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Το ταξίδι , η μετακίνηση, η μεταφορές,  είναι ταυτόχρονα μια δραστηριότητα βιώσιμη (sustainable) αλλά και 

βιωτική (sustaining) στην οποία βασίζονται οι ανθρώπινοι οικισμοί όσο μικροί ή μεγάλοι και αν είναι. Το 

πρόβλημα των πόλεων του 20ου αιώνα είναι ότι η μηχανοκίνητη μετακίνηση κυρίαρχησε στην αστική ζωή 

και στις πόλεις. Οι αποστάσεις που διασχίζουν σήμερα άνθρωποι και αγαθά αυξάνονται με γεωμετρικό 

ρυθμό, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της παραγωγής και του τουρισμού. 

Στις πόλεις η πριμοδότηση της μετακίνησης με αυτοκίνητο έκανε την κυκλοφοριακή συμφόρηση 

προφανή και τροφοδοτεί ένα φαύλο κύκλο. Η δημιουργία μεγαλύτερων και φαρδύτερων λεωφόρων 

για την κίνηση των αυτοκινήτων οδηγεί σε αύξηση της μετακίνησης με το αυτοκίνητο (άρα σε 

ορίζοντα χρόνων οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι πάλι δεν θα αρκούν) αλλά και σε προβλήματα 

κυκλοφοριακής συμφόρησης εκεί που οι αυτοκινητόδρομοι έρχονται να εκβάλλουν στο υπόλοιπο 

οδικό δίκτυο.  

Το 2000 η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων σε πολλές πόλεις ήταν 16 χλμ/ωρα  χαμηλότερη από 

αυτή των αμαξών 100 χρόνια πριν. 



Η τεράστια αλλαγή που άρχισε με την βιομηχανική επανάσταση εισήγαγε τις μηχανές στην παραγωγή 

των προιόντων αλλά και στην μετακίνηση των πρώτων υλών και των τελικών προιόντων. 

 

 Τα τραίνα, τα ατμόπλοια, τα αυτοκίνητα, τα τραμ και τέλος τα αεροπλάνα, άλλαξαν το μέγεθος του 

πλανήτη. Οι άνθρωποι επίσης έγιναν πιο κινητικοί, για να φτάσουμε στον 21ο αιώνα να μιλάμε για hyper-

mobility ανθρώπων και προιόντων. 

 

 H ελευθερία, η πρόοδος και η οικονομική ανάπτυξη που επήλθε έφερε επίσης και απρόβλεπτες 

συνέπειες ως προς την κλιματική αλλαγή.   Η βιομηχανική ανάπτυξη βασίστηκε στην εκμετάλλευση των 

ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) αλλά οι συνακόλουθες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα έχουν μεγάλη σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 2006 η επί του εδάφους 

κυκλοφορία παρήγαγε 9,68 Μt (μεγατόνους) CO2 ενώ αντίστοιχα η κίνηση των αεροπλάνων 22,78Mt. 

 

 Αν και η ποσότητα CO2 που παράγεται από τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας η τα εργοστάσια είναι 

μεγαλύτερη, το να μειωθεί η παραγωγή ρύπων από την κυκλοφορία χωρίς αυτό να μειώσει τις 

δυνατότητες κινητικότητας και προσβασιμότητας αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. 



Το στοιχείο αυτό της κλιματικής αλλαγής είναι απλά ένα ακόμα πρόβλημα στην λιστα των κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την εξάρτηση της μετακίνησης από το 

αυτοκίνητο. Οι μετακινήσεις  γίνονται πιο αργές και πιο χρονοβόρες.  

