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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηελ επνρή ηεο πνιύπιεπξεο θξίζεο (νηθνλνκηθήο, θνηλωληθήο, πεξηβαιινληηθήο)
πξωηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα βηώζηκωλ πόιεωλ απνδεηθλύνπλ όηη ε αεηθνξία απνηειεί ηε
ιύζε ζε πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ καζεηώλ ζε ζέκαηα
αεηθνξίαο θαη βηωζηκόηεηαο ηωλ πόιεωλ. ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε επέθηαζε
ηεο Υαιθίδαο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο ηεο θαη νη επηπηώζεηο πνπ ε
επέθηαζε απηή επέθεξε. Αλαθέξνληαη αθόκα δηάθνξνη παξάγνληεο όπωο ην
θπθινθνξηαθό, νη κεηαθηλήζεηο, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ε απζαίξεηε δόκεζε, ε
ξύπαλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη γεληθόηεξα ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ
αζηηθνύ θαη πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο Η επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο ηεο πόιεο είλαη
δπλαηή κε εξγαιείν ηελ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά. Σέινο πξνηείλεηαη κηα πνιηηηθή
επηθεληξωκέλε ζε νινθιεξωκέλεο ηεξαξρεκέλεο δξάζεηο.

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Ζ Αεηθνξία ζε επνρή πνιύπιεπξεο θξίζεο –
Βηώζηκεο Πόιεηο»
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ΔΙΑΓΧΓΗ
ηελ επνρή ηεο πνιύπιεπξεο θξίζεο (νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο)
πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα βηώζηκσλ πόιεσλ απνδεηθλύνπλ όηη ε αεηθνξία απνηειεί
ηε ιύζε ζε πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο.
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα αεηθνξίαο θαη βησζηκόηεηαο ησλ πόιεσλ.
Ζ πιηθή θαη θνηλσληθή επεμία ησλ πόιεσλ απνηειεί δσηηθό παξάγνληα ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απνηειεί έλα αθόκε ιόγν γηα κία πξνζπάζεηα πξνο έλα
νινθιεξσκέλν πξόηππν αεηθόξνπ πόιεο, κνινλόηη νη πξνζεγγίζεηο πνηθίιινπλ
ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
(ΟΓΗΓΟ
ΓΙΑ ΣΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΑ ΥΔΓΙΑ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΑΑ), 2012)
ύκθσλα κε ηελ ΓΖΛΩΖ ΣΖ ΚΟΠΔΓΥΑΓΖ Μάξηηνο 2012 νη πόιεηο
πξέπεη λα θαηαζηνύλ ελεξγεηαθά νπδέηεξεο, νηθνλνκηθέο όζνλ αθνξά ηελ
θαηαλάισζε θαη απνδνηηθέο όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή. Θα πξέπεη λα γίλεη θαιύηεξε

ρσξνηαμηθή δηαρείξηζε πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ αζηηθώλ
πεξηνρώλ θαη ησλ θπζηθώλ ρώξσλ θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαδείμεη ηε θπζηθή,
πνιηηηζκηθή θαη αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά.
Οη πόιεηο κπνξνύλ λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο κε όρεκα ηηο πνιηηηθέο ζηέγαζεο, αζηηθήο αλάπιαζεο, δηαρείξηζεο πόξσλ
(ηδίσο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ησλ πδάησλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ) θαη
αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ, πξνθξίλνληαο ηε ιύζε ησλ καδηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ
ήπησλ κνξθώλ θηλεηηθόηεηαο.
Οη πόιεηο είλαη πξσηίζησο ηόπνο ζπλύπαξμεο κε ζηαζεξή επηδίσμε ην πλεύκα
αιιειεγγύεο. Εεηνύκελα είλαη ε θαζνιηθή πξόζβαζε ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ε
απνθπγή ηόπσλ πεξηζσξηνπνίεζεο, ε αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο, ε θνηλσληθή
πξνζέγγηζε ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ. Δίλαη απαξαίηεην νη πόιεηο λα
επελδύζνπλ πξσηίζησο ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία,
ζηηο ππνδνκέο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ ε θαηλνηνκία, ε
έξεπλα, ε δεκηνπξγηθόηεηα· θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ηνλσζεί ε πνηνηηθή
απαζρόιεζε θαη ζα βειηησζεί θαη’ επέθηαζε ην βηνηηθό επίπεδν ησλ πνιηηώλ.
Γηα πόιεηο θαιύηεξα ελζσκαησκέλεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο είλαη επηζπκεηή ε
αξηηόηεξε ζύλδεζε ηνπο κε ηα δίθηπα κεηαθνξώλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο
λα πξαγκαηνπνηνύλ αληαιιαγέο θαη δηαζπλδέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο πεξηαζηηθέο θαη
αγξνηηθέο δώλεο κε ζθνπό ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηόζν ησλ κελ όζν θαη ησλ δε.
Έηζη, ζα απνθεπρζεί ε δηόγθσζε ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ, ζα ζπγθξνηεζεί έλα
ηζνξξνπεκέλν δίθηπν κηθξώλ θαη κεζαίσλ πόιεσλ θαη ζα επλνεζνύλ ηα αγξνηηθά
πξντόληα γεσγξαθηθήο εγγύηεηαο.( Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο,2012)

Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΑ
Ζ Υαιθίδα είλαη πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Δπβνίαο. Βξίζθεηαη ζηε κέζε θαηά
κήθνο ηνπ λεζηνύ, ζην κόλν ζεκείν όπνπ ππάξρεη ζύλδεζε κε ηελ επεηξσηηθή
Διιάδα
κέζσ
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ηεο
λέαο
θξεκαζηήο
γέθπξαο.
Έρεη 102.420 θαηνίθνπο ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θαη είλαη ν 14νο
κεγαιύηεξνο Γήκνο παλειιαδηθά.
Σν πξώην ζρέδην πόιεσο εθπνλήζεθε ην 1932 θαη πεξηειάκβαλε ηηο θεληξηθέο
πεξηνρέο ηεο πόιεσο. Οη δξόκνη είραλ κηθξό ζρεηηθό πιάηνο θαη ζην ηζηνξηθό θέληξν
ηεο πόιεσο (πεξηνρή Αγίαο Παξαζθεπήο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ ) αξθεηνί νδνί δελ έρνπλ
αθόκα δηαλνηρηεί ζε όιν ηνπο ην πιάηνο, αθνύ πνιιά πξνγελέζηεξα θηίξηα
εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη. Σν 1922 κε ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή
εγθαηαζηάζεθαλ πνιινί πξόζθπγεο ζηε Υαιθίδα ζε πεξηνρέο γύξσ από ηελ πόιε
(Νεάπνιε, Άγηνο Ησάλλεο) νη νπνίεο ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ αζηηθό ηζηό
κε ηε ζπλερή επέθηαζε ηεο πόιεο

Φωη.1: Η Υαιθίδα ηελ δεθαεηία ηνπ 1950

Φωη.2: Η Υαιθίδα ηελ δεθαεηία ηνπ 1970

Οη πξώηεο πνιπθαηνηθίεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ πόιε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. ηε
κέζε ηεο δεθαεηίαο απηήο ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ζηελ επξύηεξε πεξηαζηηθή
πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο ήηαλ έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο κεηαθίλεζεο ηνπ
πιεζπζκνύ από ηελ πεξηθέξεηα ζηελ πόιε, θαζώο θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ε νπνία
όκσο δελ είρε εμέιημε. Υηίζηεθαλ κεγάια πνιπώξνθα μελνδνρεία ζηελ παξαιία ηεο
πόιεο εηο βάξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο – πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο αθνύ
θαηεδαθίζηεθαλ αμηόινγα δείγκαηα λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ πξνζέδηδαλ έλα
ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζηελ πόιε, όπσο απνδεηθλύνπλ
ζήκεξα ηα ειάρηζηα
ελαπνκείλαληα ηέηνηα θηίζκαηα (Γεκαξρείν – νηθία Κόηζηθα (Φωη.3), Πέηξηλν,
Κόθθηλν πίηη, (Φωη. 4,) πίηη κε ηα αγάικαηα). (Φω.5)

