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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περισσότερο από το 50% του σημερινού παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει σε μεγάλες ή μικρότερες πόλεις, ενώ στα 
επόμενα είκοσι χρόνια αναμένεται να αυξηθεί στο 60%. 
Πιο πολύ από κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία μας, το 
μέλλον της ανθρωπότητας, της οικονομίας μας και του 
πλανήτη που μας τροφοδοτεί θα καθοριστεί στις πόλεις.

Αυτή η πρωτοφανής αστικοποίηση αποτελεί καταρχάς 
μια ένδειξη οικονομικής και κοινωνικής προόδου, κυρίως 
για τα αναπτυσσόμενα κράτη. Ταυτόχρονα όμως ασκεί 
και μια πολύ μεγάλη πίεση στις υποδομές και τις αντο-
χές του πλανήτη. Οι πόλεις του κόσμου αποτελούν κομ-
βικά σημεία, τόσο για τις εκπληκτικές τεχνολογικές και-
νοτομίες που συντελούνται καθημερινά, όσο και για τη 
διαρκή περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη σπατάλη των 
φυσικών πόρων. Είναι οι ατμομηχανές της παγκοσμιο-
ποιημένης οικονομίας, αλλά παράλληλα και οι γενεσι-
ουργοί της αποξένωσης και της ανασφάλειας. Ένα πράγ-
μα είναι σίγουρο: μέσα στις μικρές και μεγάλες πόλεις 
του κόσμου θα κερδηθούν ή θα χαθούν οι μάχες για τα 
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μεγαλύτερα πλανητικά μας προβλήματα, από την κλιμα-
τική αλλαγή και την ενέργεια μέχρι την ανεργία και την 
παγκόσμια φτώχεια. Στην προσπάθειά μας για την απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημά-
των, οφείλουμε να προωθήσουμε ένα νέο –πολύ διαφο-
ρετικό από το σημερινό– σύγχρονο μοντέλο αστικής ανά-
πτυξης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των πόλε-
ων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αυτές αλλά 
και τη βιωσιμότητα του ίδιου του πλανήτη. Δηλαδή να δι-
αμορφώσουμε Έξυπνες Πόλεις που αναλαμβάνουν δρά-
ση σε τομείς οι οποίοι άλλοτε αποτελούσαν μονοπώλιο 
της κεντρικής διοίκησης, όπως η βιώσιμη πολεοδόμηση, οι 
αστικές αναπλάσεις, ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός, οι μεταφορές και η κινητικότητα, η οικονο-
μία και η απασχόληση, οι νέες τεχνολογίες κ.ά. Στις σελί-
δες που ακολουθούν θα γνωρίσουμε μέσα από σύντομες 
ιστορίες πώς μερικές πόλεις του κόσμου αντιμετωπίζουν 
με επιτυχία τα προβλήματα και τις προκλήσεις του μέλ-
λοντος. Πρόκειται ουσιαστικά για βιώσιμες και ρεαλιστι-
κές πολιτικές που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε μικρή 
ή μεγάλη κλίμακα, γνωρίζοντας πως η αντιστροφή της 
πορείας στην οποία βαδίζει ο πλανήτης βρίσκεται στα 
χέρια των τοπικών κοινωνιών και των ενεργών πολιτών 
που αποφασίζουν να δράσουν και να σηκωθούν από τον 
καναπέ τους. Η καινοτομία είναι να κάνουμε την αρχή!

Αλέξανδρος Μπρέγιαννης

 

βΙΩΣΙμΗ ΑΣτΙκΗ ΑνΑπτυξΗ

«Tα προβλήματα που έχουν προκλη-
θεί από τον άνθρωπο μπορούν να 

επιλυθούν από τον άνθρωπο».
Βίλυ Μπραντ

Τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρο-
νες πόλεις και οι τοπικές κοινωνίες, συχνά μας φέρνουν 
αντιμέτωπους με το δίλημμα μεταξύ ανάπτυξης και βιώ-
σιμης πόλης. Είναι όμως πλέον φανερό ότι η γενική τάση 
για οικονομική ευημερία και περισσότερες ατομικές ανέ-
σεις δεν μπορεί να συγκρούεται με τη ζωτική ανάγκη για 
προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Το 
μείζον αίτημα της εποχής μας για ποιότητα ζωής μπορεί 
να ικανοποιηθεί στο χώρο της πόλης μας με την εφαρ-
μογή ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή μιας 
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ανάπτυξης που θα ελέγχει τη διαρκώς αυξανόμενη ροπή 
προς την υλική ευημερία, με κριτήριο τη φροντίδα για το 
περιβάλλον και τη διαφύλαξη των πολύτιμων πόρων του 
για τη ζωή, ιδιαίτερα για τις ερχόμενες γενιές. Τα μέ-
τρα που λαμβάνονται σε μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του αστικού χώρου δεν μπορούν να είναι αποσπα-
σματικά και ξεκομμένα μεταξύ τους. Η πόλη πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύστημα. Σήμερα, περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά, απαιτείται μια ενιαία στρα-
τηγική που να αντιμετωπίζει συνολικά και συντονισμέ-
να τα προβλήματα του φυσικού και αστικού περιβάλλο-
ντος. Πολεοδομία, μεταφορές, αναπλάσεις, ενέργεια, οι-
κονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και άλλες παρά-
μετροι που συνθέτουν το παζλ που λέγεται πόλη, οφεί-
λουν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση ενός ενιαίου αστι-
κού στρατηγικού σχεδίου. Τι χρειάζεται για να προχω-
ρήσουμε σε όλα αυτά; Από τη μεριά των τοπικών αρ-
χών χρειάζονται γνώση, πολιτική βούληση, προσεκτικός 
σχεδιασμός και αγώνες για εξασφάλιση πόρων, ενώ από 
τη μεριά των πολιτών απαιτούνται ενδιαφέρον για την 
πόλη τους, ενεργός συμμετοχή και υπεύθυνος προβλημα-
τισμός. Οι πόλεις που αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη σημασία 
του ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού κατάφεραν να 
μετασχηματιστούν μέσα σε λίγα μόλις χρόνια σε φιλικές, 
ανθρώπινες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες πόλεις - πρό-
τυπα. Ας μάθουμε από τις εμπειρίες τους.

 

βαρκελώνη, Ισπανία
Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992

Τη δεκαετία του ’80 υπήρχε ένα συλλογικό όνειρο στη 
Βαρκελώνη: να δημιουργηθεί μια πόλη που να μπορεί 
να υποδεχθεί τον νέο αιώνα ανανεωμένη, σύγχρονη, φι-
λική για τους κατοίκους της και ταυτόχρονα δυναμική 
στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Το φραγκικό καθε-
στώς άφησε στο περιθώριο τη δημοκρατική και ανυπά-
κουη Βαρκελώνη, έχοντας φερθεί προνομιακά στην αγα-
πημένη του πόλη, τη Μαδρίτη. Μετά την πτώση του φρα-
γκισμού η πρωτεύουσα της Καταλονίας ήταν μια πόλη 
με σοβαρά προβλήματα, υποφέροντας από έλλειψη υπο-
δομών και ανεργία της τάξης του 20%. Η ιδέα της διεκ-
δίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, η οποία εκ-
πορεύτηκε από τη δημοτική αρχή, κέρδισε γρήγορα έδα-
φος. Το 1983 δημιουργήθηκε η επιτροπή υποψηφιότη-