Σε μια έρευνα που διεξήγαγε η keepmoving.co.uk το 2007 μετρώντας την μέση ταχύτητα κίνησης ενός 

αυτοκινήτου τις ώρες αιχμής σε μια περιοχή μεγεθους 16 τετραγωνικά μίλια  (41,44 τετρ. Χιλ) σε μια σειρά 

από ευρωπαικές πόλεις τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

1 Βιέννη 46 km/h 

2 Πράγα 37 km/h 

3 Μπαρτσελόνα  35 km/h 

4 Δουβλίνο  35 km/h 

5 Αμστερνταμ  34 km/h 

6 Μόναχο  32 km/h 

7 Παρίσι  31 km/h 

8 Ρώμη  30 km/h 

9 Μαντσεστερ 28 km/h 

10 Βαρσοβία 26 km/h 

11 Βερολίνο  19 km/h 

12 Λονδίνο  19 km/h 

Ατυχήματα (νεκροί) 286 

Ατυχήματα (τραυματισμοί)  46.003 

Θερμίδες που καταναλώνει ενας 

οδηγός 70kg 

80 Kcal/h 

Θερμίδες που καταναλώνει ενας 

περιπατητής70 Kg με 5km/h 

260 Kcal/h 

Θερμίδες που καταναλώνει ενας 

περιπατητής70 Kg με 7km/h 

420 Kcal/h 

Εκτίμηση παράτασης ζωής για όσους 

περπατούν ή ποδηλατούν 

συστηματικά 

2 χρόνια 

Φύση και επίδραση στην υγεία της κυκλοφορίας (Λονδινο 2000) 



The pack-donkey’s way… 

O σχεδιασμός της μεταπολεμικής πόλης και το αυτοκίνητο 

…  and man’s way 

La ville contemporaine  1924 



Ville contemporaine 1922 (3 εκ κάτοικοι) 

 

 
Τα διαφορετικά συστήματα κυκλοφορίας οχημάτων 
 

 

 

1. Υπέργεια ταχείας κυκλοφορίας (δυο άξονες επί pilotis) 

2. Επίγεια 

3. Υπόγεια (ταχείας κυκλοφορίας για εμπορεύματα,  τραίνα, μετρό)  



Χάρτα της Αθήνας. Οι αρχές του σχεδιασμού των πόλεων 

 
 
 
•Το γενικό ρυθμιστικό σχέδιο ως υπέρτατος νόμος που βασίζεται 
στις «πραγματικές» ανάγκες του πληθυσμού 
 
•η κατοικία και η αναψυχή ως υποχρέωση της κοινότητας απέναντι 
σε όλους και ως προέκταση των δημόσιων υπηρεσιών 

 
•Η επανάκτηση των θεμελιωδών αναγκών της ανθρώπινης φύσης 
που είναι ο ήλιος, το πράσινο 

 
•Ο διαχωρισμός του πεζού από το αυτοκίνητο για την καλύτερη 
λειτουργία και των δύο 

 
•Η βιομηχανοποίηση της παραγωγής των κτιρίων (προκατασκευή)  

 
•Η δημιουργία οικοδομήσιμων οικοπέδων με την ανάκτηση 
ελεύθερης γης σε όλη την έκταση της πόλης  

 

CIAM  

(Congres International d’Architecture Modern) 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  _  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:   ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ                ΔΙΔ. Β. ΤΡΟΒΑ                2014 

Η κατοχή και χρήση  του αυτοκινήτου δημιουργεί μια αίσθηση δύναμης και 
δυνατότητας επιλογής. Αλλωστε ακριβώς πάνω σε αυτό έχουν στηριχθεί και 
το έχουν στηρίξει οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και οι διαφημίσεις τους (σεξ, 
το απρόσιτο, το μοναδικό) 

Το αυτοκίνητο ως φαντασίωση ελευθερίας  
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Το αυτοκίνητο ως φαντασίωση ανδρισμού 
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Ορίζοντας την βιώσιμη μετακίνηση 
 
 

Η βιώσιμη μετακίνηση μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος αφορά τον γενικό κανόνα « να απαντά στις 
ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να απαντήσουν στις ανάγκες τις 
δικές τους. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να προωθεί την δημόσια υγεία και να παρέχει την δυνατότητα για κοινωνική 
επαφή καθώς και να εμπλουτίζει την αστική εμπειρία. 
Τρεις αλλαγές χρειάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. 
 
