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Αποηελέζμαηα ηης βιβλιογραθικής έρεσνας
Πιεζαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ αλνηθηψλ
πξάζηλσλ δεκφζησλ ρψξσλ ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ. Ωζηφζν,
εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη θελφ γλψζεο ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνξέσλ, θνξέσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπκε, λα πινπνηνχκε θαη λα
δηαρεηξηδφκαζηε ηελ πξάζηλε θαη γαιάδηα αζηηθή ππνδνκή1 ηεο πφιεο ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη
ζθφπηκα δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε ησλ
θαηνίθσλ.
Γηα απηφ ην ιφγν, ε παξνχζα έθζεζε εζηηάδεη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο λα
ελζσκαηψζεη θαη λα πξνσζήζεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ζε θαηνίθνπο
Δπξσπατθψλ πφιεσλ κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηρεηξεί
λα απαληήζεη ζηηο αθφινπζεο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο:

1. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία θαη επεμία (π.ρ. ελεξγή
αζηηθή κεηαθίλεζε, ελεξγέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο) θαη ησλ
αλνηρηψλ δεκφζησλ ρψξσλ (ρψξνη πξαζίλνπ, πιαηείεο, δίθηπα πεδνδξφκσλ, γαιάδηα ππνδνκή);
2. Πψο ζρεηίδεηαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πξνθίι ησλ θαηνίθσλ κε ηε ρξήζε
αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη επεμίαο ηνπο;

Τα παξαθάησ απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη αθαδεκατθψλ άξζξσλ
πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε
εηδηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ επηκέξνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο θαη ηηο πφιεηο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην παξφλ έξγν (Γήκνο ηνπ Darmstadt-Γεξκαλία, Γήκνο ηνπ Eindhoven-Οιιαλδία,
Γήκνο ηνπ Györ-Οπγγαξία θαη Γήκνο Αζελαίσλ).

Έλα απφ ηα θχξηα επξήκαηα απηήο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη φηη έρεη επξέσο
ηεθκεξησζεί κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, εηδηθά ζε φηη
αθνξά ηε θπζηθή άζθεζε (Φ.Α.), θαη ησλ αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο, ηδηαίηεξα ζηε Βφξεηα
Ακεξηθή θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Απηνί νη ρψξνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πγεία θαη επεμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε βειηίσζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρψξσλ απηψλ,
φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα, ε έθηαζε θαη ε πνηφηεηα (π.ρ. θαζαξηφηεηα, πξνζεγκέλα κνλνπάηηα θαη
δηαδξνκέο εληφο ησλ ρψξσλ, θαιή θαηάζηαζε δέληξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ θ.ιπ.) ελζαξξχλεη ηελ
ελεξγή κεηαθίλεζε (πνδήιαην, πεξπάηεκα) θαη αλαςπρή (π.ρ. ηξέμηκν, αζιήκαηα, yoga, θιπ.). Απηά
ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, επεξεάδνπλ κε πνιινχο ηξφπνπο ηηο
ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ πνπ
θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο.
1

Ωο «πξάζηλε αζηηθή ππνδνκή» λνείηαη έλα δίθηπν αζηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ δηαηεξεί θπζηθέο αμίεο θαη
ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη παξέρεη ζπλαθή πιενλεθηήκαηα ζηνπο αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο (Coutts &
Hahn, 2015).
Ωο «γαιάδηα αζηηθή ππνδνκή» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζε κηα πφιε (π.ρ. ιίκλεο, πνηάκηα,
παξάθηηα χδαηα) (Volker & Kistemann, 2015).
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Γελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ
νκάδσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο. Ωζηφζν, απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο
δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο ελ γέλεη, νη ελήιηθεο πνπ απαζρνινχληαη ζε
θαζηζηηθέο εξγαζίεο (γξαθείν), νη ζπληαμηνχρνη θαη εζληθέο κεηνλφηεηεο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν
απφ άιιεο νκάδεο πιεζπζκνχ λα κελ αθνινπζήζνπλ θαη αλαπηχμνπλ ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε
ηελ πγεία, δεδνκέλνπ φηη θαηά κέζν φξν ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλνηθηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο ιηγφηεξν
ελεξγά.

