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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Η εηζήγεζε παξνπζηάδεη ην πξόγξακκα Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία κε ηίηιν: 

«Ειεύζεξνη ρώξνη θαη πξάζηλν ζηελ πόιε» πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηεί ην ΚΠΕ 

Ειεπζεξίνπ Κνξδειηνύ θαη Βεξηίζθνπ. Η ππεξζπγθέληξσζε ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ 

ζηηο πόιεηο δηαθνξνπνηεί ηα αζηηθά πεξηβάιινληα θαη εηζάγεη κε πην έληνλν ηξόπν ηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ αζηηθή αεηθνξία. Εζηηάδνληαο ζε έλα από ηα πξνβιήκαηα ηεο δηθήο 

καο πόιεο, ηελ έληνλε έιιεηςε πξαζίλνπ θαη ειεύζεξσλ ρώξσλ, επηδηώθνπκε κε απηό 

ην πξόγξακκα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο θαη ην ζρεδηαζκό ηνπ κέιινληνο ηεο πόιεο. Πεξηγξάθεηαη ην 

παηδαγσγηθό πιαίζην θαη νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπληείλνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ελεξγώλ πνιηηώλ. Αλαιύεηαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηέζζεξηο θάζεηο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ην απαξηίδνπλ. Tέινο, ζπλδέεηαη ην πξόγξακκα 

κε ηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηύζζεηαη θαη ηηο δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη ζηε Θεζζαινλίθε 

κε ζθνπό ηελ αλάθηεζε θαη βειηίσζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ κέζα 

από έλαλ πεξηζζόηεξν αεηθνξηθό ζρεδηαζκό. 
 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ή Η Αεηθνξία ζε 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
     Οη πόιεηο από ηελ απγή ηεο ηζηνξίαο απνηέιεζαλ ην ιίθλν πνιηηηζκώλ πνπ 

άθεζαλ θαη αθήλνπλ θαζεκεξηλά ην ζηίγκα ηνπο ζηε δσή καο. Δκθαλίζηεθαλ πξηλ 

από 5,5 - 6 ρηιηεηίεο. Αξρηθά ήηαλ πνιίρλεο ζην κέζν κεγαιύηεξσλ αγξνηηθώλ 

εδαθώλ θαη ε δσή ζ’ απηέο ιίγν δηέθεξε από ηνλ αγξνηηθό ηξόπν δσήο. Σν 

πεξηβάιινλ ηνπο κπνξνύζε λα απνξξνθά ηηο κηθξέο πνζόηεηεο θαηαινίπσλ. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εκθαλίδεηαη ε αζηηθνπνίεζε σο θαηλόκελν πεξηνξηζκέλν ζηελ 

αξρή κε ηδηαίηεξε έληαζε από ηνλ 19
ν
 αηώλα θαη κεηά. Από ην Παξίζη ηεο Γαιιηθήο 

επαλάζηαζεο θαη ηνπ επξσπατθνύ δηαθσηηζκνύ ζηηο ζύγρξνλεο κεγαινππόιεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη έδεζαλ θαη έδξαζαλ ζηνπο 

δξόκνπο θαη ζηηο πιαηείεο κηθξώλ ή κεγάισλ πόιεσλ, νη νπνίεο ηνπο πξνζθέξνπλ 
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εξγαζία, κεγαιύηεξεο απνιαβέο, θαιύηεξεο θαηνηθίεο, δίθηπα εθπαίδεπζεο θαη 

πνιηηηζκνύ, κεηαθνξέο, αθζνλία αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όια όζα βειηηώλνπλ ηελ 

πνηόηεηα ηεο δσήο καο. 

 

     ήκεξα, ζρεδόλ ην κηζό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο δηαβηώλεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη 

όπσο πξνβιέπνπλ νη εηδηθνί κέρξη ην ηέινο ηνπ 21νπ αηώλα ζα δεη ζηηο πόιεηο ην 80 

κε 90% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο (United Nations, 2012). Κάπνηεο γηγαληηαίεο 

κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ζα ζρεκαηηζηνύλ κε εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. 