•Η μείωση της αναγκης για μετακίνηση όσον αφορά τις απαραίτητες λειτουργίες της καθημερινότητας ανάμεσα στην 
κατοικία την εργασία, το σχολείο, και στα καθημερινά ψώνια . 
 

•Η αλλαγή του τρόπου μετακίνησης από το αυτοκίνητο στο περπατημα ή το ποδήλατο για τα μικρής απόστασης 
διαδρομές και στα ΜΜΜ για τις μεγαλύτερες. Αυτή η αλλαγή ιδιαίτερα σε σχέση με το ποδήλατο μπορεί να μειώσει τον 
χρόνο ταξιδιού για τις απαραίτητες διαδρομές. Ερευνα στο Λονδίνο δείχνει ότι η κίνηση με ποδήλατο είναι ηδη 
γρηγορότερη από την του αυτοκινητου ή την δημόσια συγκοινωνία για πολλούς τύπους μετακίνησης. Για παράδειγμα μια 
μετακίνηση 2,7 χλμ στο κέντρο κάτω από 20 λεπτά με ποδήλατο  και περίπου 30 λεπτά με αυτοκίνητο η δημόσια 
συγκοινωνία. 
 

•Η παραγωγή οχημάτων που εκλύουν ελάχιστα ή καθόλου διοξειδιο του άνθρακα  
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Αλλαγή του τρόπου ζωής 
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Μαζική χρήση του ποδηλάτου (Αμστερνταμ, 2012) 
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Ο σχεδιασμός νέων τύπων ποδηλάτων 
 
 
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ο νέος σχεδιασμός των ποδηλάτων, ώστε να κυκλοφορούν ποδήλατα για 
διαφορετικούς χρήστες, για μεταφορά παιδιών, ή αποσκευών. Στην Ευρώπη γινονται ολο και πιο δημοφιλη και η 
χρήση τους επιτρέπει την μείωση μετακινήσεων που γινονταν μονο με αυτοκίνητο (τα παιδιά στο σχολειο). Αποτελούν 
ένα νέο είδος οχήματος και οι διαστάσεις τους μας οδηγούν πιθανά σε νέες τυπολογίες και διαστάσεις πεζοδρομίων ή 
ποδηλατοδρόμων.  

Συνδυασμός, φωτοβολταικής και κινητικής ενέργειας 
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Διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων  
 
Christiania bikes 

Κοπενχάγη, Christiania, 1970ies 

Βοστώνη 2013 
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Δημοτικά ενοικιαζόμενα ποδήλατα με στάθμευση σε κόμβους συγκοινωνιακούς (Λονδίνο)   

Σύνδεση ποδηλάτου με μέσα μαζικής μεταφοράς 

(λεωφορεία, ταξί)  
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H σχέση ανάμεσα στην πυκνότητα και τις μετακίνηση είναι βασική. 

  

Η πρώτη συνέπεια αφορά την στάθμευση. Η μέση επιφάνεια στάθμευσης για κάθε 

αυτοκίνητο είναι 11.25 τμ. Οπότε είναι προφανές η αυξημένη ιδιοκτησία αυτοκινήτων 

πόσο επηρεάζει την ποσότητα του χώρου που πρέπει να καταναλωθεί για στάθμευση. 

 

 Η κατάληψη χώρου για στάθμευση απαγορεύει την χρήση του για άλλες χρήσεις (χώρο 

πρασίνου, εκπαίδευση, κατοικία κλπ).  

