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Περίληψη 

Το άρθρο έχει διπλό στόχο. Αρχικά, επιδιώκει να προβληματίσει σχετικά με την ευθύνη του 

πολίτη στις σύγχρονες πόλεις. Αναφέρεται στο ποιες πράξεις της καθημερινότητας αποσκοπούν 

στην προστασία του δημόσιου χώρου και στο ποιες ενέργειες είναι αναμενόμενες για έναν 

άνθρωπο που ζει σε μια πόλη του 21ου αιώνα. Ο δεύτερος στόχος είναι να γίνει μια επισκόπηση 

της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σχολιάζονται 

διάφορες δράσεις πολιτών, που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου 

χώρου. Τέλος, η μαθητική ομάδα επιχειρεί μια παρέμβαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία 

θα παρουσιαστεί σε βίντεο.  

________________________________________________________________________________ 

 

Εισαγωγή 

Το θέμα, με το οποίο ασχολήθηκε η ομάδα μας στο φετινό, εξ αναβολής συνέδριο είναι ένα θέμα, 

το οποίο όλους μας απασχολεί, αλλά όλοι συνεχώς το ξεχνάμε μέσα στην πιεστική μας 

καθημερινότητα: είναι η ευθύνη του καθενός μας για τον δημόσιο χώρο στις σύγχρονες πόλεις. 

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις καθημερινές πράξεις που κάνουμε - ή που δεν 

κάνουμε- για τη φροντίδα του δημόσιου χώρου, για τη βελτίωση των συνθηκών της 

καθημερινότητας και για τη συντήρηση των χώρων, που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά δεν 

μας ανήκουν ιδιοκτησιακά. Δεν μας ανήκουν όμως; Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους μας, 

άρα ο καθένας μας έχει ένα μερίδιο ευθύνης στην προστασία και τη συντήρησή τους. Πολύ 

συχνά, δυσκολευόμαστε να ασχοληθούμε ενεργά με τους χώρους έξω από το σπίτι μας, με την 

απέναντι πλατεία, με το διπλανό παρκάκι ή το γειτονικό ρέμα. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, 

μάλιστα, είμαστε αδιάφοροι ή βλαπτικοί. Στο συγκεκριμένο άρθρο, λοιπόν, θα εξετάσουμε 

αφενός τι σημαίνει ευθύνη του πολίτη και ειδικά του νέου πολίτη προς την πόλη του και 

αφετέρου θα ασχοληθούμε με κάποιες συλλογικές προσπάθειες πολιτών, που 

πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με σκοπό τη βελτίωση του δημόσιου χώρου. Το 

άρθρο μας πλαισιώνεται από μια δράση στο πεδίο. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας έκαναν τη 

δική τους παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, ο οποίος λόγω των συνθηκών της πανδημίας, 

βρισκόταν πολύ κοντά στη σχολική μας μονάδα.  

 

Ο ενεργός πολίτης 

Η δραστηριοποίηση για τα κοινά αποτέλεσε ήδη από την αρχαιότητα κεντρική παράμετρο 

της ιδιότητας του πολίτη. Η πολύπλευρη συμμετοχή σε όλες τις κοινές αποφάσεις της πόλης και η 

προσφορά σε κάθε επίπεδο αποτελούσαν αυτονόητη στάση του αρχαίου Αθηναίου. Σήμερα, το 

αίτημα αυτό έχει πάρει μια άλλη μορφή, αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Ο ενεργός πολίτης σήμερα 

είναι ο πολίτης που συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα της κοινωνίας, που γνωρίζει και ασκεί τα 

δημοκρατικά του καθήκοντα, επιδεικνύοντας αλληλοσεβασμό και αυτοσεβασμό, αποδέχεται τη 
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διαφορετικότητα των ανθρώπων, εκφράζει την άποψή του, ενημερώνεται για τα κοινά και 

σέβεται το περιβάλλον. Ενεργός πολίτης, όπως καλά μας δίδαξε και η πανδημία, είναι αυτός που 

αναλαμβάνει μερίδιο στην ευθύνη για τη δημόσια υγεία, αυτός που προστατεύει τον εαυτό του 

και τους άλλους. Η συμμετοχή του συγκεκριμένα στη φροντίδα του δημόσιου χώρου μπορεί να 

κυμαίνεται από τον εθελοντισμό μέχρι την αντίδραση ή την καταγγελία. Ο ρόλος του πολίτη είναι 

