή άλλως ελάχιστα είχαν
υλοποιηθεί από τις προτάσεις αυτών των µελετών, διότι πάντα κάποιους ενοχλούσαν, παρόλο
που η βασική προδιαγραφή τους δεν ήταν να περιορίσουν την κυκλοφορία αλλά µόνο να την
‘νοικοκυρέψουν’.
Για το σύνολο της Αθήνας, µετά τις δυο µελέτες του αµερικανικού γραφείου Wilburg Smith and
Associates, το 1962 και το 1972, δεν υπήρξε άλλη µελέτη. Αυτές τότε εκπονήθηκαν γιατί η
5

Κ. Μπίρης, ibid, σελ.
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αθηναϊκή κοινωνία πίστευε ότι µπορούσαν να υπάρξουν ανώδυνες λύσεις στο πλαίσιο µιας
οµαλής συνύπαρξης αυτοκινήτου και δηµόσιας συγκοινωνίας. Τώρα τέτοια µελέτη δεν έχει νόηµα
να γίνει διότι δικαιολογηµένα κανείς δεν πιστεύει σε αυτήν. Αυτό που χρειάζεται είναι πάνω από
όλα η πολιτική. Εκείνη η πολιτική που θα παραδεχτεί την πραγµατικότητα, δηλαδή ότι στην
Αθήνα δεν χωράει το αυτοκίνητο και ότι η µοναδική λύση είναι η δηµόσια συγκοινωνία και τα άλλα
µέσα που δεν καταναλώνουν χώρο. Η αθηναϊκή κοινωνία δεν είναι έτοιµη για τέτοιες αποφάσεις
και συνεχίζει να πληρώνει ένα τίµηµα βαρύ.
Ο διοικητικός τεµαχισµός της Αθήνας σε δεκάδες δήµους σήµαινε επίσης πολυδιάσπαση και στο
επίπεδο της δηµόσιας συγκοινωνίας, που καλύπτεται ελλιπώς από τον ΟΑΣΑ. ΄Έτσι έγιναν
προσπάθειες σε πάνω από 15 δήµους για την ανάπτυξη εσωτερικής δηµοτικής συγκοινωνίας,
συµπληρωµατικής των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ. Πρόκειται για αξιέπαινες προσπάθειες, οι οποίες
υποχρεώθηκαν από τις κυβερνήσεις να παραµείνουν περιθωριακές και θνησιγενείς, αφού οι
δήµοι δεν είχαν ούτε το δικαίωµα είσπραξης κοµίστρου. Με πρόσφατο νόµο οι δήµοι µπορούν να
αναθέτουν την εκπόνηση δηµοτικής συγκοινωνίας στον ΟΑΣΑ στο µεσοδιάστηµα µέχρι να
εφαρµοστεί και εδώ σε λίγα χρόνια η ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί αναθέσεων παραχώρησης
συγκοινωνιακού έργου µε διεθνείς διαγωνισµούς, που θα διαµορφώσει ένα πιο σύνθετο και
ανταγωνιστικό τοπίο.
Ενώ λοιπόν στο επίπεδο του κυκλοφοριακού σχεδιασµού δεν υπάρχει τίποτα ολοκληρωµένο για
την Αθήνα, στο επίπεδο της δηµόσιας συγκοινωνίας τα πράγµατα δείχνουν να γίνονται κατά πιο
οργανωµένο τρόπο. Ο ΟΑΣΑ, που δηµιουργήθηκε το 1977 για να εποπτεύσει τους φορείς της
µόλις κρατικοποιηµένης δηµόσιας συγκοινωνίας, εφάρµοσε από τη δεκαετία του 90 στον τοµέα
των λεωφορείων ένα συνολικό σχεδιασµό για την Αθήνα, που αναδιάρθρωσε τις γραµµές
δένοντας σε ένα ενιαίο και ορθολογικό σχήµα την τοπική και την υπερτοπική ζήτηση.
Ο σχεδιασµός αυτός ήρθε να εξυπηρετήσει ένα πολύ σηµαντικό χωροταξικό στόχο για την
πρωτεύουσα, που θεωρητικά τον προωθεί το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ΡΣΑ), το οποίο
εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ο στόχος αυτός είναι η ανάπτυξη τοπικών κέντρων που θα
αναπροσανατολίσουν τις µετακινήσεις, συγκρατώντας ένα µέρος τους ώστε να αποφορτιστεί το
κέντρο της Αθήνας.
Το λεωφορειακό δίκτυο ήταν ακτινικά διατεταγµένο µε πυρήνες τα κέντρα της Αθήνας και του
Πειραιά. Είχε αναπτυχθεί κατ’αυτό τον τρόπο από τότε που υπάρχουν λεωφορεία στην
πρωτεύουσα, διότι αυτή ήταν η γεωγραφία της ζήτησης και αυτή οι λεωφορειούχοι
ανταγωνίζονταν να εξυπηρετήσουν. Αρχικά η εσωτερική τους αντιπαλότητα απέκλειε κάθε λογική
συνεργασίας. Στη συνέχεια, παρά τη σχετική οργάνωση των γραµµών, έχοντας ως µοναδικό
κριτήριο το κέρδος, παρέµειναν αγκιστρωµένοι στην ακτινική λογική. Αντίθετα η πόλη είχε ανάγκη
από κάποιες περιφερειακές ως προς το κέντρο γραµµές για να το αποφορτίσει και να ενισχύσει
το ρόλο των περικεντρικών περιοχών και των τοπικών κέντρων. Σήµερα από τις 313 γραµµές
των θερµικών λεωφορείων οι 46 είναι κυκλικές. Όµως τώρα η δηµόσια συγκοινωνία είναι κρατική
και υπάρχει σχεδιασµός. Πιο πριν η άρνηση των λεωφορειούχων για διαδροµές µε µικρότερη
ζήτηση ήταν µεγάλη. Για παράδειγµα η ελαφρά έκκεντρη γραµµή Σταθµός Λαρίσης – Λ.
Αλεξάνδρας- Κηφισίας αναγγέλθηκε το 1955 και πραγµατοποιήθηκε λόγω αντιδράσεων το 1968.
Ανάλογα συνέβησαν και µε την κυκλική γραµµή γύρω από το κέντρο που αναγγέλθηκε το 1960
και λειτούργησε µε τρόλεϊ από τα κρατικοποιηµένα ΗΛΠΑΠ το 1976.
Το ακτινικό δίκτυο δεν ήταν ικανό να εξυπηρετήσει την πιο ισορροπηµένη γεωγραφία των
µετακινήσεων που θα προκαλούσε το σύστηµα των τοπικών κέντρων. ∆εν µπορούσε να
επεκτείνει τις γραµµές του ώστε να καλύπτουν τις νέες επεκτάσεις της πόλης, να αυξήσει τα
δροµολόγια στις µεγάλου µήκους γραµµές καθώς και στα αραιοδοµηµένα προάστια, να
συντονίσει τα δροµολόγια αφού κάθε γραµµή συνέδεε ανεξάρτητα το κέντρο κάθε δήµου, να
αποφύγει το λεωφορειακό κορεσµό στις κεντρικές αφετηρίες.
Το σχήµα του αναδιαρθρωµένου δικτύου που σήµερα εφαρµόζεται είναι ιεραρχικά δοµηµένο στη
βάση των γραµµών κορµού και συγκροτείται από:
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•
•
•
•
•

τις κύριες γραµµές κορµού. Συνδέουν µε πολύ πυκνά δροµολόγια τα κέντρα της περιφέρειας
µε τα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά, χρησιµοποιώντας βασικές οδικές αρτηρίες που
εξοπλίζονται µε λεωφορειολωρίδες,
τις δευτερεύουσες γραµµές κορµού. Συνδέουν µεταξύ τους µε πυκνά δροµολόγια τα
περιφερειακά πολεοδοµικά κέντρα,
τις τοπικές γραµµές. Σαρώνουν τις περιοχές κατοικίας και τις συνδέουν µε τα πλησιέστερα
περιφερειακά κέντρα,
τις διαδηµοτικές γραµµές. Συνδέουν κέντρα γειτονικών δήµων,
τις γραµµές express.

Με το νέο σχήµα εισαγάγεται ένας νέος τρόπος οργάνωσης των µετακινήσεων. Στηρίζεται στη
συνεργασία των γραµµών, που χωρίζονται σε τροφοδοτικές και κύριες, αλλά και των µέσων.
Προϋποθέτει µετεπιβιβάσεις, οι οποίες για να είναι αποδεκτές πρέπει να καταναλώνουν ελάχιστο
χρόνο. Είναι εποµένως απαραίτητο να υπάρχουν πυκνά δροµολόγια και ένα υψηλό επίπεδο
συντονισµού. Σήµερα το 29% των χρηστών της δηµόσιας συγκοινωνίας µετεπιβιβάζεται
τουλάχιστον µια φορά. Η δηµόσια συγκοινωνία, µε αυτό το σύστηµα οργάνωσής της, γίνεται
κινητήρας µιας σηµαντικής αλλαγής για την Αθήνα. Πάνω σε ένα πολεοδοµικό στρώµα που
προέκυψε χωρίς σχέδιο και κανόνες απλώνεται ένας καµβάς που ενοποιεί και ιεραρχεί την εικόνα
της πρωτεύουσας. Οι Αθηναίοι ζουν και βλέπουν την πόλη τους διαφορετική και πιο ενιαία.

5. Ενίσχυση της δηµόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα. Γιατί;
Γιατί γίνονται στην Ευρώπη τόσο έντονες προσπάθειες για την ανάπτυξη της δηµόσιας
συγκοινωνίας; Γιατί όλες αυτές οι τόσο σηµαντικές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση; Τι
είδους λύσεις προσφέρει και σε ποιο βαθµό αυτές συµβάλλουν στην ποιότητα των µετακινήσεων;
Γιατί γίνεται η ανάλογη συζήτηση στην Αθήνα όταν όλοι στρέφονται προς το αυτοκίνητο;
Το µείζον θέµα στην κορεσµένη ευρωπαϊκή πόλη, όπως και στην Αθήνα, είναι η έλλειψη χώρου.
Με τη δηµόσια συγκοινωνία γίνονται σηµαντικά βήµατα προς την εξοικονόµηση χώρου. Και την
αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας του δρόµου. Ανά επιβάτη τα λεωφορεία χρειάζονται ένα
µικρό ποσοστό του χώρου που απαιτούν τα αυτοκίνητα.
Με την επέκταση της Αθήνας, που προσέθεσε στο µηχανισµό της τα Μεσόγεια και το Θριάσιο,
προβλέπονται µεγάλες αυξήσεις στις αποστάσεις µετακίνησης τα επόµενα χρόνια. Στην Ευρώπη
το µέσο µήκος των καθηµερινών διαδροµών µέσα σε µια εξαετία διπλασιάστηκε. Όταν
µεγαλώνουν οι αποστάσεις πρέπει να αυξάνει και η ταχύτητα, ώστε να τις εξουδετερώνει, γιατί ο
διαθέσιµος χρόνος της ηµέρας δεν αλλάζει. Αντί για αυτό οι ταχύτητες λόγω του κορεσµού
µειώνονται. Στις ώρες αιχµής η µέση ταχύτητα των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας είναι
αρκετά χαµηλότερη από τη µέση ταχύτητα που ανέπτυσσαν οι ιππήλατες άµαξες τον 19ο αιώνα.
Το 1972 η µέση ταχύτητα των λεωφορείων ήταν 22 χλµ/ώρα και τώρα µέσα στις
λεωφορειολωρίδες µάλιστα, µόλις 21 χλµ/ώρα (κυµαίνεται µεταξύ 12-30 χλµ/ώρα). Αν ληφθεί
υπόψη το συνολικό δίκτυο τότε σήµερα, η µέση ταχύτητα για τα λεωφορεία πέφτει στα 14,9
χλµ/ώρα και για τα τρόλεϊ στα 11,4 χλµ/ώρα.
Η διευρυµένη Αθήνα θα πρέπει να στηριχτεί εκ των πραγµάτων σε δίκτυα δηµόσιας συγκοινωνίας
πολύ πιο ισχυρά γιατί οι µεγάλες αποστάσεις µε αυτοκίνητο σε καθηµερινή βάση είναι βαρετές και
δεν συµφέρουν. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος είναι το κατάλληλο µέσο για την κάλυψή τους. Θα
γίνει σύντοµα, από το µηδέν, ουσιαστική συνιστώσα του συστήµατος µεταφορών της
πρωτεύουσας. Σε συνδυασµό µε το µετρό, που δεν θα σταµατήσει να επεκτείνεται για πάρα
πολλά χρόνια ακόµη και µε το τραµ, µπορούν πραγµατικά να απεξαρτήσουν τον Αθηναίο από το
αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο θεωρήθηκε αρχικά ότι θα ήταν ο λυτρωτής της Αθήνας από τα δεσµά ενός
‘παρωχηµένου’ ιστού. Θα της επέτρεπε να εκτονωθεί και να ενσωµατώσει νέες επιφάνειες. Θα
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γινόταν ο µοχλός της οικονοµικής της ανάπτυξης. Είναι πράγµατι αυτό το µέσο µια εκπληκτικά
ελκυστική εφεύρεση και βρήκε πρόσφορο έδαφος σε κοινωνίες έντονα ατοµικιστικές όπως η
ελληνική. Οι κάτοικοι της Αθήνας εγκατέλειψαν εύκολα τη δηµόσια συγκοινωνία για το αυτοκίνητο.
Σήµερα απέκτησαν οι περισσότεροι αυτοκίνητο ή δίκυκλο, αρκετοί από αυτούς πιο πολλά από
ένα. Το αποτέλεσµα ήταν να αυτοπαγιδευτούν στις συνθήκες κορεσµού που δηµιούργησαν.
Τώρα τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Είναι η δηµόσια συγκοινωνία που εµφανίζεται ως η λύση. Η
πόλη έζησε την εµπειρία του αυτοκινήτου και έφτασε στα όριά της. Υπέστη και µάλλον µη
αντιστρεπτές ζηµιές. Επιστρέφουµε πολύ διστακτικά σε αυτή όχι γιατί η ποιότητα µετακίνησης
που προσφέρει έγινε συγκριτικά µε το αυτοκίνητο καλύτερη αλλά απλά γιατί το αυτοκίνητο δεν
χωράει. Η δηµόσια συγκοινωνία προτιµάται µε επιφυλάξεις σαν διέξοδος από τα προβλήµατα
κορεσµού και θα χρειαστούν αρκετά χρόνια µέχρι να πείσει ότι πράγµατι εγγυάται ανέσεις και
ποιότητες (ασφάλεια, ταχύτητα, χαµηλό κόστος, προσιτότητα, κοινωνικό περιβάλλον, ηρεµία) που
το αυτοκίνητο θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εξασφαλίσει.
Η Αθήνα ξεκίνησε µε περπάτηµα, συνέχισε µε δηµόσια συγκοινωνία µέχρι και τη δεκαετία του 60,
την εγκατέλειψε και τώρα επιστρέφει σε αυτήν. Χρειάζεται ξανά τη δηµόσια συγκοινωνία, αλλά µια
δηµόσια συγκοινωνία διαφορετική. Γρήγορη, γιατί η αξία που αποδίδουν οι κάτοικοι της Αθήνας
στο χρόνο της µετακίνησής τους είναι µεγάλη, και το κυριότερο ελκυστικότερη του αυτοκινήτου.
Έτσι θα την προτιµούν όχι µόνο όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο αλλά και όλοι εκείνοι, οι πολύ
περισσότεροι, που θα έχουν στη διάθεσή τους την ατοµική λύση του δικού τους µέσου.
6. Στρατηγική συνδυασµένης αναβάθµισης της δηµόσιας συγκοινωνίας και του αστικού
χώρου
Η αθηναϊκή ιστορία της δηµόσιας συγκοινωνίας γράφεται τώρα µε τον τόµο αυτό, σε µια στιγµή
όπου ένα µεγάλο άλµα γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτήν. Τώρα που της ανατίθεται ένας
ρόλος που ξεπερνά την παραδοσιακή της λειτουργία, τη συµβατική της αρµοδιότητα. Από τη
δηµόσια συγκοινωνία περιµένουµε σήµερα να καθοδηγήσει και να στηρίξει την αναµόρφωση της
ευρωπαϊκής πόλης σε ένα κοινωνικό περιβάλλον συλλογικό, πολιτισµένο, υγιές και
αποτελεσµατικό. Το στοίχηµα αφορά συνολικά την πόλη. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναβάθµισή
της αποτελεί µοχλό για τη γενικότερη αναγέννηση του δηµόσιου χώρου στην Αθήνα.
∆εδοµένου του µεγέθους της επένδυσης που συνεπάγεται η δηµόσια συγκοινωνία, παίρνονται
µέτρα που την προστατεύουν από τα αυτοκίνητα, της αποδίδουν ένα δικό της χώρο και της
επιτρέπουν να αξιοποιεί όλες της τις δυνατότητες. Με την υποκατάσταση των ιδιωτικών
αυτοκινήτων µε συλλογικά οχήµατα, θα µπορούσε να περιοριστεί το πλάτος του οδοστρώµατος.
Θα προέκυπτε χώρος αρκετός για περπάτηµα, ποδήλατο και πράσινο. Η δηµόσια συγκοινωνία
είναι µια διέξοδος ποιότητας στο πρόβληµα του κορεσµού.
Οι χρήστες της δηµόσιας συγκοινωνίας περπατούν και για να ενθαρρύνονται να τη
χρησιµοποιούν, οι αναπλάσεις του οδικού περιβάλλοντος γίνονται απαραίτητες. Προκύπτουν
αυτόµατα µε την κατασκευή των αποκλειστικών διαδρόµων, που απελευθερώνονται από τη
συµβατική ασφαλτική κάλυψή τους, αποκτούν χρώµα και επιστρώνονται µε ευγενή υλικά.
Συγχρόνως, οι πολιτικές ανάπλασης αποµακρύνουν το αυτοκίνητο και η δηµόσια συγκοινωνία
είναι αυτή που το αντικαθιστά. ∆εν είναι τυχαίο ότι η θεαµατική πεζοδρόµηση της ∆. Αρεοπαγίτου
συνέπεσε χρονικά µε την κατασκευή των δύο νέων γραµµών του µετρό και του σταθµού
Ακρόπολη, ούτε ότι η πεζοδρόµηση του Εµπορικού Τριγώνου, πριν από δέκα περίπου χρόνια,
υποστηρίχτηκε από τη δηµιουργία δυο νέων κεντρικών γραµµών µικρών λεωφορείων, εκ των
οποίων µάλιστα η µια χωρίς εισιτήριο. Η Αθήνα όταν, σπανίως βέβαια, αναπλάθει το δηµόσιο
χώρο της αυτό γίνεται µε συνδυασµένες πολιτικές προώθησης της δηµόσιας συγκοινωνίας. ∆εν
θα είχε νόηµα αλλιώτικα.
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Η δηµόσια συγκοινωνία, είναι ένα δηµόσιο έργο που αντιστοιχεί σε ένα στόχο όχι µονοδιάστατα
συγκοινωνιακό. Είναι αυτός της ανακατασκευής της Αθήνας. Ένας στόχος αυτής της κλίµακας δεν
υλοποιείται µε σχεδιασµούς που µένουν κλειδωµένοι στα υπουργικά γραφεία. Είναι αναγκαία η
κινητοποίηση της κοινωνίας για να προασπίσει επιτέλους την πόλη της.
7. Ποιος χρησιµοποιούσε τη δηµόσια συγκοινωνία και ποιος θα τη χρησιµοποιεί αύριο; Ο
ανταγωνισµός της µε το Ι.Χ.
•

το κόστος

Ένα από τα στοιχεία κλειδιά για την ενθάρρυνση της χρήσης της δηµόσιας συγκοινωνίας είναι το
εισιτήριο. Σε µια Αθήνα συνονθύλευµα πολεοδοµικών αποσπασµάτων χωρίς συνέχεια,
προστίθεται µια άτσαλη αρχιτεκτονική και κυκλοφοριακές λύσεις που επιτείνουν τη σύγχυση. Το
πολύπλοκο τιµολογιακό καθεστώς της δηµόσιας συγκοινωνίας συµβάλλει επίσης αρνητικά.
Βέβαια αυτό που είναι το πιο σηµαντικό ως προς το εισιτήριο είναι το κόστος του. Γενικά το
εισιτήριο της δηµόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα είναι πολύ φτηνό γιατί επιδοτείται. Κάθε
Αθηναίος επιδοτείται ετήσια µε µερικές δεκάδες ευρώ για τις µετακινήσεις του µε δηµόσια
συγκοινωνία και αυτό είναι άδικο απέναντι στους κατοίκους των άλλων πόλεων της Ελλάδας, που
εξυπηρετούνται µόνο από λίγες κερδοφόρες γραµµές. Κανένα µέσο δεν δείχνει να είναι
κερδοφόρο στην Αθήνα (Πίνακας 2) … µε εξαίρεση το ταξί.
Πίνακας 2 Πηγές χρηµατοδότησης 100 ευρώ λειτουργικών εξόδων στα διάφορα µέσα δηµόσιας
συγκοινωνίας στην Αθήνα (2003)
Λεωφορεία
‘ηλεκτρικός’
Τρόλεϊ
Μετρό
Συνολικό
(ΕΘΕΛ)
(ΗΣΑΠ)
(ΗΛΠΑΠ)
(ΑΜΕΛ)
Σύστηµα
Αστικών
Συγκοινωνιών
Κόµιστρο
39,7
46,0
32,9
86,0
46,5
Λοιπά έσοδα
2,0
4,2
3,5
8,9
3,6
Επιδότηση
25,8
22,6
38,2
4,1
23,7
∆ανεισµός
32,5
27,2
25,4
0,0
26,0
100
100
100
100
100
Σύνολο
λειτουργικών
δαπανών
∆εν ήταν πάντα φτηνό το εισιτήριο ή δεν ήταν φτηνό για όλους. Για παράδειγµα στην πρώτη
µελέτη Smith του 1962 διαβάζουµε ότι ‘η αύξησις από 1,22 µετακινήσεις µε δηµόσια συγκοινωνία
ανά άτοµο την ηµέρα το 1956 σε 1,26 το 1962, που εσηµειώθη εις περίοδον ταχέως αυξανοµένου
ρυθµού αποκτήσεως ιδιωτικών οχηµάτων, δεν δύναται να αποδοθή ειµή µόνον εις γενικήν
αύξησιν του διαθεσίµου εισοδήµατος. Με την συνέχισιν αυτής της ανόδου ολονέν και
περισσότεροι κάτοικοι, εκ των µεταβαινόντων ήδη πεζή εις τον προορισµόν των, θα είναι εις θέσιν
να χρησιµοποιούν τα δηµόσια συγκοινωνιακά µέσα’6. Υπήρχαν πολλοί λοιπόν το 1962 που
αναγκάζονταν να περπατούν γιατί δεν είχαν να πληρώσουν το εισιτήριο του λεωφορείου.
Το λάθος που έκανε η µελέτη Smith είναι ότι υπέθεσε ότι η αύξηση του εισοδήµατος θα οδηγούσε
σε αυξήσεις και στη χρήση της δηµόσιας συγκοινωνίας, ενώ στην πραγµατικότητα οδήγησε
αντίθετα σε εντυπωσιακές µειώσεις γιατί οι κάτοικοι απέκτησαν αυτοκίνητο.