Απηό ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία πνιπάξηζκσλ πξνβιεκάησλ. Ρύπαλζε, κεγάιε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ ρώξσλ, θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, δηεύξπλζε 

ησλ αληζνηήησλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ, απνμέλσζε θαη άγρνο, έιιεηςε 

αζθάιεηαο θαη θαηαπάηεζε βαζηθώλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Δηδηθά γηα ηνπο 

ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ηηο πξάζηλεο δώλεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο πόιεηο, ππάξρεη 

νκνθσλία πσο ζηνλ εηθνζηό αηώλα έρνπλ παξακειεζεί ζεκαληηθά. Τπεύζπλνη γηα 

απηό ππήξμαλ ε εθξεθηηθή αζηηθή αλάπηπμε, ε θεξδνζθνπία ηεο γεο αιιά θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ κνληεξληζκνύ πνπ έδηλε πνιύ ιίγε ζεκαζία ζην 

πξάζηλν (Gomez θ.ά., 2001). Όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαλεξώλνπλ ηα όξηα 

ηνπ ηζρύνληνο κνληέινπ αλάπηπμεο, όξηα πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί εδώ θαη θαηξό 

ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε ηε βησζηκόηεηα ηνπ αζηηθνύ ηξόπνπ δσήο (Bookchin, 

1996). 

 

     Ση είλαη ινηπόλ ε βηώζηκε πόιε; Ζ βηώζηκε πόιε είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη νηθνινγηθά, πνιηηηζηηθά, 

πνιηηηθά, ζεζκηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ρσξίο λα επηβαξύλεη ηηο 

κειινληηθέο γεληέο (Urban 21 Conference, 2000). Πξνζαξκόδνληαο επνκέλσο ηελ 

έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηελ πεξίπησζε ησλ πόιεσλ, αλαθεξόκελνη δειαδή 

ζηελ αζηηθή αεηθνξία, ζα ιέγακε όηη ελζσκαηώλεη ηέζζεξα ζπζηήκαηα:  

ηελ νηθνινγηθή βησζηκόηεηα – πγηέο θπζηθό πεξηβάιινλ, θπζηθνί πόξνη, δσληαλνί 

νξγαληζκνί, ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσή,  

ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα – νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα, απαζρόιεζε, εηζνδήκαηα 

ηελ θνηλσληθή βησζηκόηεηα – θνηλσληθή ζπλνρή, θνηλόηεηα 

ηελ πνιηηηθή βησζηκόηεηα – ζπκκεηνρή, ιήςε απνθάζεσλ, δεκνθξαηία 

 
Σχήμα 1. Γηαζηάζεηο ηεο αζηηθήο αεηθνξίαο (πξνζαξκνζκέλν από © UNESCO 2010, 

www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/a_mod04.htm). 



 

     Εώληαο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη βηώλνληαο πνιιά –θαη αξθεηά απ’ απηά 

κεγεζπκέλα– από ηα πξνβιήκαηα ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα 

καο, ζην Κ.Π.Δ. Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνύ, λα πξνζεγγίζνπκε παηδαγσγηθά ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο καο, δεκηνπξγώληαο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζνπκε γηα ην κέιινλ ηεο, κε όξακα ηελ αεηθνξία θαη 

ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηα δσήο καο ζ’ απηή. 

 

     Δζηηάδνπκε ζε έλα από ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πόιεο καο, ηελ 

έιιεηςε πξαζίλνπ θαη ειεύζεξσλ ρώξσλ. Γηαηί ελώ ηα δηεζλώο παξαδεθηά πξόηππα 

θαζνξίδνπλ ζαλ ειάρηζην ππαίζξην ρώξν 8 έσο 10 η.κ. αλά θάηνηθν θαη από απηά 

ηνπιάρηζηνλ ηα 7 η.κ. πξέπεη λα θαιύπηνληαη από πξάζηλν, ε Θεζζαινλίθε δηαηεξεί 

κηα αλαινγία κόιηο 2,73 η.κ./θαη (ΣΔΔ-ΣΚΜ). Γηαηί νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