Σε φηη αθνξά ηηο ρψξεο θαη πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν, δηαπηζηψζεθε κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ
επηπέδσλ Φπζηθήο Άζθεζεο (ΦΑ). Σηε Γεξκαλία, ιηγφηεξν απφ ην 39% ηνπ πιεζπζκνχ θηάλεη ηα
ζπληζηψκελα επίπεδα ΦΑ, ελψ ζρεδφλ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ Διιάδα δειψλνπλ φηη δελ
αζθνχληαη ζε θάπνην άζιεκα ή άιιε κνξθή θπζηθήο άζθεζεο. Η Οπγγαξία αθνινπζεί ην κέζν φξν
ηεο ΔΔ κε 44% θαη ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία, 29% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη πνηέ δελ
αζθνχληαη.

Οη ηξφπνη θπζηθήο άζθεζεο ζε αλνηθηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο επίζεο πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα.
Οη Γεξκαλνί θαη νη Οιιαλδνί θπξίσο εμαζθνχληαη ζε αζιήκαηα θαη άιιεο κνξθέο θπζηθήο άζθεζεο
ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο φπσο πάξθα ή ζην ζπίηη, νη Οχγγξνη θπξίσο ζην ζπίηη θαη πνιινί Έιιελεο
ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ φηη εμαζθνχληαη ζε αζιήκαηα ή άιιεο κνξθέο θπζηθήο άζθεζεο θπξίσο ζην
δξφκν κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ - εξγαζίαο ή θαηαζηεκάησλ. Μηα νκνηφηεηα είλαη φηη νη πην
θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη ε
παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, ε αθξφαζε κνπζηθήο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε επηθνηλσλία ζηα
θνηλσληθά κέζα (social media), θαη ε ζπδήηεζε ζην ηειέθσλν.

Σε δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε
ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία θαη επεμία (ζε αλνηθηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο ή αιινχ).
Γελ ήηαλ δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηελ επηηπρία ηνπο, σζηφζν θαηαγξάθεηαη κηα έιιεηςε
ζπληνληζκνχ θνξέσλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη πάληα έρνληαο ηνπο ίδηνπο
ζηφρνπο.

Σηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο
πφιεο, είλαη επηηαθηηθή ε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ
ψζηε λα πηνζεηεζνχλ νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο ζην πξφβιεκα θαη λα αλαπηπρζεί ε παηδεία ησλ
θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη επεμία. Απηέο νη δξάζεηο ζα βνεζήζνπλ ζηελ
πξνψζεζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηδίσο ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.
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Ελλάδα - Δήμος Αθηναίων
Τα θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έθζεζεο απνθαιχπηνπλ ηξία επξέα θαη αιιεινζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο
δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο
ζηελ Διιάδα, θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αζήλα, κέζσ ηεο θαιχηεξεο ρξήζεο ησλ αλνηθηψλ δεκφζησλ
ρψξσλ.

1.

Δπηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο.

Η βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ Διιάδα απφ ην 2010 έρεη επεξεάζεη ζνβαξά ην πξνθίι
πγείαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κε πνιινχο ηξφπνπο. Οη ηηκέο ησλ δεηθηψλ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο
πγείαο έρνπλ κεησζεί (Τνχληαο Ι. & Σνπιηψηεο Κ., 2015). Η αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ςπρηθήο πγείαο
(αγρψδεηο δηαηαξαρέο, θαηάζιηςε) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ
πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ, θαλεξψλεη επίζεο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θάλεη ηνπο
λεψηεξνπο, ηνπο παληξεκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο πην επάισηνπο ζηελ θαηάζιηςε θαη ηηο
αγρψδεηο δηαηαξαρέο, πηζαλά ιφγσ ηεο απμεκέλεο πίεζεο πνπ επσκίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ
ηα απαξαίηεηα ζηνπο ζπδχγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δπηπιένλ, αξλεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ
δσήο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πγεία, φπσο ην θάπληζκα, ν ππνζηηηζκφο θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο
άζθεζεο, θαίλεηαη λα εληζρχνληαη. Η ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (ηα ρακειφηεξα
θνηλσληθά θαη εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο),
κπνξεί επίζεο λα απνδνζεί ελ κέξεη ζηελ θξίζε, απνθαιχπηνληαο κηα αλεζπρεηηθή ηάζε θαη
επεξεάδνληαο κηα επξχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ απφ φ, ηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Τνχληαο Ι,
2016).