Φωηνγξαθία 3: Γεκαξρείν – Φωηνγξαθία 4: θόθθηλν ζπίηη Φωηνγξαθία 5: πίηη κε
νηθία Κόηζηθα
ηα αγάικαηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ε αύμεζε ηνπ επηηξεπόκελνπ ύςνπο θαηά έλα
όξνθν επηδείλσζε ηα πξνβιήκαηα ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. ηνλ πεξηαζηηθό ρώξν, ε
δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ιπόκελσλ ζε επηθάλεηα άλσ ησλ δηαθνζίσλ ηεηξαγσληθώλ
κέηξσλ επλόεζαλ ηελ πεξαηηέξσ θαηάηκεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαζώο θαη ηνλ
πνιιαπιαζηαζκό απζαηξέησλ θηηζκάησλ, δεκηνπξγώληαο έλαλ κεραληζκό
θεξδνζθνπηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο.
Μεηά ην 1983 γίλεηαη πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο νηθηζηηθήο επέθηαζεο θαη ηνπ
δεηήκαηνο ησλ απζαηξέησλ κε ην Ν.1337/83, ρσξίο όκσο απνηειεζκαηηθή
αληηκεηώπηζε, αθνύ έρνπκε ηε δεύηεξε γεληά απζαηξέησλ θαη ηε ζπλέρηζε ησλ
θαηαηκήζεσλ ηεο πεξηαζηηθήο γεο. Έηζη έρνκε επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο πνπ
έπνληαη αληί λα πξνεγνύληαη ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ελζσκαηώλνληαο θαη ηελ
απζαίξεηε δόκεζε, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ζεκαληηθά ε εθαξκνγή ηνπ
ζρεδηαζκνύ.(πλνηθία Α – Κάλεζνο, πλνηθία Ε, Αγία Διενύζα, πλνηθία Ζ, Έμσ
Παλαγίηζα). Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε ζύληαμε πξάμεο εθαξκνγήο γηα ηηο
ζπλνηθίεο Ε θαη Ζ. Ζ αξρηθή απνηύπσζε έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ε
αξρηθή πνιενδνκηθή κειέηε ην 1989. Αθνινύζεζαλ νη δειώζεηο ηδηνθηεζίαο θαη
ζύληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Ζ δηαδηθαζία δελ έρεη νινθιεξσζεί αθόκα, αθνύ ε
θαηάζηαζε ηα ελδηάκεζα ρξόληα έρεη αιιάμεη θαηά πνιύ από ηελ αξρηθή, όπσο επίζεο
θαη νη ηδηνθηεζίεο. Οη πξνβιεπόκελνη ειεύζεξνη ρώξνη έρνπλ θαηαιεθζεί θαη
ρξεηάδεηαη λέα απνηύπσζε θαη αλαζεώξεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο.

Φωηνγξαθία 6 : Η Υαιθίδα ηελ δεθαεηία 2000
Με εηδηθά δηαηάγκαηα νξίδνληαη νη ρώξνη ρξήζεσο γεο κε πεξηνρέο γεληθήο
θαηνηθίαο θ.ι.π. έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη κηθηέο αζπκβίβαζηεο κεηαμύ ηνπο
ρξήζεηο (βηνκεραλία, θαηνηθία, καγαδί) πνπ κέρξη ηόηε ζπλεπξίζθνληαλ ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο δεκηνπξγώληαο νριήζεηο από ζόξπβν θαη ξύπαλζε. Έλα άιιν θαηλόκελν
ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ηε δηακόξθσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ, είλαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Σν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα
εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε ηελ αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ
απηνθηλήησλ θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη βαίλεη δηαξθώο δηνγθνύκελν έσο ζήκεξα. Ζ
θαηαζθεπή ηεο λέαο γέθπξαο βειηίσζε ιίγν ηελ θαηάζηαζε, αλαθνπθίδνληαο ηελ
πόιε από ηηο δηακπεξείο κεηαθηλήζεηο πξνο ηε Βόξεηα θαη Νόηηα Δύβνηα, ηε βαξηά
θπθινθνξία (θνξηεγά – ληαιίθεο) θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ αββαηνθύξηαθνπ θπξίσο
από ην Ννκό Αηηηθήο. ην θέληξν όκσο ε έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ε απνπζία
πνδειαηνδξόκσλ, ε κε ύπαξμε δηθηύνπ πεδνδξόκσλ θαη ην αλεπαξθέο νδηθό δίθηπν
απμάλνπλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.