να ασκεί έλεγχο στην πολιτική εξουσία συμμετέχοντας στην διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου 

για τη λήψη αποφάσεων. Ειδικά οι νέοι πολίτες, οι έφηβοι, εμείς, είναι απαραίτητο από την 

παιδική μας ηλικία να μαθαίνουμε μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης να διαμορφώνουμε 

πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις1. Οι πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης, δηλαδή η 

οικογένεια, το σχολείο και η ομάδα συνομηλίκων, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται 

άμεσες και προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων, που συμμετέχουν σε αυτούς, αλλά και οι 

δευτερογενείς φορείς, όπως οι εργασιακοί χώροι, οι αθλητικές ομάδες και οι πολιτιστικοί 

σύλλογοι είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουν στα νεαρά μέλη της κοινωνίας ταυτόχρονα με όλα 

τα άλλα εφόδια και την πολιτική τους συνείδηση. Όσον αφορά στο σχολείο, η διαμόρφωση των 

πολιτών μέσω της εκπαίδευσης αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους κύριους σκοπούς του. Η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, η διαμόρφωση αξιών και η καλλιέργεια της 

ατομικής ευθύνης σε συνδυασμό με τη συνεργατική και ομαδική δουλειά, τη συμμετοχή στα 

σχολικά συμβούλια, σε εξωσχολικές δραστηριότητες, και σε δραστηριότητες κοινωνικής 

μέριμνας, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις του σχολείου για τη διαμόρφωση σύγχρονων, 

υπεύθυνων πολιτών2. 

  

Ορισμός του δημόσιου χώρου 

Δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός για το τι είναι δημόσιος χώρος. Από οικονομικής 

πλευράς, ο δημόσιος χώρος είναι ένα «δημόσιο αγαθό» με την έννοια ότι είναι ένα αγαθό, το 

οποίο μπορεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα μία ανάγκη πολλών ή και όλων των μελών της 

κοινωνίας, χωρίς η ικανοποίηση του ενός μέλους να μειώνει την ικανοποίηση του άλλου. Με 

πολιτικούς όρους, ο δημόσιος χώρος ταυτίζεται συχνά με το κράτος, την πολιτεία και γενικότερα 

την κρατική ιδιοκτησία. Ο δημόσιος χώρος, επομένως, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

καθημερινού βίου και μπορεί να είναι είτε υπαίθριος π.χ. πλατεία, είτε κλειστός π.χ. δημοτικά 

θέατρα, νοσοκομεία. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε όλους και ειδικά στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες π.χ. άτομα με αναπηρίες, 

ηλικιωμένοι, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος στους χώρους αυτούς είναι ελεύθερη, δηλαδή 

είσοδος χωρίς κάποιο εισιτήριο ή οικονομική συνεισφορά. Επίσης, ο δημόσιος χώρος λειτουργεί 

συνήθως ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και παρέχει ανεμπόδιστη είσοδο σε κάθε άτομο χωρίς 

καμία διάκριση φυλετική ή οικονομική. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε τον χώρο ως 

έννοια και ως ένα μέρος που πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση των ανθρώπων και όχι απλά ως 

έναν γεωγραφικό τόπο. Ο δημόσιος χώρος καλύπτει μια πάγια ανάγκη της κοινωνίας, που είναι η 

επικοινωνία πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους ανθρώπων αλλά και η παραγωγή αστικού 

πολιτισμού. Με αυτές τις ετερογενείς κοινωνικές σχέσεις δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να 

έρθει σε επαφή με νέες ιδέες, να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του και στη συνέχεια να οργανωθεί 

σε ομάδες που θα προτείνουν λύσεις στα κοινά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι στις 

πόλεις, στις οποίες ζουν3. 