2.

Υζηέξεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε επίπεδα ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη αζιεηηζκνχ

Τα επίπεδα ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη αζιεηηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ απνθαιχπηνπλ κηα
πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ θαη ηδηαίηεξα ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο
Δπξψπεο. Τν πεξπάηεκα θαη νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ είλαη νη πην δεκνθηιείο κνξθέο θαζεκεξηλήο
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (Βαιάλνπ E.M. et al., 2006). Ωζηφζν, παξφιν
πνπ ην πεξπάηεκα θαη νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ είλαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνο ην πφζν
ελεξγφο είλαη θάπνηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζρεηίδνληαη κε κηα
ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ κέζσ ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο,
θαζψο θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο, φπσο ην πεξπάηεκα γηα ςψληα θαη ε θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ. Η ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο επηιέγνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο πγείαο θαη
επεμίαο εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή απφιαπζε, φπσο ην ηξέμηκν, θάπνην άζιεκα, ε θεπνπξηθή ή ε
πνδειαζία, είλαη κάιινλ ρακειή ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη επηδεηλψζεθε επηπιένλ
θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Έξεπλα Δπξσβαξφκεηξν, 2015). Τα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
επίπεδν θπζηθήο άζθεζεο ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ δείρλνπλ φηη,
παξφιν πνπ νη Έιιελεο είλαη ζρεηηθά δξαζηήξηνη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζε
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ζπζηεκαηηθή θαη εληαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη κεησκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ή απνπζίαο αλαγθαίσλ θηλήηξσλ.

3.
Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο πξαζίλνπ ζηελ Αζήλα θαη ηελ
άζιεζε/θπζηθή άζθεζε/ελεξγή κεηαθίλεζε