6

Αναφέρεται στο βιβλίο του Ν. Γ. Γόρδιου, ‘Το συγκοινωνιακόν πρόβληµα της πρωτευούσης’, Αθήναι
1965, σελ. 129
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Σήµερα εξακολουθεί για τον Αθηναίο το κρίσιµο σηµείο για τις επιλογές µετακίνησής του να είναι
η διαθεσιµότητα ή µη αυτοκινήτου. Από τη στιγµή που το διαθέτει είναι δικαιολογηµένο να το
χρησιµοποιεί διότι πρώτον, είναι µια επένδυση που ενοχλείται να την αφήνει ανεκµετάλλευτη και
δεύτερον και το πιο σηµαντικό, είναι ότι η χρήση του είναι φτηνότερη από τη χρήση της δηµόσιας
συγκοινωνίας. Η µελέτη της Αττικό Μετρό έδειξε ότι, το 1996, το γενικευµένο κόστος µετακίνησης,
περιλαµβανοµένου δηλαδή και του κόστους του χρόνου, κατά την πρωινή αιχµή, ήταν:
µε Ι.Χ.: 435 δρχ./µετακίνηση
µε δηµόσια συγκοινωνία: 585 δρχ./µετακίνηση
Η διαφορά ήταν µεγάλη και βέβαια οφειλόταν στο γεγονός ότι ο µέσος χρόνος µετακίνησης ήταν:
µε Ι.Χ.: 27 λεπτά
µε δηµόσια συγκοινωνία: 47 λεπτά
Αξίζει να σηµειωθεί ότι παλαιότερα π.χ. το 1972 οι συνθήκες και για το αυτοκίνητο και για τη
δηµόσια συγκοινωνία ήταν πολύ καλύτερες:
ο µέσος χρόνος µετακίνησης ήταν:
µε Ι.Χ.: 17,5 λεπτά
µε δηµόσια συγκοινωνία: 34 λεπτά7
∆ηλαδή στα 30 χρόνια που πέρασαν ο χρόνος µετακίνησης µε αυτοκίνητο αυξήθηκε κατά 54%
και µε δηµόσια συγκοινωνία κατά 38%.
Το κόστος της χρήσης του αυτοκινήτου δεν το αντιλαµβάνεται ο οδηγός σε κάθε µετακίνησή του
αλλά µόνον τότε που βάζει καύσιµα. Αντίθετα, το κόστος χρήσης της δηµόσιας συγκοινωνίας
πολλοί το αντιλαµβάνονται σε κάθε µετακίνησή τους. Θα έπρεπε να συµβαίνει το ανάποδο. Ως
προς τη δηµόσια συγκοινωνία είναι αναγκαίο ένα ενιαίο προφανώς εισιτήριο, το οποίο θα ήταν το
πιο σωστό να το πληρώνουν όλοι, ανεξάρτητα αν τη χρησιµοποιούν. Η δηµόσια συγκοινωνία
αποτελεί εξοπλισµό της πόλης, διατίθεται σε όλους και η πόλη τους ζητά αυτή να χρησιµοποιούν.
Το ενιαίο εισιτήριο θα έπρεπε να ισοδυναµεί µε δικαίωµα ελεύθερης χρήσης και η συµβολή του
καθένα θα µπορούσε να είναι ετήσια. Αντίστροφα, πολιτικές εσωτερίκευσης του κόστους των
επιπτώσεων της κίνησης του αυτοκινήτου (ατυχήµατα, κατάληψη χώρου, ρύπανση, θόρυβος
κλπ) στο κόστος χρήσης του είναι αναπότρεπτες και τεχνολογικά εφικτές (αστικά διόδια).
•

υψηλά ποσοστά χρήσης της δηµόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα

Σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα εµφάνιζε κατά τη µεταπολεµική περίοδο και
µέχρι το ξεκίνηµα της δεκαετίας του 70, αρκετά υψηλά απόλυτα µεγέθη χρήσης της δηµόσιας
συγκοινωνίας (Πίνακας 3). Συγκριτικά, ακόµη και το 2000, το ποσοστό στην Αθήνα είναι
υψηλότερο από τις περισσότερες πόλεις, έστω και αν είναι πολύ καλύτερα εξοπλισµένες σε
δίκτυα δηµόσιας συγκοινωνίας, όπως π.χ. η Βαρκελώνη, το Βερολίνο, η Ρώµη, το Παρίσι, οι
Βρυξέλλες. Υστερεί µόνο σε σχέση µε τις πόλεις των πρώην σοσιαλιστικών χωρών.
Πίνακας 3 Μετακινήσεις
µε δηµόσια συγκοινωνία
ανά κάτοικο, το 1957.
Μιλάνο

500

7

‘Μελέτη κυκλοφορίας και µεταφορών περιοχής Αθηνών – Αττικής’, Τελική έκθεσις, Wilburg Smith and
Associates, 1972.
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Ρώµη
Αθήνα
Μαδρίτη
Βιέννη
Αµβούργο

500
425
380
320
250

Η Αθήνα στηρίχτηκε στη δηµόσια συγκοινωνία γιατί οι οικονοµικές δυνατότητες των κατοίκων της
δεν τους επέτρεψαν να αποκτήσουν τόσο γρήγορα αυτοκίνητο, όσο οι κάτοικοι της ευρωπαϊκής
πόλης. Ακόµη και τώρα η υστέρηση του δείκτη ιδιοκτησίας είναι πολύ µεγάλη. Το 1996 η µελέτη
για την Αθήνα της Αττικό Μετρό προέβλεπε διπλασιασµό των αυτοκινήτων µέχρι το 2020. Οι
Αθηναίοι στηρίχτηκαν επίσης στη δηµόσια συγκοινωνία διότι το οδικό δίκτυο ήταν πολύ φτωχό
για χρήση αυτοκινήτου που θα τους επέτρεπε να αναζητήσουν στέγη στα προάστια σε αραιές
πυκνότητες κατά το τυπικό πρότυπο και µε τους ρυθµούς που ακολουθήθηκαν σχεδόν σε όλες τις
πόλεις του κόσµου. Εποµένως οι κάτοικοί της καθυστέρησαν να αγκιστρωθούν στο αυτοκίνητο
και αντίθετα, συγκεντρωµένοι σε υψηλές πυκνότητες, εξυπηρετήθηκαν αρκετά καλά από τα
σχετικά πυκνά δίκτυα των γραµµών τρόλεϊ και λεωφορείων.
Σήµερα, δεδοµένων των σοβαρών προβληµάτων που προκαλεί ο κορεσµός, εξακολουθεί η
δηµόσια συγκοινωνία να είναι ελκυστική για κάποιες µετακινήσεις µέσα στην Αθήνα. Στη Σχολή
Τοπογράφων του Ε.Μ.Π. διερευνήθηκε το Νοέµβριο του 2004 το σηµερινό επίπεδο
ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στο Ι.Χ., µε µέτρηση των ελάχιστων χρόνων µετακίνησης από
πόρτα σε πόρτα, κατά την πρωινή ώρα αιχµής, µε δηµόσια συγκοινωνία και µε αυτοκίνητο σε 32
τυχαίες διαδροµές στο λεκανοπέδιο8.

Πίνακας 4
11/2004

Ανταγωνιστικότητα µεταξύ δ.σ. και αυτοκινήτου

∆ιαδροµές

Ενδοδηµοτικές
Μεταξύ γειτονικών δήµων
Περιφερειακές
Ακτινικές
Αντιδιαµετρικές

Αριθµός
διαδροµών
όπου η
δηµόσια
συγκοινωνία
ήταν
ταχύτερη του
αυτοκινήτου
4

Αριθµός
διαδροµών
όπου το
αυτοκίνητο
ήταν ταχύτερο
της δηµόσιας
συγκοινωνίας
5
4
4
6
2

1
5

Από τον παραπάνω Πίνακα 4 προκύπτει ότι εκεί όπου η δηµόσια συγκοινωνία ανταγωνίζεται
σχεδόν ισότιµα το αυτοκίνητο είναι στις ενδοδηµοτικές και ακτινικές µετακινήσεις. Υστερεί πάρα
πολύ στις µετακινήσεις µεταξύ γειτονικών δήµων και στις περιφερειακές (φαίνεται ότι το δίκτυο
εξακολουθεί να είναι οργανωµένο σύµφωνα µε την παραδοσιακή λογική δηλαδή να δίνει σαφές
προβάδισµα στην εξυπηρέτηση των ακτινικών διαδροµών). Στις µεγάλου µήκους διαµετρικές

8

Η έρευνα εκπονήθηκε στον Τοµέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού στο πλαίσιο του
µαθήµατος ‘Κοινωνιολογία του Χώρου’, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Θ. Βλαστό και επιστηµ.
συνεργάτη τον Υπ. ∆ιδ. Κ. Αθανασόπουλο. Οι µετρήσεις έγιναν από σπουδαστές και σπουδάστριες της
Σχολής.
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διαδροµές πάλι µε την κατασκευή τα τελευταία χρόνια αστικών αυτοκινητοδρόµων έχει γύρει
έντονα η πλάστιγγα και ευνοείται σαφώς η χρήση του αυτοκινήτου.
Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η µέση ταχύτητα των παραπάνω µετακινήσεων, λαµβανοµένης
υπόψη της σε ευθεία γραµµή απόστασης των άκρων τους, είναι εξαιρετικά χαµηλή και ως προς
αυτήν δεν διαφέρουν πολύ η δηµόσια συγκοινωνία και το αυτοκίνητο. Συγκεκριµένη η µέση
ταχύτητα για την πρώτη είναι 6,1 χλµ/ώρα και για το αυτοκίνητο 8,2 χλµ/ώρα. Για τις
αντιδιαµετρικές συνδέσεις το αυτοκίνητο έκανε χρήση αξόνων υψηλής ταχύτητας και για αυτό η
µετακίνησή του είχε µέση ταχύτητα 19,1 χλµ/ώρα, ενώ η µέση ταχύτητα για τις ίδιες διαδροµές µε
δηµόσια συγκοινωνία ήταν 10,5 χλµ/ώρα.
Σηµειώνεται ότι η ταχύτητα των οχηµάτων δεν διαφέρει πολύ. Αυτό που διαφέρει σηµαντικά είναι
οι συµπληρωµατικοί χρόνοι δηλαδή,
• για τον µεν χρήστη του αυτοκινήτου: ο χρόνος βαδίσµατος από το σηµείο προέλευσης µέχρι
τη θέση του αυτοκινήτου και από το σηµείο στάθµευσης µέχρι το σηµείο προορισµού, και
• για τον χρήστη της δηµόσιας συγκοινωνίας: οι αντίστοιχοι χρόνοι βαδίσµατος και ο χρόνος
αναµονής στη στάση (στις µισές περιπτώσεις προστέθηκε και ο χρόνος για µετεπιβίβαση).

Πίνακας 5
11/2004

Ανταγωνιστικότητα µεταξύ δ.σ. και αυτοκινήτου

∆ιαδροµές

Ενδοδηµοτικές
Μεταξύ γειτονικών δήµων
Περιφερειακές
Ακτινικές
Αντιδιαµετρικές

Μέσοι
συµπληρωµατικοί
χρόνοι για τις
µετακινήσεις
µε αυτοκίνητο
9,4’
4,8’
6,0’
11,6’
4,5’

Μέσοι
συµπληρωµατικοί για τις
µετακινήσεις µε
δηµόσια
συγκοινωνία
16,3’
19,0’
25,8’
20,4’
28,0’

∆ηλαδή προκύπτει κατά µέσο όρο ότι ο χρήστης αυτοκινήτου χρειάζεται 3,6’ για να φτάσει από
την πόρτα του στο αυτοκίνητο και άλλα τόσα από τη θέση στάθµευσης στον προορισµό του.
Συνολικά 7,2‘. Αυτοί οι χαµηλοί χρόνοι, που ανατρέπουν τελείως την ισορροπία εις βάρος της
δηµόσιας συγκοινωνίας, οφείλονται προφανώς στην ανοχή της αυθαίρετης στάθµευσης
οπουδήποτε. Ο αντίστοιχος χρόνος βαδίσµατος από την προέλευση στη στάση και από τη στάση
στον προορισµό είναι συνολικά 10,1’. Χωρίς λοιπόν να ληφθεί υπόψη η αναµονή στη στάση, ήδη
προκύπτει ότι η πρόσβαση στο αυτοκίνητο είναι πολύ πιο άµεση από την πρόσβαση στη δηµόσια
συγκοινωνία και αυτό είναι ένα πρόβληµα σχεδιασµού που µπορεί και πρέπει άµεσα να
αντιµετωπιστεί.
•

η κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης

Πίνακας 6 Ετήσιες ανά άτοµο
µετακινήσεις
µε
δηµόσια
συγκοινωνία
Ετος
Μετακινήσεις
1957
425

18

1962
1967
1990
2002

450
480
140
200

Η χρήση της δηµόσιας συγκοινωνίας ερµηνεύεται σε συνάρτηση µε τη χρήση του Ι.Χ. Το 1967
είναι η χρονιά που η χρήση της δηµόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα έφτασε στο µέγιστο της
ιστορίας της, µε 480 ετήσιες µετακινήσεις ανά κάτοικο. Είναι και η χρονιά που αρχίζει η
κατακόρυφη πτώση. Από τότε και µέχρι το 1984, η έντονη αύξηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων
οδηγούσε σε ακόµη πιο έντονη µείωση των µετακινήσεων µε δηµόσια συγκοινωνία. Μετά από µια
µικρή περίοδο, µεταξύ 1984 και 1990, στάσιµης χρήσης της δηµόσιας συγκοινωνίας στο ελάχιστο
των 140 (30% εκείνων του 1967), από το 1990 οι καµπύλες των ετήσιων ανά άτοµο
µετακινήσεων µε δηµόσια συγκοινωνία και του δείκτη ιδιοκτησίας αυτοκινήτου αυξάνουν
παράλληλα. Σήµερα οι µετακινήσεις µε δηµόσια συγκοινωνία αγγίζουν το 42 % ως προς το 1967.
Η αύξηση αυτή είναι απόδειξη ότι πολλούς που έχουν αυτοκίνητο τους κερδίζει η δηµόσια
συγκοινωνία. Φυσικά αυτός είναι και ο στρατηγικός στόχος για τα επόµενα χρόνια. Η πλειονότητα
όσων µπορούν και θέλουν να οδηγούν θα διαθέτουν αυτοκίνητο, έστω και αν έχουν σοβαρά
προβλήµατα ως προς το πού θα το παρκάρουν. Το ζήτηµα είναι να µη το χρησιµοποιούν άσκοπα
και εκεί όπου δεν πρέπει.
Σχήµα 1 Εξέλιξη της χρήσης της δηµόσιας συγκοινωνίας σε συνάρτηση µε το δείκτη ιδιοκτησίας
Ι.Χ. (1960-2002).9

Πίνακας 7

Μέσος όρος ηµερήσιου αριθµού επιβατών στα διάφορα µέσα

Ετη

‘ηλεκτρικός’

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
2002
2005

144.000
153.000
173.000
186.000
195.000
194.000
191.000
400.000
400.000

Λεωφορεία
ΚΤΕΛΑΣΠΑ

Λεωφορεία ΕΗΣ

Τρόλεϊ

Τραµ

1.843.000

85.000

265.000

12.000

300.000
300.000

25.000

1.350.000 ΕΘΕΛ
1.300.000

Πίνακας 8
εκατοµµύρια)
Έτος
1910
1955
1956
1957
9

Μετρό

Σύνολο

2.400.000
450.000
650.000

2.500.000
2.675.000

Επιβάτες στο σύνολο των µέσων δηµόσιας συγκοινωνίας (ανά έτος, σε

‘ηλεκτρικός’
43
49
52

Μετρό

Τραµ
(ΕΗΣ)

Λεωφορεία ΚΤΕΛ
και ΕΗΣ

14
14
13

486
510
531

Τρόλεϊ + τραµ
ΗΕΜ
63 (τραµ ΕΤΑΠΠ)
153
142
146

‘1952-2002. 50 χρόνια αστικά λεωφορεία σε κάθε γειτονιά’, ΕΘΕΛ, 2002., Σχήµα 5, σελ. 25.
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Σύνολο
696
715
742

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

53
56
63
68
71
71
70

1965
1968
1971
1973
1974

74
80
89
93
91

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

114
110
109
104
109

12
11
10
4
4
4
4

561
589
611
646
699
751
770
ΕΚΤΕΛ / ΑΣΠΑ
757
717
672
589
564
ΕΘΕΛ
316
325
362
384
378
369
379
380

70
119
132
149
173

139
126
101
101
97
93
95

764
782
785
818
871
918
938

ΗΛΠΑΠ
73
84
80
81
80

650
697
691
714
747

Σηµειώνεται ότι εκείνο το στοιχείο που πραγµατικά επιτρέπει την κατανόηση της εξέλιξης του
ρόλου της δηµόσιας συγκοινωνίας στην καθηµερινότητα του κατοίκου είναι οι µετακινήσεις ανά
άτοµο µε δηµόσια συγκοινωνία (Πίνακας 6) και όχι η επιβατική κίνηση. Η τελευταία επηρεαζόταν
σταθερά από τη συνεχή αύξηση του πληθυσµού για αυτό και η µείωσή της τα τελευταία τριάντα
πέντε χρόνια ήταν λιγότερο έντονη.

Πίνακας 9

Αριθµός οχηµάτων δηµόσιας συγκοινωνίας
‘ηλεκτρικός’
σιδηρόδροµος

Έτος

Λεωφορεία

Ηλεκτρ.
Τραµ

τρόλεϊ

Ηλεκτρά
-µαξες

Κινητήρια
οχήµατα
και
ρυµουλκούµενα

1925
1956
1960
1964

690
1346
1392
1642

101
12
12

84
91
136

6
6
10

85
117
117

1968
2002
2005

1705
1852
2000

•

403
366

256
245

το όραµα του αυτοκινήτου

20

µετρό

τραµ

252

42

Η σχέση της Αθήνας µε τη δηµόσια συγκοινωνία παραδοσιακά ήταν στενή αλλά φαίνεται ότι ήταν
µια σχέση που κατά βάθος δεν την ήθελαν, παρά λίγοι. Η αθηναϊκή κοινωνία, ακόµη και αν
χρησιµοποιούσε δηµόσια συγκοινωνία, είχε στραµµένο το βλέµµα αλλού. Το αυτοκίνητο
ικανοποιούσε καλύτερα την ταυτότητα και τη ψυχοσύνθεσή της.
Όταν εφευρέθηκε το αυτοκίνητο, αυτό αµέσως έγινε ανεπιφύλακτα το όραµα του Αθηναίου. Το
πρώτο αυτοκίνητο εισήχθη το 1896. Ακολούθησε το δεύτερο δυο χρόνια µετά. Φυσικά ένα από τα
πρώτα ήταν του βασιλιά. Οι ρυθµοί αύξησής τους ήταν αργοί. Ακόµη και το 1961 κυκλοφορούσαν
στην ‘περιφέρεια Πρωτευούσης’ µόλις 31.000 ιδιωτικά αυτοκίνητα (η αναλογία ήταν 16 αυτοκίνητα
ανά 1000 κατοίκους), 9.500 µοτοσυκλέτες και 4.000 µοτοσυκλέτες µε κάνιστρο. Στη συνέχεια η
καµπύλη υπήρξε έντονα αυξητική. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία προστίθενται κάθε χρόνο
150.000-200.000 αυτοκίνητα, που είναι όσα περίπου κυκλοφορούσαν στην Αθήνα το 1970.
Αξίζει να σηµειωθεί η µεγάλη αναλογία των δίκυκλων ή τρίκυκλων ως προς τα αυτοκίνητα. Ήταν
φυσικό γιατί το κόστος τους ήταν πολύ χαµηλότερο του αυτοκινήτου, κάτι που ακόµη και σήµερα
εξηγεί την υψηλή αναλογία τους και το γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στην αναλογία
δικύκλων ως προς τα αυτοκίνητα (∆ίκυκλα/Ι.Χ.: Ελλάδα 0.5, Πορτογαλία 0.24, Ιταλία 0.2 …).
Πίνακας 10
Κυκλοφορούντα Ι.Χ. και
µοτοσυκλέτες
στην
Περιφέρεια
Πρωτευούσης10
Ετος
1906
1912
1941
1951
1961
1972
1985
1991
1995
1999
2000
•

Ι.Χ.
8
65
600
3.000
31.000
230.000
655.000
930.000
1.150.000
1.500.000
1.617.000

Μοτοσυκλέτες11
100
1.600
13.500
75.000
135.000
215.000
320.000
343.000

Ο ρόλος της πόλης στον ανταγωνισµό της δηµόσιας συγκοινωνίας µε το Ι.Χ.

Χρόνος σηµαίνει κόστος. Όσο η δηµόσια συγκοινωνία είναι πιο αργή από το Ι.Χ. δεν θα µπορέσει
να κερδίσει αυτούς που το διαθέτουν. Έχουν αλλάξει αρκετά από το 1996. Κατασκευάστηκαν
αρκετά χιλιόµετρα λεωφορειόδροµων, µε αποτέλεσµα τα λεωφορεία να έχουν ανεβάσει την
εµπορική ταχύτητα σε αυτούς (το 2000 γενικά η µέση ταχύτητα των λεωφορείων ήταν 16
χλµ/ώρα, από τις χαµηλότερες της Ευρώπης), προστέθηκε το µετρό και το τραµ.
Κατασκευάστηκαν συγχρόνως και δεκάδες χιλιόµετρα αστικών αυτοκινητόδροµων που έδωσαν
ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο στη χρήση του αυτοκινήτου. Σε γενικές γραµµές, µετά από όλα όσα
έργα έγιναν την τελευταία οκταετία, αυτό που φαίνεται να είναι πιο κερδισµένο είναι το Ι.Χ.