ππάξρνληεο δεκόζηνπο ρώξνπο δεκηνπξγήζεθαλ βάζε ελόο κνληέινπ ζρεδηαζκνύ ην 

νπνίν ηνπο κεηαβάιιεη ζε ρώξνπο αληηπαξάζεζεο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, 

θαζώο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηε δεκνθξαηηθή πξόθιεζε γηα 

«δηαπξαγκάηεπζε». Κη αθόκα γηαηί δελ ππάξρεη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
     Σν πξόγξακκά καο (Μηραήι & Παπαδεκεηξίνπ, 2008) ζπλδέεηαη κε ηε ζπδήηεζε 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από ηηο αθόινπζεο παξαδνρέο: 

 Να είλαη ζρεηηθό κε ηε δωή ηωλ καζεηώλ 

Να εκπιέθεη άκεζα ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθθηλώληαο από 

ηα δηθά ηνπο βηώκαηα θαη εκπεηξίεο θαζεκεξηλά ζηελ πόιε. 

 Να είλαη νιηζηηθό 

Να παξαηεξεί ηελ πξαγκαηηθόηεηά ηνπο κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θπζηθήο, 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπληζηώζαο. Να πηνζεηεί κηα δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, αμηνπνηώληαο επηζηεκνληθά πεδία ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο, ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Βηνινγίαο, ηεο Γιώζζαο. 

 Να είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε αμίεο 

Να δηαζαθελίδεη ηηο θπξίαξρεο αμίεο. Να πξνσζεί ηηο αμίεο ηεο αιιειεγγύεο, ηεο 

ππεπζπλόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο, ηεο αλεθηηθόηεηαο. 

 Να είλαη θξηηηθό 

Να αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε νδεγώληαο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

επηινγώλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ ηεο. 

 Να είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δξάζε 

Να βνεζά ζηε δηακόξθσζε δηάζεζεο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη δξάζε, 

νδεγώληαο ζε ζρέδηα δξάζεο ζε πξαγκαηηθά δεηήκαηα. (National Forum on 

Partnerships Supporting Education about the Environment 1994, Tilbury 1995, 

Australian Government, Department of the Environment and Heritage 2005, 

Φινγαΐηε 2006, ρίδα 2008). 

 

     Θεκειηώδεο παηδαγσγηθόο καο ζθνπόο ε δεκηνπξγία ηνπ ελεξγνύ πνιίηε, ηνπ 

πνιίηε ν νπνίνο γλσξίδνληαο ηνλ θόζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, εξκελεύεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηά θαη δξα γηα ηελ κεηαζρεκαηηζκό ηεο. Σνπ πνιίηε πνπ επηιέγεη 

ζπλεηδεηά λα ζηξαθεί ζηνλ «άιιν», ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπ, γηα λα κνηξαζηεί ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, πξνζδνθίεο θαη ζπλελώλεη καδί ηνπ ηηο δπλάκεηο ηνπ γηα έλαλ 



θαιύηεξν θόζκν. 

 

     Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε επηδηώθνπκε ηα αθόινπζα:  

 Σε δηαιεθηηθή παξνπζίαζε ηεο βησκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ επνπηεία ηεο. 

 Σελ πξνώζεζε ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο κε ηελ αλάδεημε ηεο πνιππινθόηεηαο θαη 

ησλ ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζύζηεκα ησλ πόιεσλ κε 

αθεηεξία ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο. 

 Σελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε ηελ θξηηηθή ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο 

ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ. 

 Σνλ πξνβιεκαηηζκό σο πξνο ηηο επηθξαηνύζεο αμίεο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

αμηώλ πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο.  

 Σν ζρεδηαζκό ελόο κνληέινπ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ 

κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βησζηκόηεηαο. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ζηε δηακόξθσζε θαη ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ. 