Φωη.7 Σν ηζηνξηθό μελνδνρείν Παιίξξνηα

Φωη.8 Σν μελνδνρείν Παιίξξνηα ζήκεξα

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα ε θαηεδάθηζε παιαηώλ θηηζκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ζηε ζέζε
ηνπο απξόζσπσλ νηθνδνκώλ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πνιπσξόθσλ, κε ζηόρν ην
θέξδνο, ζεσξνύληαλ αλάπηπμε. Ζ λννηξνπία απηή ηώξα έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη θαη

ηα νηθνδνκηθά θειύθε ζπληεξνύληαη, εθζπγρξνλίδνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνύληαη,
ηόζν από ηδηώηεο όζν θαη από ην Γήκν. Έρνπκε θάπνηα, αιιά όρη αξθεηά, ηέηνηα
παξαδείγκαηα ζηελ πόιε, απνθαηαζηάζεσλ αμηόινγσλ αξρηηεθηνληθώο θηηζκάησλ
πνπ απέθηεζαλ λέα ρξήζε (ηξάπεδεο, θέληξα δηαζθεδάζεσο, πνιηηηζηηθά θέληξα,
Γεκαξρείν). (Αζαλαζνύιε Α., Ρνγθάθνπ Α., Αξαβαληηλόο Α., Βιαζηόο Θ., Κνζκάθε
Π., Μπηξκπηιή Κ., ηάκνπ Α. 1999)
Ζ πόιε θαη ην αζηηθό πεξηβάιινλ γεληθόηεξα, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνιύ εύθνια
θαη πνιύ απνηειεζκαηηθά. Δίλαη έλα πεδίν πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζην ζρνιείν, κε
εύθνιε πξόζβαζε, κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ βηώζεη νη
καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, θαη κε ηνπηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ
θαη πνπ ε επίιπζε ηνπο ζα βειηηώζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο αιιά θαη ηελ
κειινληηθή ηνπο δηαβίσζε. Ζ αξρή ηεο αεηθνξίαο δελ ζα κπνξνύζε λα βξεη θαιύηεξν
παξάδεηγκα γηα λα εκπεδσζεί από ηνπο καζεηέο από ηελ βησζηκόηεηα ηεο πόιεο ηνπο.
Ζ αξαηά δνκεκέλε πόιε είλαη ζε κεγάιν βαζκό ππεύζπλε γηα πξνβιήκαηα
ξύπαλζεο. Ζ ζπλεθηηθή πόιε πξνβάιιεηαη σο ε πιένλ βηώζηκε επηινγή.
(Αξαβαληηλόο Α.,1997)
Ζ Υαιθίδα δελ εληάζζεηαη νύηε ζηε κία θαηεγνξία νύηε ζηελ άιιε. Γελ έρεη
εθαξκνζηεί ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ε πνιηηεία ήξζε
λα λνκηκνπνηήζεη ήδε δηακνξθσκέλεο θαηαζηάζεηο. ην θέληξν έρνπκε θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά ζπλεθηηθήο πόιεο πνπ όκσο δελ ήηαλ απνηέιεζκα θάπνηαο
νξγάλσζεο αιιά πξνέθπςαλ. Σέηνηα είλαη: Ζ κίμε ησλ κε νρινπζώλ ρξήζεσλ, ε
αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο, ν ζπλδπαζκόο πνιιώλ ζθνπώλ ζηηο θαζεκεξηλέο