10

Πίνακας του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον οποίο δεν περιλαµβάνονται τα
αποσυρόµενα από την κυκλοφορία (εκτιµάται ότι θα έπρεπε να µειωθούν οι αριθµοί κατά περίπου 10%).
11
Στους παραπάνω αριθµούς θα πρέπει να προστεθεί και ο αριθµός των µοτοποδηλάτων που σήµερα είναι
λίγο µικρότερος των µοτοσυκλετών.
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Στον ανταγωνισµό της απέναντι στο αυτοκίνητο η δηµόσια συγκοινωνία υστερεί εποµένως
σηµαντικά. Αποδείχτηκε πρόσφατα για άλλη µια φορά, µε τη χαµηλή ζήτηση που εκδηλώνεται για
το τραµ, ένα µέσο που όλοι περίµεναν ότι θα προσήλκυε µε τις ανέσεις του πολύ περισσότερο
κόσµο. Ωστόσο η διαδροµή του από το κέντρο µέχρι τη θάλασσα, παράλληλα στη Λ. Συγγρού και
µέσα από ένα πυκνό ιστό µε συχνές διασταυρώσεις, το κάνει συγκριτικά ένα αργό µέσο. Όσο η
δηµόσια συγκοινωνία θα βρίσκεται απέναντι σε, ανορθόδοξες για τη σηµερινή πραγµατικότητα
διευκολύνσεις για το αυτοκίνητο, όπως η ύπαρξη αυτοκινητόδροµων που οδηγούν µέχρι την
καρδιά του κέντρου της Αθήνας, το οποίο λειτουργεί σαν ένα απέραντο φτηνό γκαράζ, δεν θα
µπορέσει να παίξει το ρόλο που της ζητείται, όσο και αν αναβαθµιστεί.
•

η σηµερινή πελατεία

Η δηµόσια συγκοινωνία απέχει ακόµη πολύ από το να γίνει εκείνο το αναπτυξιακό εργαλείο που
θα κάνει την Αθήνα ανταγωνιστική. Εξακολουθεί να απευθύνεται στους λιγότερο δραστήριους,
πιο πολύ στους ηλικιωµένους και τις γυναίκες.
Η πρωτεύουσα είναι ένα από τα ελάχιστα παραδείγµατα πόλεων που έχουν σχεδόν εκτοπίσει
από το δηµόσιο χώρο τους πιο αδύνατους από τους κατοίκους, δηλαδή τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, την τρίτη ηλικία και τα παιδιά. ∆εν µπορούν να χρησιµοποιούν ιδιωτικό αυτοκίνητο αλλά
δύσκολα µπορεί να υποστηριχτεί ότι είχαν ή έχουν άνετη προσπέλαση στη δηµόσια συγκοινωνία.
Ωστόσο η κινητικότητα είναι δικαίωµα για όλους. Στις πολιτισµένες χώρες η πολιτεία το εγγυάται
µέσω της δηµόσιας συγκοινωνίας, που την αντιµετωπίζει σαν δηµόσιο αγαθό και δοµικό
κοινωνικό εξοπλισµό της πόλης.
Οι γυναίκες χρησιµοποιούν τη δηµόσια συγκοινωνία γιατί οδηγούν αυτοκίνητο πολύ λιγότερο από
τους άνδρες και ακόµη πιο λίγο δίκυκλο (αντιστοιχούν µόλις στο 4% των οδηγών δικύκλου). Είναι
και αυτό µια απόδειξη της παθολογίας του συστήµατος και των εχθρικών συνθηκών που
επικρατούν στους αθηναϊκούς δρόµους.
Πίνακας 11

Κατανοµή ανδρών και γυναικών στα διάφορα µέσα σε δήµους της Αθήνας (%)
Λεωφ+
Τρόλεϊ

∆ήµοι
Αθηναίων
Περιστεριού
Ζωγράφου
Καλλιθέας

Α
38,0
32,9
31,7
35,1

Γ
62,0
67,1
68,3
64,9

ΗΣΑΠ
Α
44,2
39,0

Γλυφάδας
38,2
61,8
Πειραιά
32,0
68,0
38,8
Πηγή: Μελέτη της Αττικό Μετρό, 1996.

ταξί

Οδηγός ΙΧ

Γ
55,8
61,0

Α
28,6
32,2
22,3
27,4

Γ
71,4
67,8
77,7
72,6

Α
75,2
72,8
74,0
79,0

Γ
24,8
23,2
26,0
21,0

Α
40,0
32,9
47,1
35,7

Γ
60,0
67,1
52,9
64,3

61,2

14,5
30,7

85,5
69,3

65,9
75,9

34,1
24,1

39,6
37,8

60,4
62,2

Πίνακας 12
Κατανοµή ανδρών
και γυναικών στα διάφορα µέσα.
Αθήνα 2002 (%)12
Λεωφορεία
Τρόλεϊ
12

Άνδρες
38,4
40,1

περπάτηµα

Γυναίκες
61,6
59,9

FOCUS.Έρευνα για τις αστικές συγκοινωνίες και τον ΗΣΑΠ. Μάιος 2002.
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Μετρό
45,0
55,0
ΗΣΑΠ
41,8
58,2
Πηγή: FOCUS, Μάιος 2002
Παρατηρήσεις:
•
•
•

οι άνδρες υπερτερούν εντυπωσιακά ως οδηγοί Ι.Χ.,
οι γυναίκες υπερτερούν σηµαντικά στο περπάτηµα και στη χρήση λεωφορείων και τρόλεϊ,
στον ‘ηλεκτρικό’ και κυρίως στο µετρό η απόσταση µεταξύ ανδρών και γυναικών
περιορίζεται. Πρόκειται για µέσα πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα και αυτό προσελκύει τους
άνδρες. Παράλληλα, αν ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή εµπειρία, οι γυναίκες δεν θεωρούν
τους υπόγειους χώρους πολύ φιλικούς.

Πίνακας 13

Κατανοµή των µετακινήσεων ανά µέσο σε δήµους της Αθήνας (%)

Λεωφ+
Ι.Χ.
τρόλεϊ
Αθηναίων
28,4
23,8
Περιστεριού
23,0
34,5
Ζωγράφου
30,0
27,8
Καλλιθέας
24,0
28,1
Γλυφάδας
16,1
46,8
Πειραιά
29,3
28,3
Πηγή: Μελέτη της Αττικό Μετρό, 1996.

Επιβ.
Ι.Χ.
7,3
11,8
6,8
7,4
14,7
7,7

Περπάτηµα13
13,0
12,1
17,5
13,6
7,5
12,1

Μοτοσυκλ.
4,5
4,8
4,8
4,4
2,4
4,6

Ποτοποδ.
3,5
3,4
2,8
1,8
2,9
2,6

ταξί

ΗΣΑΠ

5,3
2,9
4,4
3,6
3,5
3,5

6,3
0,0
0,1
8,3
0,1
2,3

Παρατηρήσεις:
•

•
•
•
•

Στο κέντρο της πόλης, παρόλο που η χρήση του αυτοκινήτου είναι µικρότερη από κάθε
άλλο δήµο, το περπάτηµα δεν αυξάνεται. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι
γραµµές µικρών λεωφορείων του κέντρου χρησιµοποιούνται εντατικά για πολύ µικρού
µήκους διαδροµές. Οι Αθηναίοι αποφεύγουν να περπατούν στο κέντρο. Οφείλεται στις
κακές συνθήκες του περιβάλλοντος;
∆εν υπάρχει θεαµατική διαφοροποίηση στη χρήση του ταξί.
Ο δήµος Ζωγράφου, ο πιο πυκνοδοµηµένος δήµος της Αθήνας, παρουσιάζει και τη
µεγαλύτερη χρήση δηµόσιας συγκοινωνίας.
Ο Πειραιάς επωφελείται ελάχιστα από τον ΗΣΑΠ λόγω της έκκεντρης θέσης του.
Ο παραπάνω Πίνακας 13 θα άξιζε να διαβαστεί σε συνδυασµό µε τον Πίνακα 17 που
παρουσιάζει το δείκτη εξυπηρέτησης µε δηµόσια συγκοινωνία.

Η δηµόσια συγκοινωνία έχει επίσης αφήσει απ’έξω και τον ξένο επισκέπτη. Η Αθήνα τον χάνει
γιατί εκτός των άλλων δεν είναι οικεία. Με τη δηµόσια συγκοινωνία µπορεί να γίνει πιο φιλόξενη
και πιο ανοικτή, αποκτώντας τρόπους λειτουργίας που συναντά ο ευρωπαίος πολίτης σε κάθε
ευρωπαϊκή πόλη. Με µια καλή δηµόσια συγκοινωνία η Αθήνα θα ήταν πιο φιλική και πιο
προσπελάσιµη.
Τώρα η πόλη απλώνεται οµοιόµορφα και µε ελάχιστα σηµεία αναφοράς, ανίκανη να προσφέρει
µια αναγνώσιµη εικόνα. Σε µια Αθήνα ρευστή, δηλαδή διάχυτη πάνω σε ένα πολύτιµο ιστορικό
τοπίο χωρίς κανόνες σχεδιασµού, η δηµόσια συγκοινωνία θα µπορούσε να γίνει το δοµικό της
στοιχείο. Αν η γεωγραφία των δικτύων της δηµόσιας συγκοινωνίας ήταν απλή, θα µπορούσε να
προτείνει ένα οργανωµένο τρόπο για να τη γνωρίσεις, κατανοώντας τη φυσιογνωµία της. Με τη
13

Ως περπάτηµα καταγράφονται οι µετακινήσεις µε τα πόδια οι µεγαλύτερες των 500 µ.
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δηµόσια συγκοινωνία ο επισκέπτης θα µπορούσε να έρθει πιο κοντά στην καθηµερινότητα της
Αθήνας και στους ανθρώπους της, µε την εύκολη λύση του ταξί µεταφέρεται παθητικά και
παραµένει ξένος.

8. Συνδυασµένες µετακινήσεις. Πώς ορίζεται η δηµόσια συγκοινωνία σήµερα;
Η δηµόσια συγκοινωνία δεν είναι αυτοσκοπός. Το συµφέρον της πόλης έχει πιο ευρείς στόχους.
Την πόλη την ενδιαφέρει να είναι προσπελάσιµη, να λειτουργεί αποτελεσµατικά, να µη θίγεται το
περιβάλλον της, η ποιότητα ζωής να βελτιώνεται και στο πλαίσιο αυτό οι µετακινήσεις καθ’εαυτές
να µην είναι ένας νεκρός χρόνος στην καθηµερινότητα των κατοίκων της, αλλά µια άνετη και
ευχάριστη δραστηριότητα.
O 20ος αιώνας αντιµετώπισε τις µετακινήσεις υποτιµητικά, σαν ενδιάµεσες των βασικών
λειτουργιών, απογυµνωµένες από ποιοτικές παραµέτρους και χωρίς εσωτερική αξία. Με αυτή την
προσέγγιση έγιναν ανεκτοί σχεδιασµοί που χειρίστηκαν τους ανθρώπους σαν εµπορεύµατα,
σχεδιασµοί λογικής ‘µαζικών’ µεταφορών, από τους οποίους προσπαθεί τώρα να απαλλαγεί η
δηµόσια συγκοινωνία.
Ο χρόνος που διατίθεται στις µετακινήσεις είναι µεγάλος και είναι κρίµα να πηγαίνει χαµένος.
Αυτό δεν το δέχεται πια ο κάτοικος και για αυτό επιλέγει να µετακινείται µέσα στον ιδιωτικό χώρο
του αυτοκινήτου του. Εκεί αποµονώνεται και ξεκουράζεται από τις όποιες τριβές της
καθηµερινότητάς του. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο είναι σαν να µην έφυγε ακόµη από το σπίτι ή
σαν να γύρισε ήδη σε αυτό. Πολλές φορές είναι ακόµη πιο ξεκούραστο και από το σπίτι. Η πόλη
για να πείσει τον κάτοικο να απαλλαγεί από τη θωράκιση του αυτοκινήτου του και να ανοιχτεί
προς τα έξω δεν της αρκεί µια γρήγορη και άνετη δηµόσια συγκοινωνία, πρέπει και η ίδια να είναι
ελκυστική.
Ο χρόνος της µετακίνησης θα µπορούσε να είναι ο χρόνος της δηµόσιας παρουσίας και αυτό
είναι πολύ σηµαντικό για µια πόλη που θέλει να είναι ζωντανή και δραστήρια. Το ζητούµενο δεν
είναι µόνο η ταχύτητα. Το κριτήριο σε µετακινήσεις πολυδιάστατες, πολύµορφες, πλούσιες και
γεµάτες ευκαιρίες δεν δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα αλλά στην άνεση, την ασφάλεια, την
ευχαρίστηση.
Η µετακίνηση είναι µια αστική συµπεριφορά που µπορεί να είναι υπεύθυνη ή ανεύθυνη,
συλλογική ή µοναχική, ικανοποίηση ή εκνευρισµός. Με τη δηµόσια συγκοινωνία µπορείς να
κινείσαι ελεύθερα και απερίσπαστα. ∆εν σου προσφέρει το παιχνίδι της οδήγησης αλλά δεν είναι
επιτέλους επικίνδυνο να γίνονται σήµερα ανεκτές συµπεριφορές παιχνιδιού στους κορεσµένους
δρόµους της Αθήνας;
Τι είναι λοιπόν δηµόσια συγκοινωνία;
•

Ορίζεται µε βάση το ιδιοκτησιακό της καθεστώς; Όχι, η δηµόσια συγκοινωνία δεν είναι
αναγκαστικά κρατική. Στην Αθήνα είναι σχετικά πρόσφατη η εµπειρία της κρατικής
δηµόσιας συγκοινωνίας. ∆εν είναι λοιπόν κριτήριο το σε ποιον ανήκει, σε ιδιώτες ή στο
κράτος. Ο ιδιωτικός τοµέας πάντα είχε µικρή ή µεγάλη εµπλοκή µε τη δηµόσια
συγκοινωνία και η ευρωπαϊκή κατεύθυνση δίνει ακόµη µεγαλύτερη προοπτική σε αυτή
την τάση.

•

Yπάρχει ένας ελάχιστος αριθµός επιβατών ώστε να αναγνωρίζεται ένα όχηµα ως όχηµα
δηµόσιας συγκοινωνίας; Μάλλον δεν ισχύει πια κάτι τέτοιο, σε µια εποχή που οι πόλεις
για να καλύπτουν περιοχές χαµηλής πυκνότητας αποκτούν στόλους µίνι και µίκρο
λεωφορείων. Σε τι διαφέρει ένα ταξί πολλών θέσεων από ένα µίκρο λεωφορείο;
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•

Είναι κριτήριο η κατανάλωση χώρου ανά επιβάτη; Μπορεί αυτή η αναλογία να είναι
µεγάλη στο αυτοκίνητο, ωστόσο υπάρχουν άλλα µέσα που παρουσιάζουν ακόµη
µικρότερες αναλογίες, για παράδειγµα το µηχανοκίνητο δίκυκλο ή το ποδήλατο. Ακόµη
και µε τη µετακίνηση µε ιδιωτικό αυτοκίνητο η κατανάλωση χώρου είναι µικρή όταν η
πληρότητα είναι µεγάλη. Η µετακίνηση µε το ιδιωτικό αυτοκίνητο ενός άλλου, όταν αυτό
χρησιµοποιείται συλλογικά, τι ακριβώς είναι, ιδιωτική ή δηµόσια; Ανάλογες πολιτικές,
γνωστές ως ‘car pooling’, εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται µε επιτυχία για την
ελάφρυνση της οδικής κυκλοφορίας και την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως στις
ΗΠΑ. Η πολιτεία δεν είναι αµέτοχη. Για παράδειγµα, διαθέτει ειδικές λωρίδες στους
αυτοκινητόδροµους για τα αυτοκίνητα υψηλής πληρότητας, ή αναλαµβάνει εγγυήτρια και
καλύπτει το κόστος της επιστροφής από τη δουλειά µε ταξί, εκείνων που για
επαγγελµατικούς λόγους δεν µπόρεσαν να ακολουθήσουν την υπόλοιπη οµάδα
(‘εγγύηση κινητικότητας’). Πρόκειται για κίνητρα που έχουν ενθαρρύνει αυτές τις
συλλογικές συµπεριφορές.

•

Πώς ορίζεται το ‘car sharing’, που είναι η συνδροµητική συµµετοχή σε εταιρείες,
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, που διαθέτουν στα µέλη τους κοινόχρηστο στόλο
ποικίλων οχηµάτων, τα οποία σταθµεύουν σε συγκεκριµένες θέσεις, και
χρησιµοποιούνται µε την καταβολή ενός συµπληρωµατικού τιµήµατος, ανάλογα µε το
χρόνο χρήσης; Με το ‘car sharing’, που απλώνεται µε ταχείς ρυθµούς στην Ευρώπη, το
ιδιωτικό και το δηµόσιο συνδέονται στενά σε ένα καινοτόµο τρόπο µετακινήσεων µε
ιδιαίτερα δυσδιάκριτες τις επί µέρους του συνιστώσες. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το
σύστηµα αναπτύσσεται σε εκείνες τις πόλεις που είναι καλά εξοπλισµένες µε δηµόσια
συγκοινωνία. Πράγµατι τα µέλη τέτοιων εταιρειών τη χρησιµοποιούν εντατικά. Αξίζει να
αναφερθεί το παράδειγµα της Βρέµης όπου ο φορέας διαχείρισης της δηµόσιας
συγκοινωνίας έχει εκδώσει ηλεκτρονική κάρτα για τη συνδυασµένη χρήση των δηµόσιων
µέσων και του συστήµατος ‘car sharing’ της πόλης.

•

Το ταξί είναι ιδιωτική ή δηµόσια συγκοινωνία; Ο επιβάτης του ταξί καταναλώνει πολύ
χώρο; Με το σύστηµα της πολυµίσθωσης ούτε και αυτό είναι πια αλήθεια.
Η ιστορία του ταξί ουσιαστικά ταυτίζεται µε αυτή του αυτοκινήτου. Το πρώτο ταξί
κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1902. Παλαιότερα, ιδιωτικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν
πειρατικά ως ταξί, έτσι όπως και σήµερα γίνεται στη Λατινική Αµερική και όχι µόνο. Το
ταξί δεν ανταγωνίστηκε το ιδιωτικό αυτοκίνητο αλλά τη δηµόσια συγκοινωνία.
Συστηµατικά η σχέση του µε αυτή, λόγω του χαµηλού του κόµιστρου, ήταν έντονης
αντιπαλότητας. Εξακολουθούν τα µεγαλύτερα ποσοστά ταξί στους δρόµους της Αθήνας
να καταγράφονται εκεί όπου υπάρχουν πολυσύχναστες στάσεις δηµόσιας συγκοινωνίας.
Όπως τα λεωφορεία αρχικά λειτουργούσαν πειρατικά απέναντι στην πελατεία του τραµ,
έτσι και αυτό λειτουργεί πειρατικά απέναντι στη δηµόσια συγκοινωνία.
Το ταξί δεν λειτουργεί πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που λειτουργούσαν τα
λεωφορεία όσο ήσαν προσωπικές επιχειρήσεις, πριν κρατικοποιηθούν. Παρ’όλα αυτά
σήµερα, τα περίπου 18.000 ταξί, δικτυωµένα µε συστήµατα εσωτερικής επικοινωνίας,
δίνουν την εικόνα οργανωµένου στόλου που τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές
λειτουργίας. Κάποιες από αυτές, όπως για παράδειγµα το σύστηµα των τηλεφωνικών
κλήσεων από τους πελάτες, το έχουν δανειστεί εξελιγµένα συστήµατα δηµόσιας
συγκοινωνίας στην Ευρώπη.
Αύριο το ταξί στην Αθήνα, όπως συµβαίνει σε κάποιες χώρες, ενδεχοµένως να
συνεργαστεί συµβατικά µε τη δηµόσια συγκοινωνία και να αναλάβει να τροφοδοτεί τους
σταθµούς του προαστιακού, του µετρό και του τραµ (για παράδειγµα το taxi-train, ή η
ανάθεση στα ταξί της κάλυψης της νυκτερινής περιόδου).