 

Σήμερα σε όλο και περισσότερες πόλεις στον κόσμο εμφανίζονται εταιρείες 

αυτοκίνητων (car clubs) που παρέχουν στα μέλη τους αυτοκίνητο όταν χρειάζεται να 

μετακινηθούν. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες μεταφοράς 

μέχρι και 12 ατόμων που αλλιώς θα χρησιμοποιούσαν 12 ιδιωτικά αυτοκίνητα, 

ελευθερώνοντας έτσι 11 Χ11.25 τμ =124 τμ εδάφους στάθμευσης. 
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Υπάρχουν φυσικά οι προσπάθειες αλλαγής της τεχνολογίας καύσης των αυτοκινήτων ώστε να μειωθεί η να 
μηδενιστεί η ρύπανση (zero emission vehicles ZEVs, υβριδικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα). Ιδιαίτερα στις 
ΗΠΑ όπου η αστική ανάπτυξη βασίζεται στο αυτοκίνητο. 
 
Η παραγωγή αυτοκινήτων χαμηλής ή μηδενικής εκπομπής αερίων ξεκίνησε κυριως μετα την ευαισθητοποίηση για 
την μόλυνση του αέρα (Καλιφόρνια) ή την άνοδο των τιμών του πετρελαίου (ιαπωνία). Όμως ως προς την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος χρειάζεται να σκεφτόμαστε και την αλυσίδα παραγωγής της εναλλακτικής 
ενέργειας κίνησης του αυτοκινήτου. Αν δηλαδή το καυσαέριο μετακινείται από την εξάτμιση του αυτοκινήτου στις 
καμινάδες εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 Τα Βιοκαύσιμα επίσης είναι μια αμφιλεγόμενη πηγή ενέργειας  αφού η παραγωγή τους σημαίνει την καταστροφη 
αγροτικής γης και ότι αυτό σημαίνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 



  
Ένα σημαντικό στοιχείο αφορά την κοινωνική  πεποίθηση ότι η δημόσια συγκοινωνία είναι χαμηλότερης κοινωνικής αξίας από 

την ιδιωτική και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο να υπάρξει ιδεολογική στροφή προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης. 

Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός, των τραμ, λεωφορείων, τρένων καθώς και των στάσεων και των  συγκοινωνιακών κόμβων 

αποτελούν πλέον  κυρίαρχη πρακτική στις ευρωπαικές πόλεις αλλάζοντας την αντίληψη ότι τα μέσα ΜΜΜ είναι μονο για 

αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

Στο επίπεδο του σχεδιασμού του δρόμου, η σχέση ανάμεσα στον αστικό ιστό, τους χώρους κίνησης πεζών, οχημάτων, 

ποδηλάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς, όλα συμβάλουν στο να κάνουν την βιώσιμη μετακίνηση ελκυστική. (ΕΧΠΟ). 
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Χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι στο μέλλον θα ζούμε 
μάλλον διαφορετικά. Η τεχνολογία αλλάζει την ζωή μας, 
είτε στο επίπεδο των μέσων μεταφοράς (νέα τρένα 
υψηλής ταχύτητας TGV, Bullet trains Ιαπωνία, ΤΑιβαν 
που κινούνται με ταχύτητες 300χλμ/ωρα). 