 

ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
     Σν πξόγξακκα δνκείηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο. 

 

 
Σχήμα 2. ρεδηάγξακκα ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

     Ζ θάζε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηείηαη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό. Υξεζηκνπνηείηαη κηα ζεηξά δηδαθηηθώλ 

ηερληθώλ όπσο ε δεκηνπξγία ραξηνληνύ εξγαζίαο, ε δεκηνπξγία λνεηηθνύ ράξηε, ε 

δεκηνπξγία θαη ε αθήγεζε ηζηνξίαο, ε παξαηήξεζε θαη ε θαηαγξαθή, ε δεκηνπξγία 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε ζπλέληεπμε, ε αλάιπζε εηθόλσλ, ε ζπδήηεζε, ν ζρεδηαζκόο θαη 

ε ζύλζεζε. 

 

1
ε
 θάζε: εκείο θαη νη ειεύζεξνη ρώξνη / πξνζέγγηζε κέζω ηνπ «εγώ» 

     ηελ πρώηη θάζη πξνζπαζνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ηηο γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηα βηώκαηα ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ή θαη ηνπο 



δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ζηε γεηηνληά ηνπο. Σνπο δεηνύκε λα ζπλνκηιήζνπλ 

ζε επίπεδν νκάδαο, θαη λα μεδηπιώζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο γηα ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο 

κέζα από ην «εγώ» ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαινγηθνύ κέξνπο αθνινπζεί ε 

απνηύπσζε ηνπ ζε έλα ραξηόλη εξγαζίαο, όπνπ νη καζεηέο ηνπνζεηνύλ ηνπο εαπηνύο 

ηνπο ηελ ώξα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα 

πξώηε θαηαζθεπή-επνπηεία ηεο θνηλήο ηνπο δσήο ζπλζέηνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο ζε έλα ελνπνηεηηθό ζύλνιν πνπ αλαδεηθλύεη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζέκαηνο. Δθηόο από ηε κέζνδν ησλ ραξηνληώλ εξγαζίαο (ρίδα θαη Φινγαΐηε, 2005), 

αμηνπνηνύληαη επίζεο ε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ θαη ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ. 

 

2
ε
 θάζε: νη ειεύζεξνη ρώξνη ζηελ πόιε κνπ/ ζπιινγή, αλάιπζε θαη 

ζύλζεζε δεδνκέλωλ  
     ηε δεύηερη θάζη, επηδηώθνπκε λα δηεπξύλνπκε ηελ αληίιεςε ησλ καζεηώλ καο 

γηα ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ην πξάζηλν ζηελ πόιε. Δδώ ε εηθόλα πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηνπ «εγώ» εκπινπηίδεηαη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη κε ηελ πόιε 

ζπλνιηθά. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ζύλζεζε ηνπο ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο 

ζε κηα πην δηεπξπκέλε εηθόλα ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ ζηελ πόιε, ζε κηα λέα εξκελεία 

ηνπο σο απνηέιεζκα θπζηθώλ, θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

ηε θάζε απηή εθαξκόδνπκε ηελ εξγαζία ζε πεδίν, ώζηε λα παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά 

ηε γεηηνληά, δηεμάγνπλ έξεπλα κε ηε δεκηνπξγία ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα παξνπζηάδνπλ. Ζ αλάγθε λα αμηνπνηεζνύλ ιεηηνπξγηθά 

θαη γόληκα νη Νέεο Σερλνινγίεο καο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα πινπνηήζνπκε 