•

Είναι ταυτισµένη η δηµόσια συγκοινωνία µε συγκεκριµένα δροµολόγια, διαδροµές και
ωράρια; Ούτε αυτό είναι αποκλειστικότητά της, όταν αναπτύσσονται συστήµατα
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λεωφορείων µε ευέλικτο δροµολόγιο, που επικοινωνούν ασύρµατα µε τον πελάτη και
προσαρµόζονται στη γεωγραφία της προσωπικής του προέλευσης και προορισµού.
Οδηγούµαστε προς µια εποχή που η λογική των συνδυασµένων µετακινήσεων θα υποκαταστήσει
τη συµβατική διάκριση µεταξύ ατοµικής (ιδιωτικής) και συλλογικής (δηµόσιας) συγκοινωνίας.
Εντάσσει το σύνολο των µετακινήσεων σε ένα ενιαίο και συντονισµένο σύστηµα µε κοινούς
κανόνες για τη συνεργασία και αξιοποίηση του κάθε µέσου.
Τι είναι το πιο σηµαντικό για να µπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο ολοκληρωµένο σύστηµα
συνδυασµένων µετακινήσεων; Τι αξίζει να αξιοποιηθεί ως προς αυτό το ζήτηµα από την
παράδοση της συµβατικής δηµόσιας συγκοινωνίας; Τι η δηµόσια συγκοινωνία διδάσκει; Αυτό που
είναι το πιο σηµαντικό είναι η υπεύθυνη δηµόσια συλλογική συµπεριφορά στις µετακινήσεις. Το
κρίσιµο στοιχείο διαχωρισµού στην αυριανή πόλη δεν θα είναι, ούτε το µέγεθος των οχηµάτων,
ούτε τα δροµολόγια, ούτε το αν ο φορέας διαχείρισης θα είναι κρατικός ή ιδιωτικός, ούτε η
επιφάνεια κατάληψης ανά επιβάτη. Το κριτήριο διαχωρισµού θα είναι οι υπεύθυνες από τις
ανεύθυνες συµπεριφορές. Το ότι ο κρίκος των ιδιωτικών αυτοκινήτων θα αποτελεί αποδεκτό
περιβαλλοντικά µέρος της αλυσίδας των µετακινήσεων, σηµαίνει ότι αναγνωρίζεται στους
χρήστες τους ότι µπορούν να συµπεριφέρονται υπεύθυνα και συµβατά µε το δηµόσιο χαρακτήρα
της πόλης. Θα έχει και το ιδιωτικό αυτοκίνητο ένα ρόλο να παίξει στα αραιοκατοικηµένα προάστια
καθώς και για κάποιες κατηγορίες µετακινήσεων, όπως αναψυχής. Το θέµα είναι το πώς θα
χρησιµοποιείται.
Με τη συµβατική δηµόσια συγκοινωνία οι κάτοικοι απέκτησαν την εµπειρία των κανόνων της
συλλογικής µετακίνησης, την εµπειρία του πώς να µη καταναλώνουν πρόσθετο χώρο
σταθµεύοντας ή κυκλοφορώντας, του πώς να περπατούν, να περιµένουν µαζί µε άλλους στη
στάση, να κάθονται δίπλα σε αγνώστους, να λειτουργούν πειθαρχώντας στον εξοπλισµό της
Αθήνας. Τις συλλογικές συµπεριφορές που δίδαξε η δηµόσια συγκοινωνία τις έχει ανάγκη από
τον καθένα η πρωτεύουσα, σε όποιο µέσο και αν βρίσκεται. Είναι συλλογική συµπεριφορά να
µοιράζεσαι πηγαίνοντας το πρωί στη δουλειά το ιδιωτικό σου αυτοκίνητο µε συναδέλφους, να
οδηγείς χωρίς να παραβαίνεις τους κανόνες, να παραχωρείς την οφειλόµενη προτεραιότητα
στους πεζούς, να σταθµεύεις νόµιµα, να φροντίζεις την καλή συντήρηση του αυτοκινήτου, να
τηρείς τα όρια ταχύτητας, να αφήνεις στην περίµετρο του κέντρου και των άλλων
προστατευόµενων περιοχών το αυτοκίνητο και να συνεχίζεις περπατώντας ή µε δηµόσια
συγκοινωνία. Είναι συλλογική και υπεύθυνη συµπεριφορά να χρησιµοποιείς συνδυασµένα το
ποδήλατο ή το αυτοκίνητο µε τα δηµόσια µέσα, να καλύπτεις µε περπάτηµα όσο γίνεται
περισσότερες καθηµερινές µετακινήσεις.
9. Αθήνα και δηµόσια συγκοινωνία. Παράλληλοι βίοι στη µορφή των δικτύων
•

Η αλληλεπίδραση της πόλης και της δηµόσιας συγκοινωνίας

Το κλειδί για να γίνει κατανοητή η αληθινή ουσία της δηµόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα, όπως
και σε κάθε πόλη, είναι η ανάλυσή της να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της κλειστής ιστορίας των
επί µέρους δικτύων και να ανοίξει, αναζητώντας εκείνους τους δεσµούς που τη συνδέουν µε την
ταυτότητα της κοινωνίας, του αστικού τοπίου και των δραστηριοτήτων. Η δηµόσια συγκοινωνία
συνδέεται και αλληλεπιδρά µε το χώρο, µε τις δραστηριότητες, µε τη δουλειά, µε την αναψυχή, µε
τον πολιτισµό και την εκπαίδευση. Η δηµόσια συγκοινωνία αναπτύσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο
των µεταφορών, όπου περιλαµβάνεται φυσικά και το αυτοκίνητο. Μόνο σε συνάρτηση µε τις
ατοµικές µεταφορές µπορεί να ερµηνευτεί η δηµόσια συγκοινωνία και η στάση της κοινωνίας
απέναντί της. Το κλειδί για την κατανόηση της δηµόσιας συγκοινωνίας είναι ο βασικός
ανταγωνιστής της, το αυτοκίνητο. Έπονται το δίκυκλο, το ταξί και το περπάτηµα.
Βέβαια δεν υπήρχε πάντα το αυτοκίνητο. Σήµερα ένα υψηλό ποσοστό των κατοίκων έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στο αυτοκίνητο, το δίκυκλο ή τη δηµόσια συγκοινωνία,
γενικότερα ανάµεσα στη δηµόσια ή την ιδιωτική µετακίνηση. Εποµένως εύκολα µπορεί να φανεί
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ποιες είναι οι πραγµατικές προτιµήσεις και πόσο ισχυρή είναι η συλλογική συνείδηση στην Αθήνα
ως προς τις συλλογικές συµπεριφορές. Στην περίοδο που προηγήθηκε του αυτοκινήτου το
κριτήριο εκείνο που βοηθά να συγκριθεί το ειδικό βάρος ανάµεσα στο ιδιωτικό και το συλλογικό
είναι η στάση των κατοίκων απέναντι στους πολεοδοµικούς σχεδιασµούς. Ως προς αυτό το θέµα,
η Αθήνα είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση κοινωνίας που πολέµησε τους σχεδιασµούς,
είτε αυτοί αφορούσαν το χώρο, είτε τις µεταφορές. Ίσως το πρώτο παράδειγµα προβληµάτων
που αντιµετώπισε ο σχεδιασµός στον τοµέα της δηµόσιας συγκοινωνίας είναι τα εµπόδια που
έβαλαν, γύρω στα 1865, οι µικροϊδιοκτήτες ακινήτων στη χάραξη του σιδηρόδροµου Αθήνας –
Πειραιά, ιδιαίτερα από το ύψος του Θησείου προς το Μοναστηράκι.
H ιστορία της δηµόσιας συγκοινωνίας είναι ταυτισµένη µε την ιστορία της Aθήνας. Η σχέση τους
είναι αµφίδροµη. Γενικά άλλες φορές η δηµόσια συγκοινωνία προσαρµόζεται στην πόλη, και
άλλες η πόλη προσαρµόζεται στη δηµόσια συγκοινωνία. Το τελευταίο συµβαίνει ιδίως στις ζώνες
επιρροής εκείνων των διαδρόµων που αντιστοιχούν σε µεγάλης ικανότητας µέσα µεταφοράς,
όπως ο προαστιακός σιδηρόδροµος, το µετρό και το τραµ. Πάντως η αµφίδροµη σχέση είναι ο
κανόνας.
Αποτελεί και η Αθήνα ένα παράδειγµα µιας τέτοιας αλληλεπίδρασης; Ως προς την προσαρµογή
της δηµόσιας συγκοινωνίας στην πόλη, αυτό είναι αυτονόητο. Το ανάποδο δεν είναι τόσο εύκολο
να υποστηριχτεί. Ανήκει και η Αθήνα στις πόλεις που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση των
συγκοινωνιακών δικτύων; Η απάντηση είναι θετική για κάποιες περιοχές. Αυτό συνέβη και αφορά,
θετικά µεν το διάδροµο του ηλεκτρικού, αρνητικά δε το κέντρο. Πράγµατι ο ‘ηλεκτρικός’ επιτάχυνε
την ανάπτυξη της Αθήνας κατά µήκος της διαδροµής του. Αντίστροφα, το γεγονός ότι µέχρι τη
δηµιουργία των λεωφορειακών γραµµών κορµού, στις αρχές της δεκαετίας του 90, δεν υπήρξαν
άλλες σηµαντικές γραµµές υψηλής ικανότητας, αλλά η δηµόσια συγκοινωνία εξυπηρετούσε καλά
τις κεντρικές περιοχές, συνέβαλε στο να συγκρατηθεί η κατοικία σε αυτές και στις γειτονικές τους
περιοχές, αυξανόµενη καθ’ύψος και σε υψηλές πυκνότητες (Αµπελόκηποι, Παγκράτι, Κυψέλη
κλπ). Μόλις οι Αθηναίοι απέκτησαν αυτοκίνητο και τη δυνατότητα να εγκατασταθούν πιο άνετα
στα προάστια, αποµακρύνθηκαν χωρίς δισταγµό. Την ταλαιπωρία που τους προκαλεί ο
κορεσµός την αντελήφθησαν αρκετά αργότερα.
Η προσαρµογή της δηµόσιας συγκοινωνίας σε έναν ιστό που αναπτύσσεται σύµφωνα µε τα δικά
του κριτήρια, καλύπτει µεν κάποιες ανάγκες, αλλά γίνεται µε υψηλό κόστος και όχι καλά. Είναι µια
παθητική και ουδέτερη προσαρµογή σε ιστούς που σπάνια ταιριάζουν εύκολα στον τρόπο
ανάπτυξης των συγκοινωνιακών δικτύων. Η γεωγραφία των δικτύων δηµόσιας συγκοινωνίας και
η γεωγραφία της πόλης είναι δυο στρώµατα που επικαλύπτονται αλλά, αν το δεύτερο δεν έχει
σχεδιαστεί κατά τρόπο που να εξυπηρετείται το πρώτο, τότε η σχέση τους είναι φτωχή και η πόλη
προσπαθεί να λειτουργήσει µε διαφορετικούς από τη δηµόσια συγκοινωνία τρόπους.
Ο ιστός της Αθήνας δεν σχεδιάστηκε µε κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτησή του από τη δηµόσια
συγκοινωνία. Ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει µια τέτοια µέριµνα, αλλά ακόµη και αν επικρατούσε
ανάλογη ευαισθησία, δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί, διότι απουσίασε ο πραγµατικός
σχεδιασµός. Η Αθήνα δεν φτιάχτηκε ούτε για τη δηµόσια συγκοινωνία, ούτε και για το αυτοκίνητο.
Γενικά φτιάχτηκε χωρίς υποδοµές.
Το οδικό της δίκτυο, που θα γινόταν σωστά µόνον αν υπήρχε σχεδιασµός, είναι πολύ φτωχό και
αυτό ήταν γενικά εις βάρος των µεταφορών, συλλογικών και ιδιωτικών. Σήµερα βέβαια
διαπιστώνεται ότι ένας δρόµος δεν είναι παρά ένα υπόβαθρο. Το ότι κατά σύστηµα παραδόθηκε
στο αυτοκίνητο δεν σηµαίνει ότι δεν αποτελεί τη βάση και την προϋπόθεση για µια
αναβαθµισµένη δηµόσια συγκοινωνία. Αν υπήρχαν αρτηρίες µε ικανό πλάτος, πιο εύκολα θα
µπορούσαν να χαραχτούν λεωφορειολωρίδες, πιο εύκολα θα µπορούσε να αναπτυχθεί δίκτυο
τραµ σε αποκλειστική υποδοµή. Η ανυπαρξία ουσιαστικού οδικού δικτύου υπήρξε τροχοπέδη για
την επικοινωνία της πόλης και αυτό αφορά κάθε µέσο ιδιωτικό ή συλλογικό. Είναι τροχοπέδη
συγχρόνως για τις αναγκαίες αναπλάσεις.
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Είναι λοιπόν βίοι παράλληλοι η σχέση της δηµόσιας συγκοινωνίας µε την Αθήνα; Τα δίκτυα της
δηµόσιας συγκοινωνίας αναπτύχθηκαν µαζί µε την Αθήνα κάπως όπως αναπτύχθηκαν, απόλυτα
συνδεδεµένα µαζί της, τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισµού; Πράγµατι έγινε περίπου έτσι για µια
µεγάλη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας, όσο τα δίκτυα του ιππήλατου τραµ, του
ηλεκτρικού τραµ και των λεωφορείων παρακολουθούσαν παθητικά την ανάπτυξή της και
απλώνονταν αρµονικά, περίπου όπου υπήρχε ιστός. ∆εν είχαν την ικανότητα να τον επηρεάσουν
και να τον κατευθύνουν. Τα δίκτυα δεν ήσαν ιεραρχηµένα, δεν προσάρµοζαν τις µετακινήσεις σε
κάποια δική τους λογική, εγγράφονταν ουδέτερα στους δρόµους, µεγάλους ή µικρούς. ∆εν ήταν
σε θέση να εγκαταστήσουν ισχυρούς διαδρόµους, αυτό που σήµερα ονοµάζουµε ‘κορµούς’, διότι
τα οχήµατα ήταν µικρά και πολύ µικρής ταχύτητας. ∆εν ήταν ικανά παρά να απορροφούν
επιβάτες από το άµεσο περιβάλλον της διαδροµής και όχι να έλκουν τη ζήτηση από ευρύτερες
ζώνες.
•

Η άµυνα των κατοίκων απέναντι στο παρά φύσιν ιδεολογικό φορτίο της Αθήνας

Για την Αθήνα, παρά την τόσο µεγάλη ιστορία της, δεν θα ήταν λάθος να υποστηριχτεί ότι είναι
µια πολύ πρόσφατη πόλη. Οι Αγώνες για την απελευθέρωση είχαν µετατρέψει την πόλη της
τουρκοκρατίας, µε πληθυσµό της τάξης των 8.000 κατοίκων, σε ένα ερείπιο και τους κατοίκους
της, πρόσφυγες στις γύρω πόλεις. Από αυτή τη µηδενική αφετηρία ξεκινά η Αθήνα. Μόλις πριν
170 χρόνια από σήµερα.
Το 1830 η Αθήνα δεν έχει δρόµους ούτε για κάρα. Άλογα, µουλάρια και καµήλες, αυτά ήταν τα
µεταφορικά µέσα. Σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν υπήρχε οδικό δίκτυο, διότι αυτό προϋποθέτει ένα
στοιχειώδες πλάτος, κάποια διαµόρφωση της επιφάνειας, κάποια µικρά τεχνικά έργα. ∆εν υπήρχε
τίποτα. Τα πρώτα κάρα που έφερε ο Καποδίστριας στο Ναύπλιο και το Άργος αποτέλεσαν την
αφορµή για τα πρώτα έργα αστικής οδοποιίας στον τόπο µας, όταν αλλού ο σιδηρόδροµος ήταν
ήδη παρών. Στην Αθήνα τα πρώτα τετράτροχα αµάξια θα έρθουν το 1834, µε την ανακήρυξή της
σε πρωτεύουσα. Είναι σταθµός. Η Αθήνα έχει τότε περίπου 10.000 κατοίκους.
Η Αθήνα στο τέλος της τούρκικης κατάκτησης, έστω και αν τη χώριζαν 2000 χρόνια από την
αρχαία πόλη, ελάχιστα διέφερε από αυτήν. Πράγµατι η αρχαία ελληνική πόλη, µε εξαίρεση τις
αποικίες, δεν είχε συµµετρικές χαράξεις, ούτε δρόµους ευθύγραµµους και µε µεγάλα πλάτη. Η
χωροθέτηση των οικοδοµηµάτων ήταν µάλλον ακανόνιστη και τυχαία. ∆εν υπήρχαν γεωµετρικές
σχέσεις ανάµεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ‘Μια από τις βασικές παραµέτρους
του αρχαιοελληνικού τοπίου ήταν ο ατοµικιστικός χαρακτήρας των τόπων, τα κτίρια ήταν µονάδες
και δεν µπορούσαν να υποταχτούν σε γεωµετρικές συνθέσεις που θα συµβόλιζαν µια γενικότερη
τάξη…Οι έλληνες µιλούσαν για το χώρο σαν ‘το ανάµεσα στα αντικείµενα’ χωρίς αξία καθεαυτή..’
έγραφε ο Christian Norberg-Schulz14 και ο Scully προσέθετε σχετικά µε την κίνηση σε αυτό τον
ανοργάνωτο, µη χώρο, ότι ήταν εκείνη ‘ελεύθερων ανθρώπων ανάµεσα στο πλήθος’.
Έτσι αντιµετωπιζόταν ο χώρος στην αρχαία Ελλάδα και µε αυτή την προσέγγιση προέκυψε,
χωρίς σχέδιο, η αρχαία Αθήνα. Αυτή η πόλη ταίριαζε απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία και του
τούρκου κατακτητή και δεν την άλλαξε. Φαίνεται ότι και ο έλληνας του 19ου αιώνα, το ίδιο και ο
σηµερινός, κράτησε την ίδια νοοτροπία15.
Η Ελλάδα που δηµιουργήθηκε, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες που την υποστήριξαν,
αντιµετώπισαν ό,τι είχε διαδεχτεί την κλασική αρχαιότητα σαν ιστορικό κενό. Η Αθήνα ανέλαβε να
αποδείξει ότι µπορούσε το νέο κράτος να αναπτυχθεί ως αναβίωση του κλασικού παρελθόντος.
Αυτό το είχε ανάγκη ώστε να διαφοροποιηθεί καθαρά από τις τουρκικές επιρροές που παρέµεναν
κυρίαρχες. ∆εν υπήρχε καλύτερος τρόπος εξευρωπαϊσµού από το ιδεολογικό πρόσχηµα που
14