κεηαθηλήζεηο .
Σν θέληξν ηεο πόιεο δελ έρεη εγθαηαιεηθζεί αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ
πεξηνρή θαηνηθίαο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θαζεκεξηλώλ κεηαθηλήζεσλ ησλ
θαηνίθσλ απηώλ, αθνύ ε εξγαζία ηνπο είλαη θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπο. Έηζη
ηζνζηαζκίδνληαη ζ’ έλα βαζκό νη απμεκέλεο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ
πξναζηίσλ. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ γίλεηαη πεδή αθνύ ε αλάκημε
ρξήζεσλ θάλεη ηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο λα ζπλδπάδνπλ πνιινύο ζθνπνύο:
Αλαςπρή, αγνξέο, εθπαίδεπζε, εξγαζία.
Οη ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο είλαη κηθηέο. ην θέληξν
δαπαλνύληαη ρξήκαηα γηα αλαπιάζεηο ειεπζέξσλ ρώξσλ, δεκηνπξγία ρώξσλ
πξαζίλνπ θαη γεληθόηεξα πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο. ηελ πεξηθέξεηα νη
πηζηώζεηο θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηθηύσλ θνηλήο
σθέιεηαο θαη ζην νδηθό δίθηπν ρσξίο λα δίλεηαη ην βάξνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα
θάλνπλ ηελ πόιε βηώζηκε.
ηε Υαιθίδα εκθαλίδνληαη ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ζηηο άιιεο
κεγάιεο Διιεληθέο πόιεηο ηόζν ζηνλ αζηηθό όζν θαη ζηνλ πεξηαζηηθό ρώξν.
Τπάξρνπλ έληνλεο ηάζεηο γηα νηθηζηηθέο επεθηάζεηο, απζαίξεηεο ζηελ αξρή θαη
κεηά λνκηκνπνηνύκελεο. Δθηόο από θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζε πνιηηηζηηθό,
αηζζεηηθό θαη θπζηθό επίπεδν, ιόγσ ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο, ν άλαξρνο θαη
αλεμέιεγθηνο ηξόπνο πνπ γίλνληαη νη επεθηάζεηο απηέο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
αύμεζε ησλ δαπαλώλ ππνδνκήο θαη ηνπ ρξόλνπ κεηαθνξάο.
Έλα άιιν έληνλν πξόβιεκα είλαη ην θπθινθνξηαθό. Οη αδπλακίεο ηνπ νδηθνύ
δηθηύνπ κε ζηελνύο δξόκνπο ζην θέληξν θαη αδηάλνηθηνπο δξόκνπο ζηα πξνάζηηα θαη
ε αλππαξμία θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ εθηόο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ θάλνπλ ηελ θίλεζε
κέζα ζηελ πόιε δύζθνιε. Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ θαη
ε απμεκέλε αλάγθε κεηαθηλήζεσλ ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνύ απηνθηλήηνπ