Οι τεχνολογίες του μέλλοντος 
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Τα LEVs (Low emission Vehicles) τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα υβριδικά, τα αυτοκίνητα με καύσιμο υδρογόνου, δημιουργούν 
νέο τοπίο στην κίνηση στις πόλεις. 
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Μια καινοτομία που επέτρεψε η νέα τεχνολογία είναι η επιβολή του φόρου για τον κυκλοφοριακό φόρτο στα κέντρα 
των πόλεων χωρίς να εμποδίζεται η φυσική ροή των οχημάτων (όπως στα διόδια πχ). Το 2003 στο κέντρο του 
Λονδίνου εισήχθει φόρος 8 λιρών/μέρα για την κίνηση των οχημάτων. Η εισαγωγή του συστήματος κατ α την 
διάρκεια της πρώτης χρονιάς επέφερε μειωση 30% στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, 18% μείωση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων, 37% αύξηση των επιβατών των μέσων δημόσιας μεταφοράς. Τα 97 εκ λίρες που εισπραχθηκαν το 
διάστημα 2004-2005 επενδύθηκαν στα συστήματα δημόσιας μεταφοράς. Το 2007 το Λονδίνο διπλασίασε το μέγεθος 
της ζώνης. 
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Μια απαραίτητη διάσταση του σχεδίου για το Λονδίνο ήταν η δημιουργία περισσοτερων 
λεωφορειόδρομων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από λεωφορεία, ποδήλατα και ταχι μόνο. 
Η αντίστοιχη ρύθμιση στις ΗΠΑ περιλαμβάνει την διάθεση λωρίδων αποκλειστικά σε οχήματα που 
έχουν πάνω από ένα επιβάτη.  
 

 Οι CCTV κάμερες ήταν το μέσον ελέγχου των οχημάτων που κινούνταν στις περιοχές ή τις λωρίδες 
που  έχουν οριστεί αφού μπορούν να αναγνωρίζουν το όχημα από τις πινακίδες του και να στείλουν 
το πρόστιμο στην αντίστοιχη διεύθυνση.  
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Οι προτεραιότητες του αστικού 
σχεδιασμού  
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Οι πολιτικές ως προς τις χρήσεις γης ιδιαίτερα μεταπολεμικά, έχουν διαμορφώσει τις σημερινές συνθήκες των 

πόλεων.  

Η καταπόνηση των πόλεων μετα την βιομηχανική επανάσταση, τα ζητήματα υπερπληθυσμού και ζητημάτων 

υγιεινής οδήγησε , στην επέκταση τους περιφερειακά στην διαθέσιμη αγροτική γη. Τα 

Η ανάπτυξη της ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου στον μεταπολεμικό κόσμο ενίσχυσε αυτή την δυνατότητα της 

διασποράς λειτουργιών από το κέντρο προς την περιφέρεια των πόλεων. Η 

 ιδιοκτησία των αυτοκινήτων στήριξε το μοντέλο της χωροθέτησης μεγάλων εμπορικών κέντρων στην περιφέρεια 

και την εξάρτηση της λειτουργίας της πόλης πλέον από αυτό. Στην περιφέρεια  η κατοικία, οι χώροι  εμπορίου, οι 

χώροι αναψυχής, το αποτέλεσμα είναι η ερήμωση των κέντρων των πόλεων. 

 

Αυτές είναι οι πολιτικές σχεδιασμού που πρέπει να αντιστραφούν.  

Πλέον οι πρόσφατες οδηγίες σχεδιασμού σε πολλές ευρωπαικές πόλεις ενθαρρύνουν  

 

•την ανάπτυξη σε τοποθεσίες που είναι καλά συνδεδεμένες με δημόσια συγκοινωνία 
 

•την μείωση των μετακινήσεων με την ανάμιξη κατοικίας εργασίας, εμπορίου και αναψυχής στην ίδια περιοχή 
 

•Τις  νέες αναπτύξεις / επεκτάσεις σε εγγύτητα με τις υπάρχουσες και όχι σε απόσταση 
 

•Την προσπάθεια κάλυψης των βασικών καθημερινών αναγκών χωρίς ανάγκη μετακίνησης με αυτοκίνητο  



ΠΗΓΕΣ 

Επαναπροσδιορισμός των τύπων των δρόμων 

Τυπική ορολογία  Νέα Ορολογία  

Πρωτεύουσα αρτηρία Κύριος δρόμος (συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά σημεία της πόλης) 

Κύρια 

συλλεκτήρια 

Λεωφόρος, Βουλεβάρτο (επίσημος χαρακτήρας, σχεδιασμός τοπίου) 

Τοπική οδός Κεντρικός δρόμος γειτονιάς (μίξη χρήσεων, προσόψεις καταστημάτων) 

