
Σχεδιάζω τη γειτονιά μου 

Χρυσούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη ΚΠΕ 



Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη 

Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη 

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το 
Ντεπώ 

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το 
Ελευθέριο 

Αστικό πράσινο, αστικές καλλιέργειες 

Προγράμματα ΚΠΕ & Δημόσιος 
χώρος 



Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη 



Ενεργός πολίτης στη γειτονιά 
μου, το Ντεπώ 



Ενεργός πολίτης στη γειτονιά 
μου, το Ελευθέριο 



Αστικό πράσινο, αστικές 
καλλιέργειες 



Η γειτονιά / η πόλη μου 

  



Εθνικό Θεματικό Δίκτυο 

Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο 
εκπαίδευσης για την αειφορία 

ένα εκπαιδευτικό δίκτυο για τη ζωή στην πόλη 



Οι 4 φάσεις του δικτύου 

Α΄ Φάση: Εμείς 
και η γειτονιά 

μας! 

Β΄ Φάση: 
Γνωρίζουμε την 
πόλη/γειτονιά  

μας 

Γ΄ Φάση: Γιατί 
έτσι και όχι 

αλλιώς; Κρίνω 
την πόλη μου 

Δ΄ Φάση: Ώρα 
για δράση! 



Γιατί δίνουμε έμφαση στον 
δημόσιο χώρο; 



Γιατί δίνουμε έμφαση στον δημόσιο 
χώρο; Οι ειδικοί λένε: 

- η ραχοκοκαλιά της αστικής ζωής 

- ο χώρος όπου οι κάτοικοι της 

πόλης συναντώνται, 

αλληλεπιδρούν και σχεδιάζουν την 

ζωή τους. 
 

Κρίνεται λοιπόν σημαντικό οι χώροι 

αυτοί να είναι ελκυστικοί και 

προσβάσιμοι σε όλους τους 

ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, 

εισοδήματος, εθνικότητας.  
Στρατηγική για την Ανθεκτική Θεσσαλονίκη 

 

- ένας σημαντικός περιορισμός για 

τη δημιουργία ενός ευχάριστου 

δημόσιου χώρου είναι η μειωμένη 

αίσθηση οικειοποίησης και συν-

ευθύνης στη διαχείριση του από 

τους κατοίκους της πόλης.  
Έκθεση “Global Public Space Toolkit” του ΟΗΕ 

(UN Habitat Report) 

Η βασισμένη στον «τόπο» εκπαίδευση  

έχει ως αντικείμενο μελέτης ΤΟΝ ΤΟΠΟ. 

  

- προσωπικός δεσμός (τον κάνει 

μοναδικό) και δημιουργεί την 

αίσθηση του «ανήκειν»  
 

- ταυτίζεται με την έννοια της 

«κοινότητας» λειτουργεί ως «κείμενο» 

για τη μελέτη θεμάτων που 

σχετίζονται με αυτή 
 

- βοηθάει τους μαθητές να 

κατανοήσουν τον κόσμο, να 

ενδιαφερθούν για τη δική τους 

κοινότητα, να αποκτήσουν διάθεση 

να δημιουργήσουν ένα καλύτερο 

μέλλον γι’ αυτή αναλαμβάνοντας 

δράση ως ενεργοί πολίτες μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας 
Βάσω Παπαδημητρίου 

 



Γιατί δίνουμε έμφαση στον 
δημόσιο χώρο;  

Όλοι συμφωνούν πως : 

Ο σχεδιασμός και η συντήρηση ενός 

δημόσιου χώρου είναι απίθανο να είναι 

επιτυχημένος χωρίς την ενεργή συμμετοχή της 

κοινότητας σε όλα τα στάδια, από τον αρχικό 

σχεδιασμό έως τη διαχείριση του χώρου. 

Είναι ζωτικής σημασίας οι κάτοικοι να 

αισθάνονται υπεύθυνοι για τους δημόσιους 

χώρους της πόλης τους.  

 

 



Τι συμβαίνει στην κοινωνία; Οι πολίτες 



Τι συμβαίνει στην κοινωνία; Οι Δήμοι. 



Τι συμβαίνει στην κοινωνία; Οι Δήμοι. 



Τι συμβαίνει στην κοινωνία; Οι Δήμοι. 



Τι συμβαίνει στην κοινωνία; Οι Δήμοι. 

Στρατηγική για την Θεσσαλονίκη Ανθεκτική Πόλη 



Οι Δήμοι 



Οι Δήμοι 



Οι Δήμοι 



Οι Δήμοι 



Καλές πρακτικές στη πόλη μας  



Ιστοσελίδα ΚΠΕ 

http://www.kpe-thess.gr/ 