δξαζηεξηόηεηα κε αμηνπνίεζε ησλ δνξπθνξηθώλ ραξηώλ (Google maps), ώζηε λα 

εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ ζηελ πόιε θαη λα 

εξκελεπηνύλ αλνίγνληαο ηε ζπδήηεζε ζε θξηηηθά κνλνπάηηα ηεο ηζρύνπζαο 

πξαγκαηηθόηεηαο. ην ζεκείν απηό παξνπζηάδνληαη εηθόλεο ειεύζεξσλ ρώξσλ θαη 

πάξθσλ από άιιεο πεξηνρέο ηεο γεο, ελδεηθηηθέο ησλ δηαθνξεηηθώλ επηινγώλ ησλ 

θνηλσληώλ ηνπο θαη ηνπ αμηαθνύ ηνπο ππνβάζξνπ. Σέινο, ππάξρεη ε δξαζηεξηόηεηα 

“Αλαθεθαιαηώλνληαο” ζηελ νπνία κε επίθεληξν έλαλ ειεύζεξν ρώξν δεηνύκε από ηα 

παηδηά λα ζπλδέζνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζεσξνύλ πσο 

ζρεηίδνληαη κ' απηόλ. 

 

3
ε
 θάζε: νη εκπιεθόκελνη ζεζκνί / θξηηηθή  

     Έρνληαο ήδε δεη ην πώο είλαη ηα πξάγκαηα, επηθεληξσλόκαζηε ηώξα ζην γηαηί 

είλαη έηζη θη όρη αιιηώο. ηελ ηρίηη θάζη επηρεηξνύκε λα βξνύκε ηνπο ζεζκνύο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαζώο θαη λα δνύκε θξηηηθά ην ξόιν ηνπο. 

Πξνζπαζνύκε επνκέλσο λα θάλνπκε ηνπο καζεηέο ηθαλνύο λα δνπλ εθείλα ηα ζεζκηθά 

όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ, δξνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ αθνξά 

ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ζηελ πόιε. Να πξνζπαζήζνπλ λα δηαηππώζνπλ ηα κρίζιμα 

ερωηήμαηα πνπ ζα απεπζύλνπλ ζηα ζεζκηθά όξγαλα. Σέινο, λα θξίλνπλ ηνλ ηξόπν 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππόςε, ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνπο ζεζκνύο θαη ηελ θνηλσλία, λα ζέζνπλ δεηήκαηα εζηθήο 

θαη λα αζθήζνπλ ηε δηθή ηνπο απηνθξηηηθή. Αλ ην πξόγξακκα πινπνηνύληαλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ν ζεζκηθόο ράξηεο ζα κπνξνύζε λα πξνέιζεη κέζα από κηα 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο κε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ, ώζηε 

λα αληιεζεί ε απαηηνύκελε πιεξνθόξεζε. ην Κ.Π.Δ. ζπδεηνύκε ην παξάδεηγκα ηεο 

θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ δεκηνπξγώληαο καδί κηα εηθόλα ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζεζκηθά όξγαλα πνπ ελεπιέρζεζαλ ζην ζρεδηαζκό θαη ζηε 

δηακόξθσζή ηεο θαη ζηα όξγαλα πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα ζπληήξεζεο θαη 



ιεηηνπξγίαο ηεο ζήκεξα.  

 

4
ε
 θάζε: ζρεδηάδνληαο ηε βηώζηκε πξνζδνθία  

     ηελ ηέηαρηη θάζη πξνζπαζνύκε, ζπλζέηνληαο όια ηα παξαπάλσ, λα 

πξνρσξήζνπκε ζην ζρεδηαζκό ηεο δηθήο καο βηώζηκεο πξόηαζεο. Δπηθεληξσλόκαζηε 

ζηε δηακόξθσζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην ζρεδηαζκό ηεο πξόηαζεο 

καο. Δπειπηζηνύκε όηη ε όιε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θάλεη ηνπο καζεηέο 

ηθαλνύο λα επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, λα πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηε 

κνξθή ηεο δξάζεο, λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ζην ζρεδηαζκό ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ 

ηνπηθνύ νηθνζπζηήκαηνο, ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ 

αιιειεγγύε, ηελ νηθνλνκηθή ζπληζηώζα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε. Με ηε ζρεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα “πκκεηέρνπκε – παξεκβαίλνπκε ζηηο απνθάζεηο” δεκηνπξγνύκε κε 

ηα παηδηά έλα ζρέδην παξέκβαζεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν, αζθώληαο ηνπο ζηελ 

ηθαλόηεηα ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο κηαο παξέκβαζεο ζην ειεύζεξν 

ρώξν ή ρώξν πξαζίλνπ ζηε γεηηνληά ή ζηελ πόιε ηνπο. 