Τοπική οδός κατοικιών Δρόμος ή πλατεία (κυρίως περιοχή κατοικίας, διαμόρφωση οικοδομικών 

γραμμών ώστε να μειώνεται η κυκλοφορία των οχημάτων) 

Αδιέξοδο Εσωτερική αυλή, δρομάκι (κοινόχρηστος χώρος για στάθμευση ή άλλες 

χρήσεις) 

Ο σχεδιασμός παίζει ένα βασικό ρόλο στο να δημιουργήσει χώρους μέσα στους οποίους να 
ισορροπούν οι πεζοί, οι ποδηλάτες αλλά και η κίνηση των τροχοφόρων. Τα πλάτη των δρόμων, η 
τυπολογία τους, η σχέση τους με τα οικοδομικά τετράγωνα και τις προσόψεις τους μπορούν να 
κατασκευάσουν ενδιαφέρουσες αστικές καταστάσεις και να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε την 
κλασσική κατάταξη των δρόμων όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα στον πολεοδομικό σχεδιασμό (και η 
οποία υπακούει στο αυτοκίνητο) 



http://www.woonerfgoed.nl/int/Welcome.html 

Woonerf  (αυλή για τους κατοίκους) 

  ένας ζωντανός δρόμος όπου πεζοί και ποδηλάτες έχουν κύριο λόγο 



Delft 1960 

Delft 1990 
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Πραγα 

Μπορντω Λισαβώνα 

Κωσταντινούπολη 

Η συνύπαρξη πολλαπλών μέσων  



Περιπτώσεις  εφαρμογής σε κλίμακα πόλης 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7US_Csoy3Y0 
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2001 Swedish Housing Expo 
Vastra Hamnen 

Γραφείο Υποστήριξης πράσινης 
μετακίνησης  
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Το συγκρότημα BEDSED (Beddington Zero Fossil Energy 
Development) σχεδιάστηκε από τον Bill Dunster.  
Περιλαμβάνει 82 κατοικίες, 17 διαμερίσματα, 1400 τα, 
γραφεικάων χώρων.  

BEDSED , Λονδίνο, 2000 - 2002  



CURITIBA PARANA BRAZIL 
ECO –CITY 

 
1760.000 πληθυσμός(2010) 



Συστημα μετακίνησης 1974 



Schematic Arrangement of Structural Axes 

Το σύστημα μεταφοράς της (trinary) βασίζεται σε πέντε 
οδικούς άξονες, γύρω από τους οποίους οργανώνονται 
οι χρήσεις γης. 

 

Οι βασικοί στόχοι ήταν:  
· Αλλαγή της ακτινικού μοντέλου ανάπτυξης σε γραμμικό, 
ενσωματώνοντας τη μεταφορά, το σύστημα του δρόμου, και τη 
χρήση της γης. 
· Απελευθέρωση του κέντρου της πόλης από τη βαριά κυκλοφορία 
και τη διατήρηση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών του 
Ιστορικού κέντρου.  
· Οικονομική στήριξη της αστικής ανάπτυξης. 
· Εξασφάλιση αστικού εξοπλισμού για ολόκληρη την πόλη. 
 

Μοντέλο γραμμικής αστικής ανάπτυξης 

 



Κόκκινα λεωφορεία :είναι τα λεωφορεία Express,. 
Κίτρινα λεωφορεία :Τα Λεωφορεία τροφοδότησης  
Πράσινα λεωφορεία :Τα λεωφορεία «της γειτονιάς»  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ONDmJk1hzNY 
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Καρακας, Βενεζουέλα 
Σύνδεση των Φαβέλας με  cable car,  
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http://www.fph.org.uk/uploads/Take_action_on_active_travel.pdf 
 
http://www.woonerfgoed.nl/int/Welcome.html 
 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=394&language=el-GR 
  
http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm 
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