ζην θέληξν. Ζ έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο επηηείλεη ην πξόβιεκα θαη δεκηνπξγεί
ζπαηάιε ελέξγεηαο, ρξόλνπ θαη ρξήκαηνο. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
παξάλνκε θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ (από θαθεηέξηεο, εκπνξηθά, δίηξνρα) θαη ηελ
έιιεηςε ξακπώλ θαη πεδνδξόκσλ, δεκηνπξγνύλ κεγάιε δπζρέξεηα ζηελ θίλεζε ησλ
αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ πεδώλ γεληθόηεξα.
Σέινο ζεκαληηθό αθόκα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε πόιε είλαη απηό ηεο
ξύπαλζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
θαη γεληθόηεξα ηεο πεξηβαιινληηθήο
ππνβάζκηζεο. Ο ζεκαληηθόο αξηζκόο βηνκεραληώλ ζην πεξηαζηηθό ρώξν ζπκβάιεη
ζηε δηόγθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Έληνλν είλαη θαη ην πξόβιεκα ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ηόζν ζηε ζπιινγή
(έιιεηςε θάδσλ) όζν θαη ζηε δηάζεζε, αθνύ ν ρξόλνο δσήο ηνπ ρώξνπ πγεηνλνκηθήο
ηαθήο απνξξηκκάησλ έρεη εμαληιεζεί θαη δελ ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηα βηνκεραληθά,
λνζνθνκεηαθά απόβιεηα νύηε θαη γηα ηα απόβιεηα ησλ ζθαγείσλ θαη ησλ
θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ πνπ αθζνλνύλ ζηελ πεξηνρή.
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη γξακκηθέο επεθηάζεηο ηεο πόιεσο θαηά κήθνο ησλ
κεγάισλ νδηθώλ αμόλσλ πνπ ηελ ζπλδένπλ κε ηηο γεηηνληθέο θσκνπόιεηο όπσο: α) Ο
δξόκνο πνπ νδεγεί ζηε Γξνζηά θπξίσο κε εμνρηθέο θαηνηθίεο. β) Ο δξόκνο πνπ νδεγεί
ζηελ Αξηάθε θαη ηελ Βόξεηα Δύβνηα, θπξίσο κε εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. γ) Ο
δξόκνο πνπ νδεγεί ζην Βαζηιηθό θαη Νόηηα Δύβνηα κε ζπλεξγεία, εκπνξηθέο εθζέζεηο.
Ζ απνβηνκεράληζε ηεο Δύβνηαο (Μαληνύδη , θαιηζηήξη), ε απώιεηα ζέζεσλ
εξγαζίαο ε απώιεηα εηζνδεκάησλ ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ καδί κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηξηηνγελνύο θπξίσο ηνκέα θαη ησλ δηνηθεηηθώλ
αξρώλ, ηεο Ννκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε Υαιθίδα, έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ιόγσ ηεο ηνπηθήο κεηαλάζηεπζεο
από ηελ επαξρία. Τπάξρεη όκσο θαη ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε κέζα ζηελ πόιε όπνπ
κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κεηαθηλείηαη πξνο ηα πξνάζηηα γηα λα βξεη ή
θζελόηεξε θαηνηθία (ζηηο ππνβαζκηζκέλεο – θησρέο πεξηνρέο) ή πεξηβαιινληηθά
πνηνηηθόηεξε θαηνηθία (γηα όζνπο θαηνίθνπο είραλ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο
επηπέδνπ).
Οη επηπηώζεηο από ηελ εμάπισζε ηεο πόιεο είλαη πνιιέο .
Έρνπκε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε απνηέιεζκα έλα ζεκαληηθό
κέξνο ηνπ ρξόλνπ θάζε πνιίηε λα μνδεύεηαη θαζεκεξηλά ζ’ απηέο, κε ην αλάινγν
νηθνλνκηθό θόζηνο, ελώ παξάιιεια λα θαηαλαιώλνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο
(θαύζηκα) πνπ είλαη ππεύζπλεο θαηά πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε
ηδίσο ζην θέληξν. Έηζη έρνπκε ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
πνηόηεηαο δσήο ζην ηζηνξηθό θαη εκπνξηθό θέληξν θαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
ηδηνθηεηώλ απηνθηλήησλ, έηζη ώζηε νη πνιίηεο λα απηνλνκνύληαη κελ σο πξνο ηελ
θηλεηηθόηεηα ηνπο, αιιά λα γίλνληαη πεξηζζόηεξν απνκνλσκέλνη θαη εμαξηεκέλνη από
ην απηνθίλεην. (Becman E.P., Γεκνύδε Α., Κνκλίηζαο Κ., Κνζκάθε Π., Μπειαβίλαο
Ν., Πνιίδνο Η., 1999),
Θέκαηα όπσο ην θπθινθνξηαθό, νη κεηαθηλήζεηο, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ε
απζαίξεηε δόκεζε, ε ξύπαλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη γεληθόηεξα ε
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ θαη πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε
επέθηαζε ηεο Υαιθίδαο θαη νη επηπηώζεηο πνπ ε επέθηαζε απηή επέθεξε κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ ζέκαηα Πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ λα
εζηηάδνπλ ζηελ αεηθνξία θαη ηελ βησζηκόηεηα ησλ πόιεσλ.