 

ΤΕΖΣΖΖ 
     Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλερήο ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ειεύζεξσλ 

ρώξσλ γηα ηε Θεζζαινλίθε έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε θνξέσλ, νξγαλώζεσλ, 

ζρεκάησλ πνιηηώλ πνπ πξνβάιινπλ θεληξηθά ζηε πνιηηηθή αηδέληα ηεο επνρήο ην 

δήηεκα ηεο ύπαξμεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξαζίλνπ ζ' απηόλ. Δίλαη βέβαην 

πσο ζηε δηαδηθαζία απηή ππάξρνπλ δύν πξνθιήζεηο, εξσηήκαηα πξνο απάληεζε: ην 

πξώην έρεη λα θάλεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηώζηκεο πόιεο θαη ηε ζέζε ησλ 

ειεύζεξσλ ρώξσλ θαη ηνπ πξαζίλνπ ζ' απηήλ θαη ην δεύηεξν κε ηηο κνξθέο δξάζεο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα αιιαγή ηεο ζεκεξηλήο εηθόλαο ηεο πόιεο. Ωο πξνο ην 

πξώην, πξσηόηππεο θαη επξεκαηηθέο καηηέο, όπσο νη εξγαζίεο θνηηεηώλ ηνπ 

Γηαηκεκαηηθνύ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο πόιεο, (http://www.mmca.org.gr/mmst/el/pop.exhibition.htm?id=312) 

θαλεξώλνπλ πινύην ηδεώλ θαη πξαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε επίηεπμε ελόο 

πεξηζζόηεξνπ αεηθόξνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια θηλήζεηο θνξέσλ θαη 

ζπιιόγσλ ηεο πόιεο αλαδεηθλύνπλ ζηελ πξάμε δσηηθά δεηήκαηα γηα ην κέιινλ ηεο 

όπσο ηελ έληαμε ησλ ππαξρόλησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ ηνπ ιηκαληνύ, ηεο παξαιίαο, ησλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ησλ πξώελ ζηξαηνπέδσλ ηεο πόιεο ζηνλ αζηηθό ηζηό θαη 

ζηε δσληαλή θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη από θηλήζεηο πνιηηώλ σο πξνο 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξώελ ζηξαηνπέδσλ, ελδεηθηηθέο ηεο ζέιεζεο ηνπο λα 

ελεξγνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξν δξαζηηθά ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ 

πνπ ζα βειηηώζνπλ ηε δσή ηνπο ζήκεξα θαη ζα ζεκειηώζνπλ θαιύηεξνπο όξνπο 

πνηόηεηαο δσήο γηα ην κέιινλ.  

 

     ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ην εθπαηδεπηηθό καο πξόγξακκα «Διεύζεξνη ρώξνη θαη 

πξάζηλν ζηελ πόιε» εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ηελ πεπνίζεζε καο όηη νη δεκόζηνη ρώξνη 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη νη ρώξνη πνπ απιώο πεξίζζεςαλ κεηά από ηελ νηθνδόκεζε, 

αιιά εθείλνη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δνζεί πξσηαξρηθή ζεκαζία σο ρώξνη γηα ηνπο 

πνιίηεο. Να είλαη ρώξνη πνπ ζα αλήθνπλ ηζόηηκα ζε όινπο, λα είλαη ρώξνη όπνπ ζα 

αζθείηαη ε ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε κέζα από ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηελ 

ππέξβαζε ηεο αηνκηθόηεηαο θαη αδηαθνξίαο γηα ηα θνηλά. Απηό ζεκαίλεη αγσγή θαη ζ’ 

απηό ην ζεκείν επειπηζηνύκε θαη νξακαηηδόκαζηε λα ζπκβάινπκε. 
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