Τν πνζνζηφ ησλ δηαζέζηκσλ αζηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο είλαη
ηδηαίηεξα ρακειφ. Δπηπιένλ, νη ειεχζεξνη ρψξνη πξαζίλνπ ζηελ Αζήλα αληηκεησπίδνπλ δηαρξνληθά θαη
ζνβαξά πξνβιήκαηα (ηδηνθηεζηαθά δεηήκαηα, θαηαπάηεζε απφ άιιεο ρξήζεηο, θαηαζηξνθή θαη
βαλδαιηζκφο ησλ ππνδνκψλ), θαηεπζχλνληαο ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηνπο ρψξνπο
πξαζίλνπ ζε κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ θαη δηαζθάιηζεο ηνπ πξάζηλνπ
ραξαθηήξα θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ρψξνη πξαζίλνπ ζηελ Αζήλα ελζσκαηψλνπλ δεκνηηθέο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, φπσο γήπεδα κπάζθεη, βφιετ θιπ., δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ λα
επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο ζην
ζχλνιφ ηνπο ή ζην πιαίζην δηαδξνκψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ. Καηαγξάθεηαη επίζεο
έιιεηκα ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο γηα
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ελεξγή αλαςπρή, αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη
πξνηείλνληαο ηξφπνπο ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ
ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ζε ζρέζε κε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Απηφ πηζαλφηαηα
νθείιεηαη ζε έλα καθξνρξφλην θαη δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ αλνηρηψλ δεκφζησλ ρψξσλ
θαη ησλ ππνδνκψλ πξαζίλνπ: ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ ζηελ Αζήλα δελ
απνηειεί επζχλε κηαο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ, αιιά κνηξάδεηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
δηεπζχλζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη, θπξίσο, ηελ αδπλακία πξνψζεζεο κηαο
ζπλνιηθήο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε
αλνηθηνχο ρψξνπο θαη ηε δεκηνπξγία δηαδξνκψλ πνπ λα ζπλδένπλ απηνχο ηνπο ρψξνπο.
Η πνδειαζία είλαη κηα απφ ηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο κνξθέο θπζηθήο άζθεζεο ζηελ Αζήλα, θπξίσο
ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηάιιειεο ππνδνκήο (πνδειαηφδξνκνη) πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νθείιεηαη ζηε
δηαρξνληθή εζηίαζε ηεο πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Αζήλα πξνο ηε ρξήζε
απηνθηλήησλ θαη ηεο απνπζίαο νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. Ωζηφζν, ην
«Μεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Πνδειαηνδξφκσλ Αζήλαο», έλα πξνηεηλφκελν δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ 226
ρηιηνκέηξσλ πνπ ζα ζπλδέεη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κε ρψξνπο πξαζίλνπ θαη αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ζηνρεχεη ζηε
ξηδηθή αιιαγή ηνπ κνληέινπ κεηαθνξψλ ζηελ Αζήλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο
θηλεηηθφηεηαο. Δπίζεο, ππήξμε κηα ζηξνθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηζαγσγήο "πξάζηλσλ
δηαδξφκσλ" (δειαδή πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ πνπ ζπλδένπλ αλνηρηνχο ρψξνπο πξαζίλνπ)
ζε κέξε ηεο Αζήλαο, κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ κεηαθίλεζεο θαη ηελ πξνζθνξά ρψξσλ
θαη δηαδξνκψλ αλαςπρήο θαη άζθεζεο. Φαίλεηαη επίζεο φηη ε πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζρεηηθά
κε ηνλ αζιεηηζκφ κεηαηνπίδεηαη πξνο έλα κνληέιν απμεκέλεο δηαζεζηκφηεηαο, πξνζεγγίδνληαο άκεζα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ζε επίπεδν γεηηνληάο ή δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη παξέρνληαο
πιεξνθνξίεο θαη επθαηξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ.
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Σσμπεράζμαηα
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, ε αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα
πγεία πνπ ζα ελεκεξψλεη, αθελφο, ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ γηα ηηο επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο
ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη αθεηέξνπ ζα ελζαξξχλεη ηε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζε θάπνηα κνξθή
ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, είλαη πξνθαλήο θαη επείγνπζα. Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηάθνξεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
εμαθνινπζνχλ λα πιήηηνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, είλαη απαξαίηεην λα
βειηησζνχλ νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο πξαζίλνπ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ ψζηε λα ππνζηεξηρζεί κηα
ηέηνηα ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ελεξγφ αλαςπρή κε ηξφπν πνπ
λα εμαζθαιίδεη φηη είλαη αλνηθηή θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηα
θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Σηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, ν ξφινο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο
πφιεο, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δηθηχσλ «πξάζηλσλ δηαδξφκσλ» θαη πνδειαηνδξφκσλ, σο
ρψξσλ πνπ πξνζθέξνπλ κηα πξνζηηή ελαιιαθηηθή γηα ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε θαη ελεξγφ
αλαςπρή, πξέπεη λα ηνλίδεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαζψο θαη
δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.
Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ
πξαζίλνπ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηελ ελεξγφ αλαςπρή
πξνυπνζέηεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, αιιαγέο ηφζν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζηε
δηάξζξσζε ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ. Όζνλ αθνξά ηελ
πνιηηηθή ζρεδηαζκνχ, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο πνπ λα
αλαδεηθλχνπλ ζαθψο απηφλ ηνλ λέν ξφιν ησλ ππνδνκψλ πξαζίλνπ, εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή,
πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία. Όζνλ αθνξά ην κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ
πξαζίλνπ ηεο πφιεο, ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ην πθηζηάκελν κνληέιν δηαρείξηζεο πνπ βαζίδεηαη
ζηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ, θαη λα πηνζεηεζεί έλα
κνληέιν πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ
ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο πξαζίλνπ ηεο πφιεο ζε έλαλ εληαίν δηαρεηξηζηηθφ θνξέα.
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