ΠΡΟΣΑΔΙ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ηεο εμάπισζεο ηεο πόιεο ρξεηάδεηαη κηα
πνιηηηθή επηθεληξσκέλε ζε νινθιεξσκέλεο ηεξαξρεκέλεο δξάζεηο όπσο:

1) Γεκηνπξγία ελόο θέληξνπ πεξηβαιινληηθά αλαβαζκηζκέλνπ κε κίμε ησλ κε
νρινπζώλ ρξήζεσλ, αλαπιάζεηο, δηαθύιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο, νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ
θηηξίσλ όπσο ρακειόηεξεο δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο, θνξνινγηθέο
ειαθξύλζεηο θαη ρακειόηνθα επηηόθηα δαλεηζκνύ.
2) Δλζάξξπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πεδώλ κε ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ
πεδνδξόκσλ θαη ελνπνίεζε ρώξσλ πξαζίλνπ, ειεπζέξσλ θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ θαη πεξηβόισλ Γεκνζίσλ θηηξίσλ κε απαιινηξηώζεηο όπνπ
απαηηνύληαη.
3) Μείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε απηνθίλεηα, βειηίσζε ησλ κέζσλ καδηθήο
κεηαθνξάο, εθαξκνγή δαθηπιίνπ, ιεηηνπξγία mini-bus ρσξίο εηζηηήξην ζην
θέληξν ηεο πόιεο, δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηα όξηα ηνπ δαθηπιίνπ,
θαηαζθεπή πνδειαηνδξόκσλ.
4) Πάηαμε ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο κε ελίζρπζε ησλ κεραληζκώλ ειέγρνπ.
Υαξαθηεξηζκό πεξηαζηηθνύ ρώξνπ σο ρώξν πξαζίλνπ θαη απαγόξεπζε ηεο
εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο. Αλάπιαζε - αλαδάζσζε ησλ
νξεηλώλ όγθσλ πέξημ ηεο πόιεσο.
5) Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ύπαηζξν θαη ζέζπηζε λέσλ θξηηεξίσλ γηα
ηε ρσξνζέηεζε ρξήζεσλ πνπ πξνθαινύλ επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαζώο
θαη θαζηέξσζε απζηεξώλ πξνζηίκσλ ζε όζνπο (βηνκεραλίεο θ.ι.π.) δελ
ηεξνύλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.
6) Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, πιήξεο θαη ζε βάζνο ελεκέξσζε πνπ ζα
αλαηεζεί ζε επηζηεκνληθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο θνξείο.
Ζ αλάγθε ηεο πόιεο γηα κηα καθξνρξόληα θαη βηώζηκε αλάπηπμε είλαη
επηηαθηηθή ζηε ζεκεξηλή επνρή.
Ζ πόιε ρξεηάδεηαη λα ζηξαθεί θαη λα
εθκεηαιιεπηεί ηα δηαθξηηά πιενλεθηήκαηά ηεο, ηα νπνία εθηόο από ηελ ζέζε ηεο
πεξηιακβάλνπλ ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο. (Μαξία-Ραιινύ Σειιάθε, 2012)
Με εξγαιείν ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηεο
αλάπηπμεο ηεο πόιεο ηόζν ζηνλ νηθνλνκηθό αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθό θαη
πεξηβαιινληηθό ηνκέα. Με βαζηθέο ηαθηηθέο ηελ αιιαγή ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο θαη
ηεο πξνώζεζήο ηεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηάο ηεο, ε θιεξνλνκηά ηεο πόιεο
ζε ζπλδπαζκό κε ηα ππόινηπα πξνηεξήκαηά ηεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα
εμέιημεο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
1. ηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα: Με ηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο έηζη ώζηε λα απμεζνύλ νη ππάξρνπζεο θαη λα πξνζειθπζζνύλ λέεο
επελδύζεηο ζηελ πόιε.
2. ηνλ θνηλσληθό ηνκέα: Με ηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ζηνπο
πνιίηεο αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ πόιε έηζη ώζηε νη πνιίηεο λα αλαπηύμνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πόιε ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζπιινγηθά ζηε βειηίσζε
ηεο δσήο ηεο θνηλόηεηαο θαη ηνπ κέιινληόο ηεο.
3. ηνλ πεξηβαιινληηθό ηνκέα: Με ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη
γλώζεο ζε όιν ηνλ πιεζπζκό έηζη ώζηε νη πνιίηεο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα
ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθύθισζε,
λα νξγαλώζνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο θαη λα εληείλνπλ ηηο πηέζεηο ηνπο πξνο ηηο
αξρέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ.
Ζ πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία
ελεξγώλ πνιηηώλ πνπ ζα δηαθπιάμνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ πόιεσλ θαη
ζα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ βησζηκόηεηα ησλ πόιεσλ
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο
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