 

 

                                                           
1 Κωνσταντινίδου 2014, 7-15. 
2 Δανιήλ 2007, 33-35. 
3 Δανιήλ 2007, 15-16, 32-33. 
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Το δικαίωμα στην πόλη 

Το «δικαίωμα στην πόλη» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει την 

περιθωριοποίηση και την απομόνωση των πολιτών μέσα στις ίδιες τους τις πόλεις, και αφορά στη 

σημασία της συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση του αστικού χώρου. Η ιδανική πόλη οφείλει 

να βασίζεται στην κεντρικότητα, στην πρόσβαση στην πληροφορία, στη συμμετοχή του πολίτη 

στη λήψη αποφάσεων, στο δικαίωμα στην εργασία και γενικότερα στη μετακίνηση, ώστε οι 

πολίτες όχι απλά να επιβιώνουν, αλλά να ζουν ικανοποιημένοι μέσα στην πόλη τους. Το 

δικαίωμα στην πόλη, όμως, δεν αφορά μόνο την ελευθερία πρόσβασης του πολίτη σε δημόσιους 

χώρους, αλλά και το δικαίωμα του να αλλάζει και αυτός ο ίδιος μέσα από τις αλλαγές του 

αστικού χώρου4. 

 

Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Όλα αυτά δεν θα είχαν νόημα, αν δεν συνδέονταν με την εκπαίδευση. Τα Εθνικά Θεματικά 

Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένας θεσμός που φέρνει σε επαφή σχολεία διαφόρων 

περιοχών, τα οποία ασχολούνται με διαφορετικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το 

δίκτυο θεώρει την πόλη, μεταξύ άλλων, ως ένα σύστημα, το οποίο αλλάζει μορφή με βάση την 

αμοιβαία επίδραση αρκετών παραμέτρων, αλλά και ως αποτέλεσμα επιλογών που πρέπει να 

σέβονται το περιβάλλον. Βασιζόμενοι στην παραπάνω θεώρηση, η πόλη είναι το κατάλληλο πεδίο 

για την εκμάθηση της αειφορίας στους μαθητές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία μεταξύ 

σχολικής κοινότητας και τοπικών φορέων, διότι μέσω αυτής θα επιτευχθεί ο τελικός στόχος του 

δικτύου, ο οποίος είναι η απόκτηση οικολογικής συνείδησης των νεαρών πολιτών. Επιπλέον, 

γίνεται αξιοποίηση των Εθνικών Θεματικών δικτύων για την διατήρηση ενός σωστού πλαισίου 

επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική κοινότητα και των τοπικών φορέων. Εκτός του τελικού 

στόχου, μερικοί από τους επιμέρους στόχους του δικτύου είναι η ανάδειξη της σημασίας του 

αστικού σχεδιασμού και της ανάγκης συμμετοχής των πολιτών σε αυτόν, η συνεργασία φορέων 

μεταξύ τους σε τοπικό, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την βιωσιμότητα των πόλεων και 

η χρήση Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της ψηφιακής εκμάθησης. Έτσι, τα δίκτυα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου έρχονται να συναντήσουν τα αστικά κινήματα 

πόλης για την προστασία του δημόσιου χώρου5. 

 

Αστικά κινήματα 

Στην Ελλάδα τα αστικά κινήματα πολιτών δεν εστίαζαν, αρχικά, το ενδιαφέρον τους στην 

προστασία του δημόσιου χώρου και στο “δικαίωμα στην πόλη”. Η δράση τους γενικεύεται στις 

αρχές του 21ου αιώνα και ειδικά στην Αθήνα, η οποία συγκεντρώνει και τα μεγαλύτερα 

προβλήματα, όπως την απουσία δημόσιων χώρων και την έντονη αυθαιρεσία στη δόμηση. Τα 

πρώτα κινήματα πολιτών ξεκίνησαν για τη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου και βασίζονταν 

περισσότερο σε κάποιους τοπικούς συλλόγους, πρωτοβουλίες πολιτών και αυθόρμητες δράσεις 

κατοίκων. Τα κινήματα αυτά εκφράζονταν είτε μέσα από διαμαρτυρίες, είτε πιο συμβολικά μέσα 

από καταλήψεις ή την παρεμπόδιση ενός έργου, επιζήμιου για τον δημόσιο χώρο. Κάποιες 

φορές, όμως, εκφράστηκαν και πιο πρακτικά με τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου από τους 

ίδιους τους πολίτες6. 

 

 

                                                           
4
 Ηλιόπουλος 2016, 28-30. 