Christian Norberg-Schulz, ‘La signification dans l’architecture occidentale’, Pierre Mardaga ed., Liege,
1977.
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Ο K. Μπίρης αναφέρει την έκφραση ‘οικοδοµείν αττικώς’ ως χρησιµοποιούµενη για να δείξει την
αταξία στη δόµηση της αρχαίας Αθήνας.
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παρείχε η αρχαία Ελλάδα. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε µε τη βοήθεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα,
και ειδικότερα η Αθήνα, ήταν ευρωπαϊκή υπόθεση. Ακόµη και ο Κλέντσε, πολεοδόµος που δεν
συµφώνησε µε τους τόσο άκοµψους σχεδιασµούς του Κλεάνθη αλλά διακρίθηκε για την
υποχωρητικότητά του και προσάρµοσε το σχέδιο του Κλεάνθη, στις διεκδικήσεις των Αθηναίων
και στην πραγµατικότητα της πόλης, έγραφε ‘οικοδόµησις εις τας Αθήνας είναι Ευρωπαϊκό
Καλλιτεχνικό Ζήτηµα και πρέπει να είναι κανείς υπεύθυνος να λογοδοτήσει δι’αυτό ενώπιον
ολοκλήρου της Ευρώπης’.16
Εποµένως για τους βαυαρούς πολεοδόµους, περιλαµβανοµένου και του Κλεάνθη, το σηµαντικό
ήταν να βάλουν πάνω στην Αθήνα µια διαφορετική σφραγίδα που θα αναγνωριζόταν ως
‘νεοκλασική’ έστω και αν ήταν ψεύτικη, έστω και αν δεν είχε καµία σχέση µε την αρχαία Αθήνα,
ούτε φυσικά µε το χαρακτήρα του νεοέλληνα. Το αποτέλεσµα ήταν οι Αθηναίοι να αντιδράσουν. Η
σύγκρουσή τους µε τους γεωµετρικούς σχεδιασµούς των βαυαρών είναι χαρακτηριστική.
Υπερασπίστηκαν την ταυτότητά τους, τα ‘οικόπεδά’ τους και τελικά, ασυνείδητα ή συνειδητά, την
πραγµατική ιστορία και την πραγµατική φυσιογνωµία της πόλης τους.
Η ιστορία της Αθήνας είναι µια ιστορία µιας αδιάκοπης σύγκρουσης ανάµεσα στο δηµόσιο και το
ιδιωτικό, είτε ως προς τις µεταφορές, είτε ως προς το δηµόσιο χώρο. Εκπρόσωποι του δηµόσιου
συµφέροντος ήταν σταθερά οι κυβερνώντες, εκπρόσωποι του ιδιωτικού οι κυβερνώµενοι, ο
καθένας υπερασπιστής του µικρού ή µεγαλύτερου συµφέροντός του, της ιδιοκτησίας του.
Τα δικαιώµατα των οικοπεδούχων απεδείχθησαν πάντα πολύ πιο ισχυρά από το συλλογικό
συµφέρον για µια πόλη λειτουργική. Το αποτέλεσµα ήταν σε όλη την ιστορία της Αθήνας να
δηµιουργηθούν ελάχιστοι ανοικτοί δηµόσιοι χώροι, πάρκα και πλατείες. Αυτό είναι ορατό στα
περισσότερα χωριά, το ίδιο συνέβη και στην Αθήνα. Αντίστοιχα θύµατα υπήρξαν και οι δρόµοι,
παρόλο που το άµεσο κέρδος που οι διαπλατύνσεις θα συνεπαγόντουσαν για τα παρόδια
ακίνητα ήταν προφανές. Οι δρόµοι της Αθήνας προέκυψαν, δεν σχεδιάστηκαν πραγµατικά. Με
ελάχιστες εξαιρέσεις, για τη χάραξη των δρόµων κατορθώθηκε να αφαιρεθεί από τα οικόπεδα
µόνο το ελάχιστο. Τόσο λίγο που τα πεζοδρόµια εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα,
χώρος για λωρίδες ποδηλάτου να µην υπάρχει, ο χώρος για στάθµευση και κυκλοφορία να είναι
ανεπαρκής.
Τι σχέση είχε η υφιστάµενη Αθήνα µε τη γεωµετρική µορφολαγνεία του Κλεάνθη και του
Σάουµπερτ, τη βάναυσα προσβλητική απέναντι στην υφιστάµενη πόλη; Με ευθύγραµµες
χαράξεις, που προϋπέθεταν µαζικές απαλλοτριώσεις, κατεδαφίσεις και εξαφάνιση των παλιών
δρόµων, σχηµάτισαν ένα ισοσκελές τρίγωνο που οι δυο πλάγιες πλευρές του, οι Πειραιώς και
Σταδίου (η δεύτερη σηµαδεύει το αρχαίο Στάδιο) περιόριζαν την παλιά πόλη και την υπέτασσαν
σε ένα τριγωνικό σχήµα, πρωτόγνωρο σε µια Αθήνα µε ιστορία χιλιάδων ετών. Η βάση του
επίσης (Ερµού) διαπερνούσε τον ιστό, διαχωρίζοντας την πόλη σε βόρεια, εκείνη που θα
µετασχηµατιζόταν ολοκληρωτικά σε ‘νεοκλασική’, και σε νότια που θα απελευθερωνόταν από τα
κτίσµατα και θα µετατρεπόταν σε αρχαιολογικό πάρκο. Στη θέση της σηµερινής πλατείας
Οµονοίας τοποθέτησαν το παλάτι σε κλασική κάτοψη, µορφής Π. Ο άξονας που όριζε, ο οποίος
συνέπιπτε µε τη διχοτόµο του τριγώνου, οδό Αθηνάς, σηµάδευε και σταµατούσε στα Προπύλαια.
Στην αυτοκρατορική εκδοχή του στην Ευρώπη, ο άξονας αυτός συστηµατικά είχε κατεύθυνση
προς το άπειρο, σύµβολο της άπειρης εξουσίας του ηγεµόνα. Εδώ στην Αθήνα, η διακοπή του
στα Προπύλαια, τα σηµατοδοτούσε ως πηγή της ‘νεοκλασικής’ εξουσίας του Όθωνα.
Κήποι και πλατείες αυτοκρατορικής κλίµακας συµπλήρωναν το σχέδιο που, αν και έγινε νόµος
του κράτους και είχε την προφανή στήριξη του βασιλιά, συνάντησε τέτοια αντίδραση από τους
κατοίκους που, παρά τα όσα είχαν υποσχεθεί, κατάφεραν να το περιορίσουν σηµαντικά. Νεότερα
σχέδια, που διαδοχικά εκπονούνταν, προσάρµοσαν το αρχικό στην πραγµατικότητα της
υφιστάµενης πόλης και της τότε αθηναϊκής κοινωνίας.
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Με βάση τη σηµερινή οπτική και την εµπειρία του πόσο σηµαντικοί είναι τώρα για την κυκλοφορία
στην Αθήνα ο τρίδυµος άξονας (Πανεπιστηµίου/Σταδίου/Ακαδηµίας) και γενικά οι φαρδείς και
ευθύγραµµοι δρόµοι, ακούγεται ‘λογικό’ το επιχείρηµα ότι η Αθήνα ατύχησε που δεν µπόρεσε να
εφαρµόσει, παρά σε µικρογραφία, τις ‘νεοκλασικές’ χαράξεις. Προέρχεται όµως από εκείνους που
προσπερνούν αδιάκριτα την καθεαυτή αξία της παλιάς πόλης, υποτιµώντας συγχρόνως ότι
κυκλοφοριακά εκείνες οι χαράξεις θα ήταν άχρηστες σήµερα, όπως οι χαράξεις που ο Κλεάνθης
και ο Σάουµπερτ τελικά κατάφεραν να υλοποιήσουν.
Ποια ήταν, για παράδειγµα, η τύχη δρόµων όπως η Ερµού και η Αθηνάς, των δυο πιο
σηµαντικών δρόµων που υλοποιήθηκαν στο εσωτερικό του µεσαιωνικού ιστού; Η Ερµού
πεζοδροµήθηκε, η δε Αθηνάς έχασε σήµερα σχεδόν πλήρως την κυκλοφοριακή της σηµασία,
εκπίπτοντας σε καθαρά τοπικού χαρακτήρα δρόµο. Έτσι, µε διαχειριστικούς τρόπους,
επανεντάχθηκαν σήµερα αυτοί οι δρόµοι στη λογική της παλιάς πόλης. Οι µεγάλοι δρόµοι ήταν
πράγµατι κατάλληλοι για το αυτοκίνητο, αλλά απεδείχθη ότι το ιστορικό τους περιβάλλον δεν ήταν
ικανό να αντέξει τις σχηµατιζόµενες ροές. Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας πεζοδροµείται
προοδευτικά, και η πόλη που προηγήθηκε της απελευθέρωσης, ξαναβρίσκει την ταυτότητά της.
Ξαναγίνεται µια πόλη για περπάτηµα, ένας πυρήνας που καταφέρνει να εντάσσεται λειτουργικά
στη σηµερινή Αθήνα χάρη στη δηµόσια συγκοινωνία και µάλιστα την υπόγεια, το µετρό.
Είναι γεγονός ότι αναγνωρίζουµε σήµερα σαν ιστορικό κέντρο, µαζί µε την Πλάκα, και το σύνολο
της επιφάνειας που περιλαµβάνεται στο ‘νεοκλασικό’ τρίγωνο. Πρόκειται για µια διχασµένη
επιφάνεια. Το ένα της σκέλος κατάφερε να µείνει απρόσβλητο από τους νεοκλασικούς
σχεδιασµούς ενώ το άλλο υπέκυψε τελικά στις ορέξεις των βαυαρών πολεοδόµων.
Οι Αθηναίοι υπερασπίστηκαν αυτό που ήταν η πόλη τους απέναντι, όχι µόνο στη βασιλική αυλή,
αλλά και σε ό,τι αυτή εκπροσωπούσε. Το σηµερινό ιστορικό κέντρο αντανακλά δυο διαφορετικούς
κόσµους, που συγκρούστηκαν επί δεκαετίες σκληρά. Σήµερα, από µια απόσταση µεγαλύτερη του
αιώνα, µπορούµε ωστόσο να αντιµετωπίζουµε το αποτέλεσµα σαν ενιαίο. Αυτό οφείλεται και στις
διορθώσεις του σχεδίου από τον Κλέντσε, που ενίσχυσαν την εσωστρέφεια της υφιστάµενης
πόλης (π.χ. η κάµψη των Σταδίου και Πανεπιστηµίου πριν από την πλατεία Συντάγµατος), διότι
όπως πίστευε οι έξοδοι προς κάθε κατεύθυνση του σχεδίου του Κλεάνθη καθιστούσαν την πόλη
ανοχύρωτη. Αντιλαµβανόµαστε σήµερα ότι ο Κλέντσε, χωρίς τότε να το συνειδητοποιεί, συνέβαλε
στο να µειωθούν οι ταχύτητες και να οχυρωθεί η παλιά πόλη απέναντι στο αυτοκίνητο.
∆ώσανε πραγµατική µάχη οι Αθηναίοι απέναντι στο σχέδιο της Αθήνας των βαυαρών για δυο
λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η γη είχε πια πάρει τεράστιες για την εποχή αξίες, σε σχέση µε τις
τιµές που αγοράστηκαν τα κτήµατα από τους τούρκους που έφυγαν σε συνθήκες πανικού. Ο
δεύτερος είναι ότι οι Αθηναίοι δεν κατανόησαν τη σηµασία του δηµόσιου χώρου, έτσι όπως αυτός
τους προτάθηκε από την πολεοδοµία των βαυαρών. Ξαναβρίσκουµε στους Αθηναίους του 19ου
αιώνα την ίδια ακριβώς προσέγγιση για το δηµόσιο χώρο που είχαν δείξει και στην αρχαία Αθήνα
οι κάτοικοί της. Η αρχαία Αθήνα κράτησε τελικά ζωντανή την αληθινή της ιστορία και δεν έγινε το
ψεύτικο, δήθεν ιστορικό, σκηνικό που προετοίµαζαν στα σαλόνια τους οι βαυαροί.
Στένεψαν λοιπόν οι πρώτοι κάτοικοι της Αθήνας τους δρόµους του σχεδίου, περιόρισαν τις
πλατείες, γκρέµισαν πολλές δεκάδες βυζαντινές εκκλησιές για να προσκυρωθούν πολλά
εκκλησιόπεδα στα γειτονικά οικόπεδά τους. Κράτησαν, όσο µπορούσαν, την Αθήνα έτσι που
ήτανε.
∆εν κατάφεραν ο Κλεάνθης και ο Σάουµπερτ να χαράξουν πολλά από όσα είχαν σχεδιάσει,
πάντως πέτυχαν κάτι όχι αµελητέο. Eισήγαγαν τη στάση ασέβειας απέναντι στην παλιά πόλη, µια
στάση που έγινε κυρίαρχη συµπεριφορά και παραµένει ισχυρή µέχρι τώρα, διότι τους βόλεψε
όλους. Προφανώς αυτή η συµπεριφορά δεν εκδηλώθηκε µε τη γεωµετρική µορφοκρατία του
Κλεάνθη και του Σάουµπερτ αλλά µε την ανατροπή της κλίµακας της παλιάς πόλης. Η πρώτη
ανατροπή είναι στους οικοδοµικούς όγκους και την αισθητική των κτηρίων, αφού τα µονώροφα
και διώροφα νεοκλασικά έδωσαν τη θέση τους σε πολυώροφες απρόσωπες πολυκατοικίες. Η
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δεύτερη ανατροπή είναι στην έκταση της Αθήνας, η οποία εξαπλώνεται σε τέτοιο βαθµό που έχει
συνθλίψει και εξαφανίσει την παρουσία της παλιάς πόλης.
Πώς θα µπορούσε να κρατήσει η παλιά πόλη την ταυτότητά της, στο πλαίσιο µιας Αθήνας
τεσσάρων εκατοµµυρίων κατοίκων; Θα είχε επιτευχθεί αν η νέα πόλη δεν είχε διεισδύσει µε τους
όγκους της στο εσωτερικό της παλιάς και δεν την είχε επικαλύψει µε τις χαράξεις της, αν είχε
κρατήσει µια στοιχειώδη απόσταση από αυτήν και δεν την είχε αγγίξει. Οι προτάσεις προς αυτή
την κατεύθυνση δεν ήταν λίγες. Χαρακτηριστική είναι αυτή του βαυαρού Gutensohn το 1833 για
δηµιουργία της νέας Αθήνας στον Πειραιά και πολύ πιο πρόσφατα, το 1945, του Κ. Μπίρη για
µεταφορά του διοικητικού κέντρου σε πόλη 100.000-120.000 κατοίκων στη Μεγαρίδα. Θα
συνδεόταν µε την µητρόπολη µέσω προαστιακού τρένου και αυτοκινητόδροµου. Αυτή θα
αποφορτιζόταν και η αρχαία πόλη θα µπορούσε να απαλλοτριωθεί και να ανασκαφεί.
Γιατί η ‘νεοκλασική’ απελευθερωµένη Αθήνα δεν χτίστηκε λοιπόν λίγο πιο δίπλα, στις τόσες
τεράστιες ελεύθερες επιφάνειες του λεκανοπέδιου, και στριµώχτηκε ξανά στα πόδια του βράχου
της Ακρόπολης, πάνω στα νεότερα ή τα αρχαία ερείπια; Επελέγη να χτιστεί πάνω στην πόλη της
τουρκοκρατίας για να την εξαφανίσει. Εκείνη µε τη σειρά της είχε κτιστεί πάνω στη βυζαντινή
πόλη, εκείνη πάνω στη ρωµαϊκή και η τελευταία πάνω στην αρχαία. Όµως καµιά δεν είχε
παραµορφώσει την κλίµακα της προηγούµενης.
Η Αθήνα του 2005 δίνει µια νέα πνοή στο κέντρο της που συµπίπτει µε το ιστορικό παλίµψηστο,
στα ίδια ίχνη. Η Αθήνα των 4 εκ. τοποθετεί την καρδιά της εκεί που γράφτηκε, ξανά και ξανά, σε
άπειρα στρώµατα στο ίδιο χαρτί η ιστορία χιλιάδων χρόνων. Επιστρέφουµε στο κέντρο που µας
τραβά σαν µαγνήτης. Εκεί είναι η διοίκηση, το εµπόριο, η αναψυχή και σηµαντικό µέρος της
εκπαίδευσης, εκεί συγκεντρωνόµαστε, από εκεί ξεκίνησαν τα δίκτυα του µετρό, του τραµ, του
προαστιακού, εκεί παραµένουν οι αφετηρίες των λεωφορείων, από εκεί διέρχονται οι πιο πυκνές
ροές αυτοκινήτων και δικύκλων, εκεί άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν οι αξίες. Είµαστε όµως σε θέση
σήµερα, µε τις αναπλάσεις και µε την αποµάκρυνση του αυτοκινήτου, να διαχωρίσουµε το παλιό
από το καινούριο; Είµαστε σε θέση να χειριστούµε διαφορετικά τις σύγχρονες πολυκατοικίες που
χτίστηκαν βέβηλα µέσα στην παλιά πόλη;
•

Το ιππήλατο τραµ σε µια συνεκτική ακόµη Αθήνα

Στο ξεκίνηµα της Αθήνας ως πρωτεύουσας η παλιά πόλη ήταν πάρα πολύ µικρή για να
απορροφήσει τη ζήτηση για κατοικία. Οι τιµές των ακινήτων ανέβηκαν σε ελάχιστο χρόνο πολύ
ψηλά και εκ των πραγµάτων πολλοί οδηγήθηκαν στο να αναζητήσουν κατοικία στην περιφέρειά
της, σε κάποια απόσταση από το νοµοθετηµένο σχέδιο. Με ένα κράτος απόν, τη λύση την
έδωσαν οι ιδιωτικές ρυµοτοµήσεις από κτηµατίες που απλά κερδοσκοπούσαν, χωρίς µέριµνα και
ενδιαφέρον να εξοπλίσουν µε κοινόχρηστους ανοικτούς χώρους τις αστικές περιοχές που
δηµιουργούσαν. Τα πλάτη στους δρόµους, που χάραξαν απλά για την πρόσβαση στα οικόπεδα,
ήταν τα ελάχιστα δυνατά. Το µόνο που απέµενε στις κυβερνήσεις, όπως ακριβώς σήµερα, ενάµισι
αιώνα µετά, ήταν να νοµιµοποιούν εκ των υστέρων αυτές τις ρυµοτοµήσεις.
Έτσι η Αθήνα απλωνόταν, αλλά µε την απουσία ενός συνολικού σχεδίου. Στο εσωτερικό της
παρέµεναν σηµαντικά κενά, ασύνδετα µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα το παζλ να µην επικοινωνεί.
Φυσικά κάποια στιγµή δοµήθηκαν και αυτά και τότε η πόλη απέκτησε µια κάποια στοιχειώδη
επιφάνεια, που δεν καλυπτόταν άνετα µε τα πόδια. Εδώ ξεκινάει η ιστορία της δηµόσιας
συγκοινωνίας που στην αρχή ήταν κάτι λίγο καλύτερο από το περπάτηµα. ∆ιότι, ακόµη και στα
1890, η µεγαλύτερη διαδροµή στην πόλη ήταν 2,5 χλµ., δηλαδή µε τα πόδια σε µισή ώρα είχε
καλυφτεί. Στα 1910 το εγκεκριµένο σχέδιο φτάνει από τον Κολωνό µέχρι τους Αµπελόκηπους (5
χλµ.) και από την Καλλιθέα µέχρι τα Πατήσια (10 χλµ.). Ωστόσο η πραγµατικά κτισµένη πόλη
ήταν πολύ πιο µαζεµένη, περίπου 5x5 χλµ. Οι αποστάσεις εξακολουθούσαν να µπορούν να
καλύπτονται µε περπάτηµα και επικουρικά µε τη βοήθεια του ιππήλατου τραµ.
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Υπήρχε πράγµατι δίκτυο, ήδη από το 1882, το πρώτο δίκτυο δηµόσιας συγκοινωνίας στην
Αθήνα. Ήταν φτηνό και το έπαιρνες εύκολα, όµως πολύ αργό, όπως και το ηλεκτρικό που το
διαδέχτηκε. Ήταν τόσο αργό που οι επιβάτες ανεβοκατέβαιναν χωρίς να έχουν ανάγκη από
στάσεις. Περπατούσαν και αν τύχαινε, για κάποιο τµήµα της διαδροµής τους, πηδούσαν και στο
τραµ.
Στην αρχή επρόκειτο λοιπόν για ιππήλατα τραµ, οχήµατα που κυλούσαν σε ράγες ώστε να
κινούνται όσο γίνεται πιο οµαλά, χωρίς τραντάγµατα και µε τη λιγότερη έλξη. Οι ράγες ήταν µια
σοβαρή υποδοµή, απολύτως συσχετισµένη µε τα οχήµατα. ∆εν µπορούσε να λειτουργήσει ένα
τέτοιο δίκτυο (όπως και τα τρόλεϊ στη συνέχεια) παρά µόνο υπό ενιαίο φορέα. Μόνο τα
ανεξάρτητα από υποδοµή λεωφορεία (αλήθεια ξεχνάµε µερικές φορές ότι χρησιµοποιούν, όπως
και τα ταξί, την υπέρτατη υποδοµή που είναι η ίδια η πόλη) ήταν δυνατό να ανήκουν το καθένα σε
ξεχωριστό ιδιοκτήτη. Η ‘Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Ιπποσιδηροδρόµων και Τροχιοδρόµων
Αθηνών και Περιχώρων’ ανέλαβε λοιπόν το ιππήλατο τραµ και συνέδεσε µε τον πυρήνα της
Αθήνας τα νέα τότε προάστια, τα Πατήσια, τους Αµπελόκηπους, την Κολοκυνθού, τον Κεραµεικό
και τη Νεάπολη. Το 1901 είχαν ήδη αναπτυχθεί 9 γραµµές ιππήλατου τραµ.
Αυτή ήταν η Αθήνα. Μια πόλη όπου, ακόµη και µετά τον εµφύλιο, ένα µεγάλο µέρος των
µετακινήσεων µπορούσε να γίνεται µε τα πόδια. Φυσικά πρέπει να παρατηρηθεί ότι για το
περπάτηµα οι συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικότερες. Μπορεί να µην απειλείτο από τα αυτοκίνητα,
ωστόσο µιας άλλης µορφής ρύπανση, η σκόνη, ήταν πολύ ενοχλητική. Οι δρόµοι, µε ελάχιστες
εξαιρέσεις, ήταν ακάλυπτοι. Χώµα, λάσπη και σκόνη. Την ασφαλτόστρωση η Αθήνα θα τη
γνωρίσει για πρώτη φορά το 1905 (οι πρώτοι δρόµοι που ασφαλτοστρώθηκαν ήταν φυσικά οι
σπουδαιότεροι: οι Αθηνάς, Αιόλου, Σταδίου, Πανεπιστηµίου …).
Το ιππήλατο τραµ δεν ήταν εύκολο να αναπτυχθεί έτσι όπως ήταν οι δρόµοι. Χρειαζόντουσαν
χωροσταθµικές διευθετήσεις για να διαστρωθούν οι ράγες του. Ακόµη και σηµαντικοί δρόµοι
όπως η Σταδίου, η Πανεπιστηµίου και η Φιλελλήνων οικοδοµήθηκαν χωρίς σχέδιο, πριν γίνει η
διευθέτησή τους. Πληρώθηκαν και αποζηµιώσεις στους ιδιοκτήτες που χρειάστηκε να
προσαρµόσουν τις εισόδους και τις όψεις των κτηρίων τους στη νέα στάθµη όταν οι δρόµοι
φτιάχτηκαν. Τα σπίτια είχαν προηγηθεί της πόλης και η αταξία τους είχε αποκτήσει δικαιώµατα.
Ο ιπποτροχιόδροµος και ο ατµοτροχιόδροµος στην αρχή, το ηλεκτρικό τραµ στη συνέχεια,
έβαλαν µπρος τη µηχανή της οδοποιίας και της διαµόρφωσης της πόλης γενικότερα.
Χρειαζόντουσαν δρόµους για να κινηθούν. Έτσι υπήρξαν ο λόγος και έδωσαν το έναυσµα για τη
χωροσταθµική διευθέτηση των οδών από τις οποίες πέρασαν. Η δηµόσια συγκοινωνία, υπήρξε η
αφετηρία για να διαµορφωθεί ο δηµόσιος χώρος της πόλης. Το ίδιο γίνεται και σήµερα µε το
σύγχρονο τραµ. Τότε το ζητούµενο ήταν η εξοµάλυνση της επιφάνειας. Τώρα το ζητούµενο είναι
η ανάπλαση του δρόµου για τον πεζό, την αισθητική της πόλης και τη θωράκιση από το
αυτοκίνητο.
Το ξεκίνηµα λοιπόν του πρώτου πραγµατικού δικτύου δηµόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα (1882)
γίνεται πενήντα χρόνια µετά από το ανάλογο δίκτυο της Νέας Υόρκης, που ήταν το πρωτοπόρο
(1832), και τριάντα χρόνια µετά από το ιππήλατο τραµ του Παρισιού, το πρώτο στην Ευρώπη
(1852).
Το 1910, µετά από ζωή τριάντα ετών, το ιππήλατο τραµ της Αθήνας ηλεκτροδοτείται (το Βερολίνο
είχε κάνει την αρχή, αποκτώντας το 1881 το πρώτο ηλεκτρικό τραµ στον κόσµο). Η Πάτρα είχε
προλάβει την Αθήνα. Το δίκτυο τραµ της πόλης µήκους 4,5 χλµ. είχε ηλεκτροδοτηθεί στα 1902
και βέβαια η Πάτρα είναι η πρώτη ελληνική πόλη που ηλεκτροφωτίστηκε.
Είναι ενδιαφέρον ότι η δηµόσια συγκοινωνία στην Αθήνα, όπως και παντού, είτε υπήρξε ο φορέας
εισαγωγής είτε συνόδευσε µια νέα τεχνολογία και ειδικά µια νέα ενέργεια:
•

Σιδηρόδροµος Αθηνών–Πειραιώς. 1857. Σύµβαση Φραγκίσκου Φεράλδη µε το δηµόσιο
για σιδηρόδροµο και φωταέριο.
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•

Σιδηρόδροµος/τραµ και ηλεκτρισµός. Ο σιδηρόδροµος Αθήνας-Πειραιά (Σ.Π.Α.)
ηλεκτροδοτήθηκε το 1904, πριν από το τραµ και ακόµη πιο πριν από την πόλη. Το 1902
είχε αρχίσει να λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ν. Φάληρο.
Το 1925 η σύµβαση της κυβέρνησης Παγκάλου µε τον αγγλικό όµιλο Power and Traction
αφορούσε την προµήθεια ηλεκτρισµού και µεταφορών.

•

Λεωφορεία φυσικού αερίου. Η Αθήνα γίνεται το 2000 µια από τις πρώτες πόλεις στον
κόσµο µε τόσο µεγάλο στόλο (300 λεωφορεία, σήµερα είναι 416 και αναµένονται άλλα
200). Το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση ακολουθεί.

•

Η σύνδεση της Αθήνας µε τον Πειραιά. Πολεοδοµικές πρωτοβουλίες σε
συνδυασµό µε το ατµήλατο τρένο

Η πρώτη απόσταση που είχε νόηµα να εξυπηρετηθεί µε δηµόσια συγκοινωνία (πριν καν να
ανακύψει η αναγκαιότητα για αστικό δίκτυο), υπεραστική για την εποχή, αλλά µεγάλης σηµασίας,
ήταν εκείνη ανάµεσα στην Αθήνα και τον Πειραιά, το λιµάνι της. Τότε οι θαλάσσιες µεταφορές
ήταν σχεδόν οι αποκλειστικές και η σύνδεση των δυο πόλων, Αθήνας και Πειραιά, απόστασης 8
χλµ., αντιπροσώπευε τη µοναδική ανάγκη συγκοινωνίας στο λεκανοπέδιο.
Το 1835 διαµορφώθηκε η χάραξη της Πειραιώς στην πορεία των αρχαίων Μακρών Τειχών,
δηλαδή του αρχαίου οχυρωµένου δρόµου (ταυτίστηκε µε την πορεία τους από τον Πειραιά µέχρι
το Μοσχάτο, πιο πάνω αναπτύχθηκε δυτικότερα για να αποφύγει τις κλίσεις και να συναρθρωθεί
µε το σχέδιο του Κλεάνθη). Το δηµόσιο αµέσως συνήψε σύµβαση µε τον βαυαρό Στρογγ για την
εγκατάσταση 500 αµαξών (τα ‘παµφορεία’ ή πολυφορεία’), οι οποίες πλήρωναν διόδια.
Προετοίµασαν το έδαφος για το σιδηρόδροµο Αθηνών – Πειραιώς (ΣΑΠ), τον µετέπειτα
‘ηλεκτρικό’. Αρχικά ήταν ατµοκίνητος. Ξεκίνησε το 1869 και τα εγκαίνια, είναι περιττό να γραφτεί,
ότι αποτέλεσαν ένα µεγάλο πανηγύρι για την Αθήνα. Tότε είχε 43.000 κατοίκους και o Πειραιάς
10.000.
Το 1887 ο ΣΑΠ αποκτά ανταγωνιστή. Είναι ο επίσης ατµοκίνητος ‘κωλοσούρτης’. Συνέδεε την
Αθήνα µε το Νέο και το Παλιό Φάληρο µέσω της Θησέως. Ανήκε στην ίδια εταιρεία µε τα
ιππήλατα τραµ.
∆υο χρόνια πριν, το 1885, δροµολογείται προς την αντίθετη κατεύθυνση το ατµοκίνητο ‘θηρίο’. Ο
ένας κλάδος του πήγαινε στην Κηφισιά (15 χλµ.) και ο άλλος στο Λαύριο. Το ανέλαβε η Εταιρεία
Μεταλλείων Λαυρίου που ίδρυσε την Εταιρεία Σιδηροδρόµων Αττικής. Το ‘θηρίο’ σταµάτησε
οριστικά το 1938. Θα αντικατασταθεί από τον ‘ηλεκτρικό’ από το 1956-7.
Η κατασκευή του ατµοκίνητου σιδηρόδροµου προς Πειραιά δεν ήταν ένα αποκλειστικά
συγκοινωνιακό έργο. Η αγγλικών συµφερόντων εταιρεία, έκανε πολεοδοµία. Ανέλαβε να
κατασκευάσει στον Όρµο του Φαλήρου θαλάσσια λουτρά, που τα συνέδεσε µε ιπποσιδηρόδροµο
µε το σταθµό του Πειραιά, να ανακαινίσει και να επεκτείνει ξενοδοχείο στο Ν. Φάληρο, να
ηλεκτροφωτίσει την πλατεία, να ξανακτίσει το θεατράκι του Φαλήρου και να το λειτουργεί
µετακαλώντας θιάσους από το εξωτερικό, να φτιάξει κήπο και λούνα-παρκ. Παρεχώρησε επίσης
οικόπεδο για την κατασκευή ποδηλατοδρόµιου (στη θέση που κατασκευάστηκε µετά το γήπεδο
Καραϊσκάκη) και έκανε έργα επέκτασης του αποχετευτικού αγωγού βαθύτερα στη θάλασσα, ώστε
να καθαρίσουν τα νερά του Όρµου. Το Ν. Φάληρο µετατράπηκε στο πιο σηµαντικό κέντρο
αναψυχής της Αθήνας. Εγκαταλείφθηκε από το κοινό µόνο µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο,
λόγω της ρύπανσης από τα παρακείµενα εργοστάσια. Η αγγλική εταιρεία είχε κάνει πολλές
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προσπάθειες για να περιοριστούν, αλλά έχασε τη µάχη. Θα έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον 70
χρόνια, να αναλάβει η Αθήνα τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων και να φτιαχτεί το
σύγχρονο τραµ για να ενταχθεί ξανά στον ιστό της Αθήνας ένα µέρος του ιστορικού Φαληρικού
Όρµου, αυτό το ψαχνό του λεκανοπέδιου, το πιο κοντινό στο κέντρο τµήµα του Σαρωνικού. Το
πρόβληµα βέβαια της ρύπανσης των νερών εξακολουθεί να υπάρχει, όπως και το πρόβληµα της
ρύπανσης του αέρα που αναπνέουµε, σε όλη την Αθήνα.
Σε κέντρο αναψυχής αναδείχθηκε αντίστοιχα και η Κηφισιά χάρη στην Εταιρεία Σιδηροδρόµων
Αττικής, η οποία είχε τη συµβατική υποχρέωση επίσης να πολεοδοµήσει επενδύοντας για τον
καλλωπισµό του προαστίου. Κατασκεύασε το Άλσος και συνέβαλε στον ηλεκτροφωτισµό των
δρόµων.
Σε µια εποχή, όπως η δική µας, που γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της
δηµόσιας συγκοινωνίας, αυτά είναι ενδιαφέροντα παραδείγµατα που θα άξιζε να µελετηθούν. Αν
οι φορείς δηµόσιας συγκοινωνίας µένουν εγκλωβισµένοι στο στενό συγκοινωνιακό τους
αντικείµενο, σε µια παθητική σχέση µε την Αθήνα, τα αποτελέσµατα θα είναι φτωχά. Με τη
µονοδιάστατη σηµερινή λειτουργία τους δεν κατάφεραν (µετρό, προαστιακός, τραµ) παρά
ελάχιστα, για παράδειγµα στον εξοπλισµό των σταθµών µε χώρους στάθµευσης για τη
µετεπιβίβαση των οδηγών αυτοκινήτου. ∆εν είναι το µοναδικό που θα µπορούσαν να αναλάβουν.
Πρωτοβουλίες στον τοµέα της ιδιωτικής πολεοδόµησης, και όχι µόνο, έχουν πάρει αρκετοί φορείς
δηµόσιας συγκοινωνίας στο εξωτερικό. Γιατί όχι και στην Αθήνα; Προφανώς αυτό θα ήταν προς
όφελος και δικό τους και της πόλης.
Η γραµµή του σηµερινού ΗΣΑΠ προσανατόλισε την ανάπτυξη της Αθήνας. Ήταν ένα υπεραστικό
έργο, το οποίο ενσωµατώθηκε µεν εκ των υστέρων στην πόλη, αλλά δύσκολα θα µπορούσε να
υποστηριχτεί ότι εξυπηρετούσε λογικές αστικού σχεδιασµού. Το ίδιο έγινε και µε άλλα έργα, που
επίσης σχεδιάστηκαν ως υπεραστικά, αλλά ενσωµατώθηκαν στη συνέχεια. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι ένας πολύ σηµαντικός για τη σηµερινή Αθήνα άξονας, η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Χαράχτηκε το 1876-78, από τον Ι. Γεννησαρλή, λοχαγό και καθηγητή Τοπογραφίας στο
Πολυτεχνείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επρόκειτο για εντελώς νέες χαράξεις, όπως η
Λ. Αλεξάνδρας, αλλά για διαπλάτυνση παλαιών ατραπών, που οδηγούσαν από την παλιά πόλη
σε γειτονικούς προορισµούς. Έτσι έγινε µε τη Λ. Συγγρού (διαµορφώθηκε επίσης από τον
Γεννησαρλή περίπου ταυτόχρονα µε τη Λ. Αλεξάνδρας), µε την Πατησίων, την Κηφισίας-Βασ.
Σοφίας, την Ιερά Οδό, την Πειραιώς κλπ. Η Κηφισού και η Μιχαλακοπούλου-Βασ. Κωνσταντίνου
ανήκουν επίσης σε µια οδοποιία που η χάραξή της δεν προέκυψε από µια λογική αστικού
σχεδιασµού. Αφορούσε τη διευθέτηση ή την κάλυψη υδροφορέων.
Με εξαίρεση λοιπόν την ίδια την παλιά πόλη, η Αθήνα προέκυψε µε ενσωµάτωση υπεραστικού
χαρακτήρα στοιχείων και φυσικά και των πολεοδοµικών αποσπασµάτων των κτηµατιών. Η πόλη
δεν έχει µορφή. Η µορφολογία των συµµετρικών χαράξεων του Κλεάνθη έχει πνιγεί. Η λογική της
παλιάς πόλης, διέπει την οργάνωση του χώρου σε οποιοδήποτε σηµείο της νέας. Η παλιά πόλη
παίρνει σιγά σιγά την εκδίκησή της.
Αργότερα πάνω σε αυτό το συνονθύλευµα ασύνδετων σχηµάτων (το 1925 το σχέδιο της Αθήνας
ήταν συρραφή 79 χωριστών τµηµάτων και 502 αποσπασµάτων τροποποιήσεων, εγκρίσεων
ιδιωτικών οδών, επεκτάσεων κλπ.) προστέθηκε και ο διαλυτικός ρόλος του αυτοκινήτου. Σε ποιο
βαθµό θα καταφέρει η δηµόσια συγκοινωνία να τα δέσει όλα αυτά σε πόλη;
•

Επιθέσεις και άµυνες γύρω από την παλιά πόλη. Το ζήτηµα των διανοίξεων

Λίγο πριν, από το 1896, στο κλείσιµο του αιώνα, παρουσιάζεται το πρώτο σχέδιο αναµόρφωσης
της πόλης του 19ου αιώνα, του Π. Βακά. Ο στόχος του ήταν η προσαρµογή της Αθήνας στα νέα
της µεγέθη. Σε σχέση µε το σήµερα, πάλι η Αθήνα ήταν πολύ µικρή και στο εσωτερικό της η
παλιά πόλη σαν µέγεθος και σαν δραστηριότητες κυριαρχούσε. Έτσι αυτή τράβηξε το ενδιαφέρον
του Βακά αλλά στη συνέχεια, µέχρι το 70 κυρίως, και άλλων πολεοδόµων και συγκοινωνιολόγων.
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Το επαναλαµβανόµενο στοιχείο στις προτάσεις τους ήταν οι διανοίξεις στο κέντρο. Για
παράδειγµα, η προέκταση της Κοραή µέχρι την πλατεία Μοναστηρακίου και η σύνδεση των
πλατειών Κουµουνδούρου και Μοναστηρακίου µε το Ζάππειο. Θα γίνει αυτή η πρόταση έµµονη
ιδέα αρκετών ‘αναµορφωτών’ για πολλά χρόνια. Κραυγαλέα ασεβείς απέναντι στην παλιά πόλη
ήσαν ο L. Hoffmann, που σχεδίασε εκ του µακρόθεν το 1908 και κυρίως ο Th. Mawson. Αυτός
προσκλήθηκε το 1914 από τη βασίλισσα Σοφία και πρότεινε µπαρόκ και εκκεντρικές χαράξεις
που αποδοµούσαν πλήρως τη φυσιογνωµία της παλιάς πόλης.
Μικρή παρένθεση σεµνότητας σε αυτή τη συστηµατική επίθεση στην παλιά πόλη αποτέλεσε ο
Erneste Hébrard, καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων, ο οποίος υποστήριξε σε µελέτη του το
1919: ‘ … αντί να ζητήσωµεν να εφαρµόσωµεν ένα νέον σχέδιον εις τας Αθήνας, πρέπει µάλλον
ν’αντιµετωπίσωµεν καθ’ολοκληρίαν την διατήρησιν της υπαρχούσης πόλεως και να µην
ασχοληθώµεν παρά µόνον µε την περιφέρειάν της … Πρωτίστως να µελετήσωµεν τον γενικόν
σκελετόν από απόψεως κυκλοφορίας και επ’αυτού να προβώµεν εις την σχεδίασιν των νέων
τµηµάτων της, των οποίων θα προέκυπτε άµεσος οικοδόµησις…’. Είναι η πρώτη φορά που ρητά
αναφέρεται η κυκλοφορία ως βάση για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Είναι επίσης η πρώτη φορά
που κάποιος υποστηρίζει ‘την διατήρησιν’ της παλιάς πόλης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ίδια θα χρειαστεί να ξαναπεί ο Γόρδιος το 1965, σαράντα έξη χρόνια
αργότερα: ‘η λύσις να προσαρµόσωµεν την κυκλοφορίαν εις την δοµήν της πόλεως και το δικόν
της σύστηµα είναι περισσότερον ρεαλιστική και δεν απαιτεί µεγάλα κεφάλαια. ∆ιατηρείται
ανέπαφον το κέντρον της πόλεως το οποίον και της προσδίδει τον ιδιαίτερον χαρακτήρα της. Αντί
της κατεδαφίσεως ακινήτων και της κατασκευής ευρέων αυτοκινητοδρόµων αυξάνεται η απόδοσις
του υπάρχοντος οδικού συστήµατος … δια της διαθέσεως ολοκλήρου του καταστρώµατος της
οδού δια την κίνησιν των οχηµάτων εκείνων δια τα οποία αύτη αρχήθεν προωρίζετο (δηλαδή) των
συγκοινωνιακών µέσων δηµοσίας µεταφοράς’17. Το πιο τραγικό είναι ότι τα ίδια χρειάζεται να λέµε
και τώρα.
Το 1919 ήταν µια µάλλον κακή στιγµή για την Αθήνα. Συστήνεται το υπουργείο Συγκοινωνίας και
διαχωρίζεται έτσι η πολεοδοµία από τον συγκοινωνιακό σχεδιασµό. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι µόνο
ελληνική. Θα χρειαστεί να περάσει σχεδόν ένας αιώνας για να ξεκινήσει, µε αφετηρία την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µια προσπάθεια επανασύνδεσης των δυο συµπληρωµατικών διαστάσεων
της πόλης, που είναι οι χρήσεις γης και οι µεταφορές. Είναι απολύτως σχετική εξέλιξη η
δηµιουργία δυο χρόνια πριν, το 1917, της Σχολής Αρχιτεκτόνων και η παράλληλη διακοπή της
διδασκαλίας µαθηµάτων αισθητικής και πολεοδοµικού σχεδιασµού στη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών. Σηµειώνεται ότι, µέχρι τότε, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ήταν µια Σχολή στην
οποία παρεχόταν ολοκληρωµένη εκπαίδευση.
•

Η άνετη προέλαση του αυτοκινήτου στην Αθήνα της δηµόσιας συγκοινωνίας

Το νέο ξεκίνηµα που αποτέλεσε η µετά τον εµφύλιο περίοδος, ταυτίστηκε µε πολλές ελπίδες. O,τι
δεν είχε γίνει κατορθωτό από τη σταθερή αντίδραση των κατοίκων σε όλο το µήκος της
σύγχρονης ιστορίας της Αθήνας, υπήρχε η ελπίδα ότι τώρα θα επιτυγχανόταν. Τα αυτοκίνητα,
που άρχισαν να αυξάνουν, έδωσαν για τις διανοίξεις ακόµη πιο ισχυρά επιχειρήµατα από αυτά
του ‘νεοκλασικού’ µορφοκρατισµού. Το ιδεολογικό µένος εξάλλου ενάντια στην παλιά πόλη είχε
ατονίσει. Ο ∆ήµος Αθηναίων, αµέσως µόλις απελευθερώθηκε η Αθήνα, το 1945, παρουσίασε το
‘Σχέδιο Ανασυγκροτήσεως της Πρωτευούσης’. Η ανάλυσή του ξεπερνάει την πολεοδοµική
κλίµακα και γίνεται χωροταξική. Το διοικητικό κέντρο που προτείνει το τοποθετεί στη Μεγαρίδα,
γιατί βρίσκεται πιο κοντά στην υπεραστική ροή µεταξύ κεντρικής και νότιας Ελλάδας.
Ακόµη και το 1959 η Υπηρεσία Οικισµού, µε σύµφωνη γνώµη του ΤΕΕ, προωθεί σχέδιο
επέκτασης της Κοραή µέχρι το Μοναστηράκι και δηµιουργίας άξονα µέσα από την Πλάκα.
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Ν. Γόρδιος, op. cit., σελ. 54
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Αυτές οι διανοίξεις σήµερα φαίνονται αστειότητες. Πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι πνίγονταν σε
µια κουταλιά νερό. ∆εν µπορούσαν να δουν πέρα από την παλιά πόλη. Με τα σηµερινά όριά της
η Αθήνα, παρόλο που δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις βασικές δραστηριότητες που είναι
εγκατεστηµένες στο κέντρο, αποδεικνύει ότι η παλιά πόλη, λόγω της συγκριτικά ελάχιστης
έκτασής της, είναι απολύτως αµελητέα για τη λειτουργία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.
Μπορεί κάλλιστα να αναπτυχθεί αποκλειστικά µε περπάτηµα και δηµόσια συγκοινωνία. Είναι
προφανές ότι µε τα ίδια κριτήρια, µετά από κάποια χρόνια, θα αντιµετωπίσουµε ανάλογα και
περιοχές περιµετρικές του κέντρου, στις οποίες σήµερα πνιγόµαστε επίσης, αδυνατώντας να
κατανοήσουµε ότι η λειτουργία τους δεν είναι εξαρτηµένη από το αυτοκίνητο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60 τα αυτοκίνητα είναι ακόµη λίγα. Οι δρόµοι ανήκουν κυρίως στα
φορτηγά (το 1956 αντιστοιχούσαν στο 48% της κυκλοφορίας, το 61 στο 40%) και στη δηµόσια
συγκοινωνία. Στους κεντρικούς δρόµους περίπου το µισό της κυκλοφοριακής ικανότητας διετίθετο
στα οχήµατά της18.
Το 1965 ενώ ο δείκτης των ετήσιων µετακινήσεων µε δηµόσια συγκοινωνία ανά κάτοικο βρίσκεται
στην κορυφή, γίνεται πολύ καθαρό ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην πρωτεύουσα. Σε δέκα
µόνιµους σταθµούς µέτρησης της κυκλοφορίας καταγράφηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60
µέσα σε µια τριετία αυξήσεις 45%19. Τα αυτοκίνητα λοιπόν αυξάνουν και το ‘κυκλοφοριακό
πρόβληµα’ είναι ήδη υπαρκτό. ‘Εις τας Αθήνας ουδέν πρόβληµα υπήρξε µεγαλύτερον ή
εµφανέστερον του προβλήµατος του δικτύου µεταφορών. ∆ια την λύσιν του θα απαιτηθή η λήψις
δηµογραφικών µέτρων, η βελτίωσις του οδικού δικτύου δια διανοίξεως και δηµιουργίας νέων
αρτηριών, η κυκλοφοριακή αποσυµφόρησις ωρισµένων οδών, η αύξησις των διαθεσίµων
συγκοινωνιακών µέσων, µεταβολαί πολεοδοµικαί και µετατροπαί εις την χωροταξικήν
διάρθρωσιν, οργανωτικαί και θεσµικαί βελτιώσεις … ως και ύψωσις της κοινωνικής στάθµης
του ανθρωπίνου παράγοντος, και αλλαγή συνηθειών’.20
Είναι φανερό ότι έχει γίνει αντιληπτό το πόσο σύνθετη είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Χρειάζονται λύσεις ‘δηµογραφικές’, δηλαδή αναστροφή του ρεύµατος αστυφιλίας προς την
Αθήνα, ‘πολεοδοµικές’, δηλαδή τι άλλο από αλλαγές στην κατανοµή των δραστηριοτήτων και στις
πυκνότητες, ‘χωροταξικές’, δηλαδή δηµιουργία τοπικών κέντρων και ‘αλλαγή συνηθειών’, δηλαδή
εντατικότερη χρήση της δηµόσιας συγκοινωνίας21. Τι όµως εννοεί ο Γόρδιος µε την έκφραση
‘ύψωσις της κοινωνικής στάθµης του ανθρωπίνου παράγοντος’; Το εξηγεί σε ένα άλλο σηµείο του
βιβλίου του µε µια πρόταση που σήµερα σοκάρει: ‘απαιτείται κάποια συγκράτησις του ρυθµού
αυξήσεως των ιδιωτικών αυτοκινήτων δια της δηµιουργίας λογικού εθνικού επιπέδου λιτότητος
ιδία εις τα εισοδηµατικώς ευνοηµένα στρώµατα’22.
Κάποιοι θα επιχειρήσουν να εφαρµόσουν αυτή την πρόταση είκοσι χρόνια µετά. Πράγµατι αυτός
ήταν ο στόχος και η φιλοσοφία του πιο καινοτόµου, σε διεθνή κλίµακα, µέτρου κυκλοφοριακού
σχεδιασµού που πάρθηκε το 1982 στην Αθήνα. Πρόκειται για το ‘δακτύλιο’, την εκ περιτροπής
είσοδο στην κεντρική περιοχή της Αθήνας, ανάλογα, µε τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
(‘µονά-ζυγά’). Ήταν ένας περιορισµός για όλους όσους είχαν αυτοκίνητο, για να προστατευτεί το
περιβάλλον της πόλης, ένα µέτρο, περισσότερο πολιτικού και λιγότερο τεχνικού χαρακτήρα.
Μπόρεσε να παρθεί γιατί ήταν περίοδος σηµαντικών πολιτικών αλλαγών για τον τόπο. Από τότε,
έχουν περάσει 23 χρόνια, το µέτρο δεν προσαρµόστηκε, αντίθετα µάλιστα δόθηκαν τόσες πολλές
άδειες εξαίρεσης που εξέπεσε παντελώς. Συγχρόνως πάρα πολλοί αγόρασαν δεύτερο αυτοκίνητο
και το παρακάµπτουν. Σηµειωτέον ότι τότε αφορούσε περίπου 500.000 αυτοκίνητα,
18

Ν. Γόρδιος, op. cit, σελ.
Μελέτη του γραφείου W. Smith and Associates, 1962
20
Ν. Γόρδιος, op. cit., σελ.
21
‘Η εγωιστική και µετά πλήρους αναισθησίας εκµετάλλευσις της ανεπαρκούς οδικής επιφανείας πρέπει
να σταµατήση διότι, όταν η ταχύτης κυκλοφορίας καταλήγη κυριολεκτικώς εις το να έρπη, δυσχεραίνεται
µέχρι βαθµού ασφυξίας και η οικονοµική ζωή της πόλεως’, Ν. Γόρδιος, op. cit., σελ 50.
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εγγεγραµµένα στην περιφέρεια πρωτευούσης, ενώ τώρα έναν τριπλάσιο αριθµό. Το κέντρο της
Αθήνας βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ηµέρας σε καθεστώς κορεσµού.
Μέτρα περιοριστικά, όπως ο δακτύλιος, είναι απολύτως κατανοητά σε µια Αθήνα µε ιδιαίτερες
ευαισθησίες ως προς την προσβολή από τη ρύπανση των αρχαίων της µνηµείων και ιδιαίτερα
ευάλωτη λόγω των δυσκολιών διάχυσης των ρύπων που παράγονται στους στενούς δρόµους. Η
δηµόσια συγκοινωνία κλήθηκε να υποκαταστήσει το αυτοκίνητο αφού η παραγωγή µε αυτήν
ρύπων ανά επιβάτη είναι αρκετές φορές µικρότερη.
Τα λεωφορεία δεν είναι φυσικά απολύτως αθώα στον τοµέα της ρύπανσης. Τα παλαιότερα
χρόνια ήταν αυτά, από όλα τα µέσα δηµόσιας συγκοινωνίας, που κάλυπταν το µεγαλύτερο
ποσοστό της επιβατικής κίνησης (Πίνακες 7, 8). Για παράδειγµα το 1962 τα λεωφορεία
εξυπηρετούσαν το 80%. Σήµερα µε τις δυο νέες γραµµές µετρό υπάρχει µια σηµαντική εξέλιξη.
Το 2002 το παραπάνω ποσοστό είχε πέσει στο 54% και το υπόλοιπο 46% εξυπηρετείτο από
οχήµατα ηλεκτρικής έλξης. Σηµειώνεται ότι και τα νέα λεωφορεία προδιαγραφών ΕURO II και ΙΙΙ
είναι σηµαντικότατα βελτιωµένα στον τοµέα των εκποµπών.
•

Η εισαγόµενη µαταιότητα ενός δικτύου αυτοκινητοδρόµων

Ποια είναι η απάντηση; Οδικά έργα. Η µελέτη κυκλοφορίας και µεταφορών του µετακληθέντος
γραφείου Wilburg Smith and Associates, η µόνη που έγινε ποτέ για την Αθήνα, 1962 και 1972,
βασικά αυτά τα έργα θα προτείνει, παρόλο που θεωρητικά ο στόχος της είναι να αυξηθεί η χρήση
της δηµόσιας συγκοινωνίας. Οι προτάσεις της είναι µε ορίζοντα τριακονταετίας (για το 2000). Για
τη χρονιά αυτή οι προβλέψεις της απείχαν αρκετά από αυτό που, όπως φαίνεται από τη µελέτη
της Αττικό Μετρό, τελικά θα συνέβαινε (Πίνακας 14).