5 http://users.sch.gr/organopoulos/diktia/diktya_pe.htm 
6 Ηλιόπουλος 2016, 43-50. 

http://users.sch.gr/organopoulos/diktia/diktya_pe.htm
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Πρωτοβουλίες πολιτών για τον δημόσιο χώρο: δύο παραδείγματα 

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα πρωτοβουλίας 

πολιτών για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, παραδείγματα, τα οποία σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες είναι γενικευμένα7. Στην Αθήνα, ένα διαθέσιμο οικόπεδο στα Εξάρχεια έγινε πάρκο για 

τους πολίτες. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν στη γύρω περιοχή οργανώθηκαν μεταξύ τους, 

έσπασαν το τσιμέντο, ισοπέδωσαν το οικόπεδο και σταδιακά το μετέτρεψαν σε χώρο πρασίνου. 

Κουβάλησαν υλικά με δικά τους μέσα, φύτεψαν φυτά, τα οποία αγόρασαν οι ίδιοι, και 

προσέφεραν προσωπική εργασία, προκειμένου να έχουν στη γειτονιά τους ένα μικρό πάρκο, το 

«Πάρκο Ναυαρίνου»8.  

Στη Θεσσαλονίκη μια αντίστοιχη ομάδα πολιτών δημιούργησε την «Πρωτοβουλία Γειτονιάς 

Σβώλου». Σε μία πολυσύχναστη και κεντρική γειτονιά της Θεσσαλονίκης, οι πολίτες αποφάσισαν 

ότι δεν θέλουν να χάνονται μεταξύ τους μέσα στους πολύβουους δρόμους και στα αυτοκίνητα, 

αλλά ότι τους ενδιαφέρει να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες για την εξέλιξη της 

γειτονιάς τους. Έτσι, διοργανώνουν κάθε χρόνο το «Δείπνο της Άνοιξης», ώστε να έχουν την 

ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους άνθρωποι, όχι μόνο της γειτονιάς αλλά και ευρύτερων 

περιοχών, που θα είχαν ενδιαφέρον να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συνομιλήσουν για 

θέματα που αφορούν τις καθημερινές, πρακτικές ανάγκες. Επίσης, πολύ συχνά διοργανώνονται 

συνελεύσεις των πολιτών της γειτονιάς με στόχο κάθε φορά μια μικρή δράση που βελτιώνει την 

καθημερινότητά τους και τον δημόσιο χώρο9. 

 

Συμπεράσματα 

Μέσα σε μια καθημερινότητα γεμάτη με προσωπικές ανησυχίες, υποχρεώσεις και κρίσιμες 

προσωπικές επιλογές, είναι απαραίτητο να υπάρξει λίγος χώρος και για την ανάπτυξη της 

πολιτικής μας υπόστασης. Η ιδιότητα του πολίτη θα πρέπει να γίνει μέρος της συνείδησή μας και 

να διατρέχει κάθε μας καθημερινή κίνηση. Το σχολείο, φυσικά, είναι σημαντικός βοηθός προς 

αυτήν την κατεύθυνση, αλλά πάντα χρειάζεται μια προσωπική «σπίθα», μια έγνοια για αυτό που 

συμβαίνει έξω από το σπίτι μας. Αυτό που συμβαίνει δίπλα μας, άλλωστε, μοιραία θα επηρεάσει 

και εμάς. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, στο άμεσο μέλλον να γίνουμε εμείς οι πολίτες που θέλουμε να 

βλέπουμε τριγύρω μας, πολίτες ενεργοί και συνειδητοποιημένοι, πολίτες με ευρεία αντίληψη 

τόσο του ατομικού όσο και του συλλογικού συμφέροντος. Γιατί, άλλωστε, υπεύθυνος πολίτης 

σημαίνει απλώς υπεύθυνος άνθρωπος. 

*Ακολουθεί μια παρουσίαση, η οποία καταγράφει την βιωματική περιβαλλοντική δράση, 

που πραγματοποίησε το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης στο κοντινό στο σχολείο μας δημοτικό 

πάρκο, στο πλαίσιο της εργασίας του για το Παναρσακειακό Συνέδριο.  
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(τελευταία επίσκεψη: 10/12/ 2019) 

 https://www.ethnos.gr/ellada/53406_thessaloniki-mia-geitonia-eftiaxe-proto-parko-

tsepis-pics (τελευταία επίσκεψη: 5/1/ 2020) 

 https://www.citybranding.gr/2013/03/blog-post_7.html   

(τελευταία επίσκεψη: 10/12/ 2019) 

 http://users.sch.gr/organopoulos/diktia/diktya_pe.htm  

(τελευταία επίσκεψη: 6/12/ 2019) 
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