Πίνακας 14 Ιδιοκτησία οχηµάτων από τα νοικοκυριά (%). Σύγκριση ανάµεσα στις προβλέψεις
της µελέτης W. Smith (1972) και την απογραφή της ΜΑΜ (1996)
Νοικοκυριά
1972 (Smith)
2000 (Smith)
1996 (ΜΑΜ)
Χωρίς όχηµα
71,3
43,4
35
Με 1 όχηµα
26,4
45,7
53
Με > 1 οχήµατα
2,3
10,9
12
Σηµείωση: Ως οχήµατα νοούνται αυτοκίνητα και δίκυκλα. Στην περίπτωση της µελέτης της Αττικό
Μετρό τα στοιχεία έχουν προκύψει µε εκτιµήσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι το 7% των νοικοκυριών
είχε το 1996 1 δίκυκλο και το 0,5% περισσότερα από ένα. Εκτιµάται επίσης ότι ο αριθµός των
δικύκλων στην πρωτεύουσα το 1996 ήταν της τάξης των 650.000, δηλαδή σε κάθε 2 αυτοκίνητα
αντιστοιχούσε ένα δίκυκλο23.
Η µελέτη W. Smith έβαλε ως στόχο για την Αθήνα ένα πολυκεντρικό µοντέλο, ανάλογο αυτού που
θα περιέγραφε µετά από 13 χρόνια το Ρυθµιστικό και στο οποίο οι πυκνότητες θα ήσαν της τάξης
των 150 άτ./εκτ.
Πίνακας 15 Πρόβλεψη αριθµού ηµερήσιων µετακινήσεων µε ιδιωτικά και δηµόσια µέσα
σύµφωνα µε το πολυκεντρικό µοντέλο και το µοντέλο υφισταµένων τάσεων. Μελέτη W. Smith.

23

Ο συνυπολογισµός αυτοκινήτων και δικύκλων, βάσει του οποίου εκπονήθηκε η µελέτη Smith, δεν βοηθά
στις συνθήκες κορεσµού της Αθήνας, διότι είναι τελείως διαφορετικές οι επιπτώσεις των δυο µέσων στην
κυκλοφορία.
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1972
2000 (πολυκ. µοντ.)
2000 (µοντ. τάσεων)
Με Ι.Χ.
722.000
2.356.000
2.450.000
Με δηµόσια συγκοιν.
1.850.000
3.212.000
2.895.000
Με ταξί
377.000
586.000
572.000
Σηµείωση: Ως οχήµατα για τη µελέτη W. Smith νοούνται αυτοκίνητα και δίκυκλα.
Σύµφωνα λοιπόν µε τους στόχους της µελέτης, που θα υλοποιούνταν αν η πόλη αναπτυσσόταν
µε στη βάση προτεινόµενου πολυκεντρικού µοντέλου, οι µετακινήσεις µε δηµόσια συγκοινωνία θα
παρουσίαζαν αύξηση µετά από 30 χρόνια κατά 73%, ενώ αυτές µε ιδιωτικά µέσα κατά 226%.
Συγχρόνως η µεν µέση µετακίνηση µε ιδιωτικά µέσα (64,6% επί του συνόλου) θα είχε µέση
διάρκεια 17,2’, η δε µέση µετακίνηση µε δηµόσια µέσα (35,4% επί του συνόλου), 43’. Θα ήταν
µεγαλύτερη της πρώτης κατά 150%.
Είναι δυνατόν να είναι αυτοί στόχοι για µια µελέτη; ∆εν αντιλαµβάνονταν οι συντάκτες της σε τι
ριζική υποβάθµιση οδηγούσαν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην Αθήνα; Προφανώς
ήταν σαφείς και σε αυτούς και στο υπουργείο το οποίο ήταν απολύτως συνυπεύθυνο για αυτούς
τους σχεδιασµούς, όπως και για εκείνους, ανάλογης φιλοσοφίας, που εξακολουθούν να
προωθούνται σήµερα. Αν επιτυγχάνονταν οι στόχοι της µελέτης Smith, δηµόσια συγκοινωνία
κυρίως θα χρησιµοποιούσαν, είτε όσοι δεν είχαν δικό τους µέσο, είτε όσοι δεν ήξεραν το πώς να
περάσουν την ώρα τους (τα πράγµατα βέβαια έγιναν χειρότερα από όσο η µελέτη προέβλεπε,
αλλά τουλάχιστον δεν επιδιώχθηκε συνειδητά, όπως το έκανε η µελέτη υποτιµώντας τις
επιπτώσεις).
Οι κυριότερες Ελεύθερες και Ταχείες Λεωφόροι που προτάθηκαν από το γραφείο Wilburg Smith
and Associates είναι οι παρακάτω:
Ελευθέρα Λεωφόρος Πάρνηθος
Ελευθέρα Λεωφόρος Πειραιώς
Ελευθέρα Λεωφόρος Κηφισού
Ελευθέρα Λεωφόρος Κορίνθου
Ελευθέρα – Ταχεία Λεωφόρος Βουλιαγµένης
Ελευθέρα Λεωφόρος Πεντέλης
Ελευθέρα – Ταχεία Λεωφόρος Αλεξάνδρας
Ταχεία Λεωφόρος Ιλισού (Μιχαλακοπούλου)
Ελευθέρα Λεωφόρος Φιλοπάππου
Ταχεία Λεωφόρος Πλάκας
Ταχεία Λεωφόρος Σταυρού
Ταχεία Λεωφόρος Συγγρού
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει η λογική των δακτυλίων που ορθά προωθείται σήµερα.
Κάποιες από τις προτάσεις αυτές εγκαταλείφθηκαν ευτυχώς, όπως της Ελευθέρας Λεωφόρου
Πεντέλης (που έφτανε µέχρι τη θάλασσα), της Ταχείας Λεωφόρου Πλάκας και της Ελευθέρας
Λεωφόρου Πάρνηθος. Η µεγάλη επίσης σηµασία για τη σηµερινή κυκλοφορία κάποιων
υποτιµήθηκε, όπως της Λ. Ποσειδώνος, της Κηφισίας και της Μεσογείων, της Σταυρού (σηµερινή
Αττική οδός) που περιοριζόταν στο λεκανοπέδιο, κλπ. Το οδικό δίκτυο που έχει σήµερα η Αθήνα
είναι πολύ πιο ολοκληρωµένο. Σηµειώνεται επίσης η χρησιµοποίηση της Λ. Αλεξάνδρας ως
Ελευθέρας – Ταχείας Λεωφόρου µε 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση (σήµερα είναι 3λωρίδων). Πού θα
έβρισκαν το χώρο; Καταργώντας τα πεζοδρόµια; Ας φανταστούµε µια Λ. Αλεξάνδρας, την
πολιτιστική λεωφόρο της πρωτεύουσας στο µοντέλο της Λ. Συγγρού !!!
Είναι ενδιαφέρον ότι η παραλιακή Λ. Ποσειδώνος µένει έξω από το δίκτυο Ελευθέρων Λεωφόρων
και αυτό θα ήταν ευεργετικό για την ενίσχυση του ρόλου της παραλιακής ζώνης ως περιοχής
αναψυχής. Στην πράξη, µε την πρόσφατη επέκταση της εθνικής µέχρι τη Λ. Ποσειδώνος, ο
συγκοινωνιακός ρόλος της τελευταίας ενισχύθηκε σηµαντικά, φορτίστηκε πολύ περισσότερο και
πλέον µόνο χάρη στην παρουσία του τραµ διατηρεί ένα χαρακτήρα συµβατό µε τη γεωγραφική
της θέση.
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Η µελέτη W. Smith είχε σχεδόν αυτοσκοπό την οδοποιία και δεν ενδιαφέρθηκε για τις επιπτώσεις
της. Αυτοσκοπός συνέχισε να είναι η οδοποιία µέχρι σήµερα. Με εξαίρεση το ‘δακτύλιο’, ο οποίος
είναι µεν ένα σηµαντικό µέτρο κυκλοφοριακής οργάνωσης, αλλά πάρθηκε χωρίς σχεδιασµό (ήταν
µια απολύτως θεµιτή γροθιά της πολιτικής πάνω στην κυκλοφοριακή αταξία της Αθήνας), δεν
υπήρξε άλλο µέτρο κυκλοφοριακού σχεδιασµού, γενικής κλίµακας. Αυτό που γινόταν
συστηµατικά από το 60 και µετά ήταν οι µονοδροµήσεις (τείνουν να καλύψουν τους τοπικού
χαρακτήρα δρόµους και των προαστίων), και η φωτεινή σηµατοδότηση των σηµαντικών
διασταυρώσεων (ήδη το 65 υπήρχαν 109 σηµατοδοτούµενες συντονισµένες διασταυρώσεις και
13 µεµονωµένες). Η φωτεινή σηµατοδότηση στην Αθήνα του 2005, ενώ αποτελεί ένα σηµαντικό
εργαλείο του σχεδιασµού, υπό τις οξυνόµενες συνθήκες κορεσµού τείνει να ακυρωθεί. Η πόλη
προσφεύγει όλο και πιο συχνά στη χειρονακτική ‘λύση’ των τροχονόµων, οι οποίοι
αντιµετωπίζουν στενά σηµειακά τα προβλήµατα, διευκολύνοντας τη ζήτηση από τις προσβάσεις
που εκδηλώνεται, και µη ασκώντας πολιτική προτεραιοτήτων.
Η Αττική οδός, η περιφερειακή Υµηττού, η διαπλάτυνση της εθνικής οδού Αθήνας – Θεσ/κης και η
προέκτασή της µέχρι τη Λ. Ποσειδώνος, που έχει γίνει αυτοκινητόδροµος, η προέκταση της
τελευταίας ως Α. Παπανδρέου µέσα στον Πειραιά, αποτελούν έργα που δηµιουργούν µια
διαφορετική Αθήνα, πιο ανοικτή στο αυτοκίνητο. Με την ευκαιρία και το πρόσχηµα των
Ολυµπιακών Αγώνων υλοποιήθηκε και ο επί δεκαετίες στόχος του υπουργείου που ήταν η
µετατροπή του Συγγρού-Κηφισίας σε άξονα υψηλής ταχύτητας. Η κατασκευή των ανισόπεδων
κόµβων, η κατάργηση των αριστερών στροφών, οι διαπλατύνσεις, είναι λύσεις που προφανώς
προωθούν το αυτοκίνητο, ενισχύουν την ελκυστικότητά του απέναντι στη δηµόσια συγκοινωνία,
κατακερµατίζουν τον αστικό χώρο επιβαρύνοντας την κίνηση του πεζού, αυξάνουν σηµειακά τις
ταχύτητες και δηµιουργούν συνθήκες ανασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες της οδικής
υποδοµής, όπως είναι οι δικυκλιστές.
Ενώ, ως προς το κυκλοφοριακό, δεν υπήρξε καµιά συνολικού χαρακτήρα πολιτική στην Αθήνα,
µε εξαίρεση τις αναπλάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για την ‘ενοποίηση των αρχαιολογικών
χώρων’ (η ‘πεζοδρόµηση του Εµπορικού Τριγώνου’ ήταν η πιο θεαµατική, αλλά και αυτή αφέθηκε
να καταρρεύσει, όπως ο ‘δακτύλιος’), στον τοµέα της δηµόσιας συγκοινωνίας γίνεται µια
προσπάθεια εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου σχεδίου. Οι γραµµές κορµού, η ανανέωση του
στόλου των λεωφορείων και τρόλεϊ, η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου λεωφορειολωρίδων (το
µήκος τους σήµερα είναι 39 χλµ και κατασκευάζονται άλλα 9), οι επεκτάσεις του µετρό, του
προαστιακού και του τραµ, η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραµµών ώστε να ενισχυθεί η
τροφοδότηση των σταθµών των µέσων σταθερής τροχιάς, αποτελούν έργα που απλώνονται στο
σύνολο της πρωτεύουσας και εξυπηρετούν µε ορθολογικό τρόπο τις ανάγκες της.
Οι επενδύσεις λοιπόν για τη δηµόσια συγκοινωνία γίνονται παράλληλα µε επενδύσεις για µεγάλα
οδικά έργα που τις ακυρώνουν. ∆εν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική. Τα αρµόδια υπουργεία είναι δυο,
το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Μεταφορών. Προωθούν αντίπαλους στόχους. Το πρώτο θεωρεί ότι είναι
αρµόδιο για την υπεράσπιση του αυτοκινήτου, χωρίς ποτέ να καταλάβει ότι είναι υπεύθυνο
επίσης και για την κίνηση του πεζού και του ποδηλάτη. Το δεύτερο είναι αρµόδιο για τη δηµόσια
συγκοινωνία. Είναι δυνατόν να πιστεύουν οι κυβερνήσεις ότι αυτή η διχοτοµηµένη πολιτική, τους
έχει ευχαριστηµένους όλους; Είναι δυνατόν να συνυπάρξουν δυο Αθήνες, η µια του αυτοκινήτου
και η άλλη της δηµόσιας συγκοινωνίας; Ποιο θα ήταν το σηµείο ισορροπίας ή µήπως αποκαλείται
ισορροπία αυτό που ζει η Αθήνα σήµερα, την παράδοση στις κατακτητικές ορέξεις των
αυτοκινήτων;
Ο κυκλοφοριακός κορεσµός φορτίζει τους δρόµους πέρα από τις αντοχές τους, ενώ συγχρόνως η
άναρχη στάθµευση καλύπτει πάρκα, πεζοδρόµια, πλατείες. Όπως δεν εφαρµόστηκε ποτέ
σχεδιασµός για την κυκλοφορία, ανάλογα δεν εφαρµόστηκε ποτέ πολιτική για τη στάθµευση. Το
βασικό πρόβληµα της ελεγχόµενης στάθµευσης, που εφαρµόστηκε στα κέντρα αρκετών δήµων
σε συνδυασµό µε πεζοδροµήσεις, είναι ότι δεν υποστηρίχτηκε από επαρκή αστυνόµευση και έτσι
η αποτελεσµατικότητά της ήταν περιορισµένη. Μέχρι να ακυρωθεί η ιδιωτική αστυνόµευση αυτών
των συστηµάτων από το Συµβούλιο Επικρατείας ως αντισυνταγµατική, είχαν συµβάλει στην
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αύξηση της κυκλοφορίας στις κεντρικές περιοχές αφού είχαν αυξήσει την πιθανότητα εύρεσης
θέσης. Το ίδιο γίνεται σήµερα µε τα µεγάλα γκαράζ, τα οποία χωροθετούνται χωρίς να
υπηρετείται ένας συνολικός σχεδιασµός, αλλά όπου βρίσκεται χώρος. Ενώ η κατασκευή τους θα
έπρεπε να συνοδεύεται από πεζοδροµήσεις στη γύρω τους περιοχή, ώστε να απελευθερώνονται
οι δρόµοι από την παράνοµη στάθµευση, δεν γίνεται κανένα τέτοιο έργο, µε αποτέλεσµα να
προσελκύονται ακόµη πιο πολλά αυτοκίνητα από πριν.
Πόσα αυτοκίνητα χωράνε να σταθµεύουν στο κέντρο της Αθήνας; ∆εν εκτιµήθηκε ποτέ η
περιβαλλοντική χωρητικότητά του. Σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ασκούνται πολιτικές
περιορισµού της στάθµευσης µε κατάργηση κάθε χρόνο ενός αριθµού θέσεων στο δρόµο και
εκτός δρόµου. Στην Αθήνα απέχουµε πολύ από αυτό. Η πόλη αισθάνεται υπόχρεη σε όποιον,
οπουδήποτε, χτίζει γκαράζ.
Η Αθήνα είναι ένας τεράστιος χώρος στάθµευσης. Βρίσκεις παντού να παρκάρεις και µε µεγάλες
πιθανότητες ατιµωρητί. Συγχρόνως η προσπέλαση του κέντρου µε τις ακτινικές αρτηρίες που
αναβαθµίστηκαν (Κηφισίας, Μεσογείων, Συγγρού κλπ) έγινε πιο εύκολη. Πώς να ανταγωνιστεί η
δηµόσια συγκοινωνία το αυτοκίνητο µε αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το καθεστώς υποβάθµισης
του οδικού περιβάλλοντος που διώχνει τους χρήστες της, δηλαδή τους πεζούς πίσω στα σπίτια
τους ή στα αυτοκίνητά τους;
Γιατί να περπατήσεις όταν τίποτα δεν σε κρατά στο δρόµο; Θωρακίζεσαι στο αυτοκίνητο,
απολαµβάνεις τις ανέσεις στο εσωτερικό του και αδιαφορείς για το απ’έξω. Όταν δεν έχεις
αυτοκίνητο προτιµάς το µετρό. Το µοναδικό κριτήριο είναι να φτάσεις γρήγορα αποφεύγοντας την
πόλη, έστω και υπογείως.

•

Αθήνα µε δίκτυα σταθερής τροχιάς. Ο ειδικός ρόλος του τραµ

Τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το τραµ µε τις αποκλειστικές τους λωρίδες παίρνουν χώρο από το
αυτοκίνητο. Παρεµβαίνουν στην Αθήνα, την αλλάζουν. Το µετρό δεν την αγγίζει, την αφήνει στην
τύχη της. Να παραδοθεί η πόλη στα αυτοκίνητα και οι άνθρωποί της να πάνε από κάτω, µακριά
από αυτήν; Αυτός είναι ο αναπτυξιακός στόχος για µια πρωτεύουσα που στηρίζει την οικονοµία
της και στον τουρισµό; Αυτός είναι ο στόχος για µια Αθήνα που έχει την ευθύνη να φυλάει µε
αξιοπρέπεια τις αξίες µιας παγκόσµιας κληρονοµιάς;
Αντίθετα µε το µετρό, το τραµ κινείται στο δρόµο και είναι ασύµβατο µε ό,τι αυτός είναι σήµερα.
Το τραµ χρειάζεται χώρο. Τον αφαιρεί από το αυτοκίνητο και τον δίνει στην πόλη. Οι πρώτες
γραµµές του τραµ κατασκευάστηκαν χωρίς να θιγεί ουσιαστικά το αυτοκίνητο. Πάρθηκε χώρος
από πεζοδρόµια, κεντρικές νησίδες και ζώνες στάθµευσης. Το τραµ ξαναµπήκε στην Αθήνα
λιγότερο γενναία από ότι του άξιζε.
Στην Αθήνα της δηµόσιας συγκοινωνίας, σε µια Αθήνα µε λιγότερα αυτοκίνητα στο τραµ ανήκει να
παίξει ένα ξεχωριστό ρόλο. Να συνοδέψει την ανάπλαση του οδικού περιβάλλοντος. Το τραµ θα
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος µιας διαφορετικής Αθήνας, εκείνης που οραµατίζεται να ξανακάνει τις
κεντρικές της λεωφόρους ανθρώπινες, την Πανεπιστηµίου, την Πατησίων, την Αλεξάνδρας, τη
Βασ. Σοφίας, τη Βασ. Κωνσταντίνου, τη Συγγρού, µε φαρδιά πεζοδρόµια και µε νέες χρήσεις. Το
τραµ οδηγεί προς µια Αθήνα µε λιγότερη ρύπανση, λιγότερο θόρυβο και πιο ασφαλή.
Το τραµ θα προωθήσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, θα υποστηρίξει τη διεκδίκηση ενός
ανανεωµένου δικαιώµατος στην πόλη. Θα απευθύνεται όχι µόνο σε αυτούς που δεν έχουν
αυτοκίνητο αλλά σε όλους εκείνους, τους πολύ περισσότερους, που θα έχουν και η πόλη θα τους
ζητά να µη το χρησιµοποιούν.
Σε µια διαφορετική Αθήνα ένα εκτεταµένο δίκτυο τραµ θα είναι το ουσιαστικότερο πλεονέκτηµά
της. Επειδή κατασκευάζεται γρήγορα και σχετικά φτηνά θα µπορούσε να αναπτυχθεί προς κάθε
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κατεύθυνση σε όλο το λεκανοπέδιο και όχι µόνο. Τώρα που το Θριάσιο και τα Μεσόγεια αρχίζουν
να πατάνε στα πόδια τους, τώρα που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα σαν µέλη του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της πρωτεύουσας, τώρα τους χρειάζεται ένας κορµός για να αρθρώσει και να
προγραµµατίσει την ανάπτυξή τους. Είναι σηµαντικό για το λεκανοπέδιο να µη χτίσουν µια σχέση
µαζί του, εξαρτηµένη από το αυτοκίνητο.
Στο εσωτερικό του λεκανοπέδιου υπάρχουν διαδροµές που αξίζουν να αναγεννηθούν
µετατρεπόµενες σε ζώνες διαφορετικής αστικής ποιότητας. Το Ε.Μ.Π. (επιτροπή
εµπειρογνωµόνων24) έχει µελετήσει για λογαριασµό του υπουργείου µεταφορών τις τέσσερις
πρώτες από τις πολλές που χρειάζεται η Αθήνα:
•

Ν. Φάληρο – Πειραιάς: σε επέκταση της γραµµής που τερµατίζει στο ΣΕΦ, µπροστά στην
πόρτα του Πειραιά. Θα συνοδευτεί µε θεαµατική ανάπλαση των Β. Γεωργίου και Γρ.
Λαµπράκη.

•

Πλατεία Συντάγµατος – Πατήσια: κατά µήκος των Πανεπιστηµίου και Πατησίων.
Τουλάχιστον η µισή διατοµή τους θα δοθεί στο τραµ, στον πεζό και στο πράσινο.

•

Σταθµός Λαρίσης – Νοσοκοµεία Παίδων – Πολυτεχνειούπολη/Πανεπιστηµιούπολη: µε
ένταξη του τραµ στη Λ. Αλεξάνδρας, που θα ξαναβρεί το ρόλο που της ανήκε στην
πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

•

Πλατεία Συντάγµατος – Παγκράτι – Καισαριανή – Πανεπιστηµιούπολη: µε ανάπλαση
µεταξύ άλλων των Εθν. Αντιστάσεως (υποβαθµίστηκε τελευταία από πολεοδοµικός
κορµός της Καισαριανής σε κλάδο του κόµβου της περ. Υµηττού) και Βασ. Κωνσταντίνου.

10. Προσαρµογή της Αθήνας στη δηµόσια συγκοινωνία
Ποια θα είναι η µορφή της αυριανής Αθήνας; Θα εξαρτηθεί από το πού θα στηρίξει την ανάπτυξή
της. Όπως όλα δείχνουν η δηµόσια συγκοινωνία θα είναι µοχλός, τόσο για όσα θα συµβούν στο
εσωτερικό του υφιστάµενου ιστού, όσο και για όσα θα συµβούν στις νέες επεκτάσεις.
Κατά κανόνα η Αθήνα, µε εξαίρεση τον ‘ηλεκτρικό’, ήταν συνδεδεµένη µε τους ρυθµούς
επέκτασης του οδικού της δικτύου. Το οδικό δίκτυο ήταν το περίπου αποκλειστικό στήριγµα για
τις µεταφορές της. Τώρα η δηµόσια συγκοινωνία αποκτά ανεξάρτητα, δικά της δίκτυα
(προαστιακός, µετρό), ενώ όταν χρησιµοποιεί την οδική υποδοµή, τη µετασχηµατίζει διώχνοντας
από σηµαντικό µέρος της διατοµής το αυτοκίνητο (λεωφορειολωρίδες, τραµ). Όµως η γεωγραφία
των γραµµών της δηµόσιας συγκοινωνίας είναι διαφορετική από αυτή του οδικού δικτύου. Γίνεται
όλο και πιο γραµµική ακολουθώντας διαδρόµους µεγάλης χωρητικότητας (γραµµές κορµού κλπ),
λιγότερο ευέλικτη, από αυτή των δρόµων και ανεξαρτητοποιείται από αυτούς. Οι τελευταίοι
παρουσιάζουν δίκτυο που οι κλάδοι του, µικροί ή µεγάλοι, φτάνουν µπροστά στην κάθε
δραστηριότητα, στο κάθε σπίτι. Αντίθετα τις γραµµές της δηµόσιας συγκοινωνίας ο κάτοικος
πρέπει να τις αναζητήσει, δεν τις έχει στα πόδια του, όπως το δρόµο µε το παρκαρισµένο του
αυτοκίνητο.
Η προσπελασιµότητα µε τη δηµόσια συγκοινωνία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη γεωγραφία
των χαράξεων και τον εξοπλισµό της σε συνδυασµένα δίκτυα µικρής και µεγάλης κλίµακας.
Εξαρτάται σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό από την ίδια τη δοµή της πόλης και την ικανότητά της να
προσεγγίσει τις γραµµές. Σήµερα, σε Ευρώπη και Αµερική ασκούνται πολιτικές προς αυτή την
κατεύθυνση. Ενισχύονται οι πυκνότητες κατοικίας γύρω από τους σταθµούς, δίνονται κίνητρα για
την εγκατάσταση ισχυρών πόλων δραστηριοτήτων κοντά τους, η πόλη ακολουθεί τη γραµµική
24

Την συγκροτούσαν οι καθηγ. Α. Αραβαντινό, Θ. Βλαστό , Μ. Κονταράτο, Μ. Μαντουβάλου, Ι. Πολύζο,
Γ. Σαρηγιάννη, Ι. Φραντζεσκάκη.
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γεωγραφία των δικτύων σταθερής τροχιάς και ειδικότερα προσανατολίζεται από τη σηµειακή
παράταξη των σταθµών τους κατά µήκος των γραµµών. Πρόκειται για τη λογική των γραµµικών
πόλεων, την οποία εισήγαγε για πρώτη φορά ο ισπανός Arturo Soria Y Mata25 στη Μαδρίτη, στα
τέλη του 19ου αιώνα, και που συζητήθηκε έντονα από τους ρώσους πολεοδόµους στις αρχές του
επόµενου. Αυτή η πολιτική πύκνωσης της πόλης γύρω από σταθµούς δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί
στην Αθήνα αν και οι αξίες των ακινήτων έχουν ήδη επηρεαστεί σηµαντικά. Η πύκνωση
δραστηριοτήτων σήµερα γίνεται µόνο κατά µήκος των οδικών αρτηριών. Οι δραστηριότητες
εµπορίου, αναψυχής κλπ. αναζήτησαν συστηµατικά το αυτοκίνητο και παρατάχθηκαν γραµµικά
κατά µήκος των δρόµων µε τις περισσότερες διελεύσεις. Αυτό οδήγησε στα γνωστά αδιέξοδα που
παρεµποδίζουν τις διάφορες χρήσεις να λειτουργήσουν. Οι χρήστες αποµακρύνονται και
προτιµούν τις δραστηριότητες που εγκαταστάθηκαν σε νέες θέσεις εξυπηρετούµενες από
σταθµούς µέσων σταθερής τροχιάς και πεζοδροµήσεις. Είναι λοιπόν αναµενόµενο ότι τα επόµενα
χρόνια η γεωγραφία της κατανοµής των δραστηριοτήτων θα αντανακλά µια προσπάθεια
αξιοποίησης των αναβαθµισµένων δυνατοτήτων προσπέλασης και ποιότητας περιβάλλοντος που
εξασφαλίζει η δηµόσια συγκοινωνία µε προσαρµογή στα δίκτυά της. Είναι όπως και όλα ζήτηµα
χρόνου. Τα δίκτυα σταθερής τροχιάς απλώνονται και επηρεάζουν τη δοµή της Αθήνας. Από µια
Αθήνα φτιαγµένη για το αυτοκίνητο οδεύουµε προς µια Αθήνα που θα φτιαχτεί για τη δηµόσια
συγκοινωνία.
Όταν προσαρµοστεί η Αθήνα στη δηµόσια συγκοινωνία, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι
εντυπωσιακά ως προς την επιβατική κίνηση. Σήµερα η Αθήνα είναι µια πόλη που συµπεριφέρεται
τελείως άνισα απέναντι στη δηµόσια συγκοινωνία. Πράγµατι, ενώ η γενική κατανοµή των
µετακινήσεων, µεταξύ δηµόσιας συγκοινωνίας και Ι.Χ., σύµφωνα µε τη µελέτη της Αττικό Μετρό
του 1996 είναι αντίστοιχα 31% και 39%, οι αποκλίσεις στον κάθε δήµο ξεχωριστά σε σχέση µε τα
παραπάνω γενικά ποσοστά είναι πολύ µεγάλες. Η Αθήνα κάθε άλλο παρά λειτουργεί ενιαία. Οι
διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα µεγάλες µεταξύ των κεντρικών δήµων και αυτών που βρίσκονται
σε απόσταση από το κέντρο, ωστόσο αυτό επηρεάζεται και από τα κοινωνικοοικονοµικά τους
χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, δήµοι που βρίσκονται κοντά στο κέντρο αλλά έχουν υψηλό µέσο
εισόδηµα εµφανίζουν πολύ χαµηλή χρήση της δηµόσιας συγκοινωνίας, ενώ δήµοι µε χαµηλό
εισόδηµα και ας βρίσκονται µακριά εµφανίζουν υψηλό ποσοστό (Πίνακας 16).

Πίνακας 16
∆ήµος
Αθήνα
Καµατερό
Αγ. Ι. Ρέντης
Καλλιθέα
Ζωγράφου
Καισαριανή
Υµηττός
Νίκαια
Πειραιάς
Φυλή
Κορυδαλλός
Παιανία
Παπάγου
Γλυφάδα
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Κατανοµή ταξιδιών σε δηµόσια συγκοινωνία και ιδιωτικό αυτοκίνητο
Ποσοστό Ταξιδιών µε
∆Σ
38%
36%
35%
35%
34%
34%
34%
33%
33%
28%
27%
22%
21%
20%

Ποσοστό Ταξιδιών µε
ΙΧ
32%
35%
37%
36%
35%
38%
43%
35%
37%
42%
42%
67%
67%
61%

Βλ., Arturo Soria Y Mata
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Κηφισιά
Αγ. Παρασκευή
Παλλήνη
Π. Ψυχικό
Κορωπί
Μελίσσια
Φιλοθέη
Βούλα
Θρακοµακεδόνες
Βουλιαγµένη
Ελευσίνα
Ν. Ερυθραία
Ανθούσα
∆ροσιά
Πεντέλη
Ν. Πεντέλη
Σταµάτα
∆ιόνυσος
Εκάλη

20%
19%
17%
15%
15%
15%
14%
13%
13%
12%
12%
12%
12%
11%
9%
8%
6%
4%
1%

61%
60%
63%
72%
61%
62%
77%
65%
78%
67%
44%
67%
79%
74%
73%
72%
73%
83%
82%

Πηγή: Μελέτη της Αττικό Μετρό. 1996
Αυτή η άνιση συµπεριφορά της Αθήνας είναι ανάγκη να διορθωθεί γιατί είναι άδικη. Ο χρήστης
της δηµόσιας συγκοινωνίας απελευθερώνει χώρο από το δρόµο και σε απάντηση το αυτοκίνητο
καταχρώµενο αυτό το χώρο του επιστρέφει ρύπους και θόρυβο. Θα ήταν µάταιες οι πολιτικές για
την αναβάθµιση της δηµόσιας συγκοινωνίας αν η πρωτεύουσα παρέµενε δοµηµένη σε αραιές
πυκνότητες ανεπαρκείς για να την υποστηρίξουν. Το πρόβληµα είναι σοβαρό, δεδοµένου ότι
συνεχίζει να επεκτείνεται µε τον ίδιο τρόπο που αναπτυσσόταν στο παρελθόν. Είναι ένας τρόπος
που δένει τους κατοίκους στο αυτοκίνητο. Είναι αλήθεια ότι η κρατούσα άποψη είναι ότι η µείωση
των συντελεστών δόµησης είναι περιβαλλοντικά µια θετική εξέλιξη που βελτιώνει την ποιότητα
ζωής. Είναι µια λάθος αντίληψη. Η πόλη για να υπάρχει, να λειτουργεί σωστά, να διαθέτει τον
απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισµό και υποδοµές πρέπει να έχει µια ελάχιστη πυκνότητα. Αυτό το
ελάχιστο πάρα πολλοί δήµοι στην Αθήνα δεν το έχουν.
Σε όλο τον 19ο αιώνα οι πυκνότητες στην Αθήνα ήταν µικρές26. Ήταν µικρότερες ή αντίστοιχες
της σηµερινής Γλυφάδας. Στις περιοχές που δοµήθηκαν τον ίδιο αιώνα τα πράγµατα άλλαξαν
δραµατικά µετά τον εµφύλιο και οι πυκνότητες πολλαπλασιάστηκαν (Πίνακας 17). Παράλληλα
όµως οι νεότερες επεκτάσεις κράτησαν πυκνότητες πολύ χαµηλές.
1834: 120-140 άτοµ/εκτ. (Σχέδιο Κλεάνθη)
1865:
140 ‘’
1880:
226 ‘’
1900:
90 ‘’
1910:
100 ‘’
Πίνακας 17 Πυκνότητα κατοικίας και δείκτης εξυπηρέτηση από τη δηµόσια συγκοινωνία σε
έναν αριθµό δήµων της Αθήνας

26

Κατά τον Κ. Μπίρη µια λογική πυκνότητα κατοικίας είναι γύρω στα 300-400 άτοµ./εκτ., αν και αυτό
είναι σχετικό. Συναρτάται από την έκταση των υπολοίπων χρήσεων γης στην περιοχή, op.cit., σελ.
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∆ήµος

Καθαρή πυκνότητα κατοικίας
(άτοµ./εκτ.) (ΜΑΜ)

Ζωγράφου
Αθηναίων
Καλλιθέα
Πειραιάς
Καισαριανή
Βύρωνας
Κορυδαλλός
Ν. Σµύρνη
∆ραπετσώνα
∆άφνη
Περιστέρι
Μεταµόρφωση
Γλυφάδα
Παπάγου
Π. Ψυχικό
Κηφισιά
Α. Λιόσια
Αγ. Στέφανος
Εκάλη

903,3
744,5
690,9
633,0
535,1
508,8
475,3
459,8
458,6
439,5
370,6
188,2
165,1
136,1
103,4
71,9
58,2
19,9
13,0

∆είκτης συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης (το γινόµενο
της συχνότητας ∆.Σ. επί το
µήκος των γραµµών ανά την
επιφάνεια του δήµου (ΟΑΣΑ
1995)27
6,65
227,65
74,93
51,80
2,76
7,31
7,20
13,86
2,69
22,86
9,75
3,25
6,65
5,66
5,77
4,54
2,87
0,32
1,46

Eπίλογος
Όλη η ιστορία της Αθήνας, ως πρωτεύουσας του νέου ελληνικού κράτους, είναι µια άτυχη ιστορία
για τη δηµόσια διάσταση της πόλης. Όλοι ευθύνονται για αυτό. Αυτή η περίοδος της ιστορίας της
Αθήνας έχει τελειώσει. Αλλάζουν οι διαδικασίες και θα αλλάξουν και τα αποτελέσµατα. Η εποχή
των φιλόδοξων κεντρικών πολεοδοµικών σχεδίων µε διαπλατύνσεις, διανοίξεις και
µορφοκρατικούς τυχοδιωκτισµούς δίνει τη θέση της σε δηµοκρατικές διαδικασίες συµµετοχής και
διαπραγµάτευσης, προσιτές σε όλους τους πολίτες οι οποίοι θα µπορούν να διεκδικούν µια
θέση στο κέντρο του σχεδιασµού και της παραγωγής πολεοδοµικής πολιτικής.
Η Αθήνα δεν φτιάχτηκε για το αυτοκίνητο. Άργησε επίσης να το υποδεχτεί. Ο επόµενος Πίνακας
18 µας θυµίζει ότι η ιστορία του αυτοκινήτου στην Αθήνα δεν είναι ούτε σαράντα ετών. Είναι µια
αµελητέα περίοδος. Είναι ελάχιστη ακόµη και για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας. Στη διάρκεια
αυτών των τελευταίων σαράντα ετών αρχικά η πόλη παρακολούθησε παθητικά την άλωσή της
από το αυτοκίνητο, στη συνέχεια ενσωµάτωσε τη λογική του και αναπτύχθηκε υπολογίζοντας
µόνο σε αυτό. Σήµερα η πρωτεύουσα έχει µέσα της δυο Αθήνες. Η µια (η νεότερη) είναι µια πόλη
για αυτοκίνητο, η άλλη (η παλαιότερη) δεν φτιάχτηκε για αυτό. Είναι και οι δυο Αθήνες σήµερα
ένα πρόβληµα. Ως προς τη δεύτερη η λύση του είναι προφανής. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να
στηριχτεί σε διαφορετικά µέσα από το αυτοκίνητο. Ως προς την πρώτη, αν και δείχνει ότι διαθέτει
ένα άνετο εσωτερικό περιβάλλον, στην πραγµατικότητα ζει εις βάρος της δεύτερης. Είναι ένα
καταφύγιο – υπνωτήριο για τις βραδυνές ώρες, ωστόσο τις ώρες δουλειάς είναι άδεια
επιβαρύνοντας µε τα αυτοκίνητά της την παλιότερη Αθήνα.
27

Ο δείκτης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, έτσι όπως τον ορίζει ο ΟΑΣΑ, περιέχει σηµαντική
πληροφορία ως προς τον εξοπλισµό κάθε δήµου σε δηµόσια συγκοινωνία. Και µε το δείκτη αυτό φαίνονται
οι µεγάλες ανισότητες στην Αθήνα.
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Τέλος εποχής. Μετά από σαράντα χρόνια, καλείται τώρα η δηµόσια συγκοινωνία να περιορίσει το
αυτοκίνητο και να αλλάξει την πόλη. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Το νερό µπήκε στο αυλάκι. Ο
προαστιακός και το µετρό προχωρούν, το τραµ αρχίζει να πατάει στα πόδια του και επεκτείνεται
επίσης, οι λεωφορειόδροµοι επεκτείνονται και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ ανανεώνονται. Υπάρχει
πια επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και για την ίδια τη δηµόσια συγκοινωνία και αυτό δεν είναι κακό
όταν το κράτος παίζει σωστά το ρόλο που του ανήκει.
Αυτές οι εξελίξεις δηµιουργούν νέες συνθήκες και για τον πεζό. Είναι αλληλένδετος µε τη δηµόσια
συγκοινωνία. Αν µπορούν αύριο ο Αθηναίος και η Αθηναία να περπατούν µε αξιοπρέπεια θα
εµφανιστεί και ο ποδηλάτης, ο οποίος θα αναζητήσει, δικαίως και αυτός, τη θέση που του
αφαιρέθηκε από το δρόµο. Με τους ποδηλάτες η δηµόσια συγκοινωνία στην Αθήνα θα αυξήσει
σηµαντικά την εµβέλειά της. ∆εν αρκεί να τους περιµένει παθητικά. Οι σταθµοί και τα οχήµατά της
θα πρέπει να εξοπλιστούν για τη στάθµευση και τη µεταφορά τους.
Οι διορθωτικές κινήσεις δεν αρκούν. Τα προβλήµατα είναι πολύ µεγάλα και δεν αντιµετωπίζονται
τοµεακά. Ο εγκλωβισµένος στο στενό πλαίσιο της δηµόσιας συγκοινωνίας Συγκοινωνιακός
Χάρτης είναι λειψός και ατελέσφορος. Αν δεν υπάρξει η τόλµη ώστε να ασκηθεί η αυτονόητη
συνδυασµένη πολιτική για το αυτοκίνητο και την πολεοδοµία η πορεία υποβάθµισης θα
συνεχιστεί. Έχουµε πρόσφατο το παράδειγµα ενός επιτυχηµένου Σχεδίου, αυτού των
Ολυµπιακών Αγώνων, που τα κατάφερε γιατί ήταν συνολικό.
Χρησιµοποιήθηκε εντατικά η δηµόσια συγκοινωνία γιατί ήταν πυκνή, γρήγορη χάρη στις ειδικές
λωρίδες, καλά συντονισµένη και το κυριότερο γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα στάθµευσης
αυτοκινήτου σε µια σηµαντική ακτίνα γύρω από τα στάδια. Αυτό είναι το κυριότερο µάθηµα από
τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ότι δεν υπάρχουν ισόρροπες λύσεις για όλα τα µέσα. Η δηµόσια
συγκοινωνία µπορεί όταν η πόλη έχει µια ξεκάθαρη και αποφασιστική περιοριστική πολιτική
απέναντι στο αυτοκίνητο. Οι περιορισµοί στη στάθµευση αυτόµατα συνεπάγονται επαναφορά της
κυκλοφορίας στα ανεκτά όρια.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες µας έδωσαν ένα ακόµη καλό µάθηµα. Ότι ακόµη η πόλη έχει πολύ δρόµο
µπροστά της µέχρι να ξανακερδίσει τους κατοίκους της. ∆εν ξέρουν να τη ζουν, ακόµη και στις
µοναδικές στιγµές της, στην πιο µεγάλη γιορτή, τη γιορτή του αιώνα για την Αθήνα. Την άφησαν
άδεια γιατί δεν τους κρατά, δεν τους αφορά, δεν την αγαπάνε. Οι αποτελεσµατικές µεταφορές
είναι ένα από τα ζητήµατα, δεν είναι όλα. Η Αθήνα πρέπει να γίνει όµορφη, φιλική, καθαρή,
κοινωνική και πολιτισµένη. Τους έχασε τους κατοίκους της γιατί ούτε καν την ξέρουν. Η ιστορία
της κακόπαθε, ωστόσο έχει πολλά να πει. Αυτή είναι η αφετηρία.

Πίνακας 18
µετακινήσεων

∆ιαχρονική εξέλιξη των µετακινήσεων κατά µέσο. Ποσοστά ηµερήσιων

1955
1962
1973 (Smith)
1983 (ΟΑΣ)
1996 (ΜΑΜ)

Ιδιωτικά µέσα µεταφοράς %

∆ηµόσια µέσα
µεταφοράς
(δηµ. συγκ. και
ταξί) %
97
89
65
51
42

3
11
35
49
58

Η δηµόσια συγκοινωνία είναι ένα µεγάλο δηµόσιο έργο όπως και η ίδια η πόλη. Η Αθήνα, σ’όλη
της την πορεία από το 1834 και µετά, ήταν το αποτέλεσµα σύγκρουσης του ιδιωτικού µε το
δηµόσιο. Το ιδιωτικό κέρδισε το δηµόσιο. Αυτή ήταν περίπου και η τύχη της δηµόσιας
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συγκοινωνίας που σε σηµαντικό βαθµό στηρίχτηκε στο λεωφορείο και το ταξί, µε κάθε όχηµα να
λειτουργεί περισσότερο σαν ατοµική επιχείρηση παρά σαν όχηµα ενός δηµόσιου στόλου.
Όταν η αστική κοινωνία αντιµετωπίζει την πόλη σαν ένα πραγµατικά συλλογικό δηµόσιο έργο
τότε µόνο την εξοπλίζει µε µια δηµόσια συγκοινωνία ικανή να καλύπτει τις ανάγκες. ∆ηµόσια
συγκοινωνία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει οργάνωση και κοινωνική συνοχή.

Πίνακας 19

Τεχνικά χαρακτηριστικά των µέσων δηµόσιας συγκοινωνίας της Αθήνας. 2004

µήκος δικτύου
γραµµές
µέσο µήκος γραµµής
οχήµατα

συρµοί
Οχηµατοχιλιόµετρα/ηµέρα
µέση ταχύτητα30
µέση συχνότητα
συχνότητα ωρών αιχµής

Θερµικά
λεωφορεία
6.900 χλµ
313
11 χλµ
2000
(416
φυσικού
αερίου και
432
αρθρωτά

τρόλεϊ

‘ηλεκτρικός’

µετρό

τραµ

356 χλµ
22
16 χλµ
366
υβριδικά
(51
αρθρωτά)

25,5 χλµ
1

23,6 χλµ
2

26 χλµ
3

245

252

48

315.000

40.000

45
45.000

42
65.25528

24
14.20029

14,9
χλµ/ώρα
24’
18’

11,4
χλµ/ώρα
9,5’
8’

3’

5’-10’
3’

19
χλµ/ώρα
7,5’31

Θάνος Βλαστός
Συγκοινωνιολόγος-πολεοδόµος
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∆εν έχουν συνυπολογιστεί τα δροµολόγια µεταξύ ∆. Πλακεντίας και αεροδροµίου. Για να υπολογιστούν
συρµοχιλιόµετρα θα πρέπει να γίνει διαίρεση δια 6.
29
Για να υπολογιστούν συρµοχιλιόµετρα θα πρέπει να γίνει διαίρεση δια 2.
30

Γύρω στο 60 η µέση εµπορική ταχύτητα των τρόλεϊ ήταν 17 χλµ/ώρα και των λεωφορείων 25 χλµ/ώρα.

31

Πρόκειται για τη συχνότητα στο κοινό τµήµα. Στα παραλιακά τµήµατα η συχνότητα είναι 15’.
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