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8.

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Με δεδοµένο ότι το αστικό τοπίο αποτελεί αντανάκλαση της πολιτιστικής , κοινωνικής
και οικονοµικής πραγµατικότητας της εποχής παραγωγής του, είναι δυνατόν να
ερµηνευθεί η εξέλιξη των χώρων πρασίνου σε σχέση µε τον αστικό ιστό, σε διάφορες
χρονικές περιόδους και περιοχές.
Η ελληνική πόλη θα µπορούσε, κάλλιστα, να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση Αστικού
συνόλου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που καθόρισαν την εξέλιξη και την
ανάπτυξή της, όπως η ταραγµένη πολιτική και κοινωνική κατάσταση και η
τραυµατισµένη οικονοµία του κράτους µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα, που είχαν ως
αποτέλεσµα την αδυναµία εφαρµογής εθνικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού για
την ανάπτυξη των αστικών συνόλων.
Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’60, υπέστη «αναδροµικά», σε σχέση µε την υπόλοιπη
Ευρώπη, τις επιπτώσεις της Βιοµηχανικής Επανάστασης. Η υπέρµετρη αστυφιλία µε
την πληθυσµιακή συσσώρευση στα αστικά κέντρα, οδήγησε στην αύξηση της αξίας
γης των πόλεων, στην υπερεκτίµηση κάθε «αστικού» στοιχείου και αντίθετα στην
απαξίωση κάθε «φυσικού», που θύµιζε την ύπαιθρο από όπου ο Έλληνας έφευγε …
για να «ανέβει» κοινωνικά.
Την συγκεκριµένη περίοδο, o ελληνικός αστικός χώρος επιβαρύνθηκε ανεπανόρθωτα
από την εµφάνιση πολυώροφων πολυκατοικιών και από πλήθος αυθαίρετωνασύµβατων επεµβάσεων στο φυσικό τοπίο, που σχετίζονται µε απαξιωτική
αντιµετώπιση των κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων πρασίνου και µε έλλειψη
µέριµνας για διατήρηση και κατάλληλη διαµόρφωσή τους.
Η απουσία εθνικού σχεδιασµού και κρατικής παρέµβασης για την διασφάλιση των
χώρων πρασίνου στον ελληνικό αστικό χώρο, συνδυάστηκε δυστυχώς µε την
αδιαφορία των πολιτών, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην οικιστική εκµετάλλευσηαξιοποίηση των ιδιωτικών οικοπέδων, θεωρώντας περιττή πολυτέλεια την ενασχόληση
µε τους δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, οι οποίοι άλλωστε
δεν µπορούσαν να αποφέρουν άµεσα οικονοµικά οφέλη.
Έτσι σήµερα, στον εξαιρετικά πυκνοδοµηµένο χώρο των ελληνικών πόλεων, οι
εναποµείναντες ελεύθεροι χώροι ασφυκτιούν, ενώ το πράσινο, όπου εµφανίζεται,
επιβιώνει πεισµατικά εκµεταλλευόµενο και το τελευταίο τετραγωνικό διαθέσιµου
χώµατος, ως απόδειξη της µοναδικής ικανότητας της φύσης να προσαρµόζεται στις
συνθήκες που τις παρέχονται, όσο αντίξοες και να είναι αυτές.

9.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ

Είναι σκόπιµο να τονιστεί, ότι η διαµόρφωση της αστικής συνείδησης των ελλήνων
και κατά συνέπεια την συµπεριφορά τους, επηρεάστηκε αποφασιστικά από την
ιδιαιτερότητα παραγωγής του ελληνικού αστικού χώρου.
Ο Έλληνας µέχρι πρόσφατα εξακολουθεί να παραπαίει ανάµεσα στην αστική του
ιδιότητα και αγροτική του καταγωγή. Παρ’ ότι µόνιµος πλέον κάτοικος της πόλης, δεν
την αναγνωρίζει ως τον ευρύτερο φυσικό του χώρο, παραµένοντας προσηλωµένος
στην «αστική» του ιδιοκτησία και σ ’ότι βρίσκεται σε άµεση σχέση µε αυτή. Λόγω και
της ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας του, ο νεοέλληνας «αστός» υπεραµύνεται µε πάθος
του ιδιωτικού του χώρου –είτε αυτός είναι το σπίτι του είτε η επαγγελµατική του
στέγη- επεκτείνοντας το ενδιαφέρον του µόνο στους κοινόχρηστους χώρους που τον
επηρεάζουν άµεσα.
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Ο ευρύτερος δηµόσιος αστικός χώρος των ελληνικών πόλεων αντιµετωπίζεται µάλλον
αδιάφορα από την πλειοψηφία των κατοίκων, δεν αναγνωρίζεται ως κοινό αγαθό, για
το οποίο έχουν δικαίωµα χρήσης αλλά
και υποχρέωση προστασίας, θεωρείται
«ξένος» προς αυτούς, µε αποτέλεσµα συχνά να ρυπαίνεται ή να κακοποιείται.
Η ίδια συµπεριφορά διαπιστώνεται και σε σχέση µε το πράσινο στον ελληνικό αστικό
χώρο, δηµόσιο και ιδιωτικό.
Ο δηµόσιος χώρος πρασίνου, θύµα και αυτός της ραγδαίας αστικοποίησης και της
υπερδόµησης µετά το ’60 στην Ελλάδα, θεωρήθηκε «πολυτέλεια» -συχνά περιττή- και
αντιµετωπίστηκε ακροθιγώς στο περιθώριο του αστικού σχεδιασµού, σε αντίθεση µε
την πρακτική που ακολουθήθηκε παράλληλα στον Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνή χώρο, όπου
το πράσινο αποτελεί κυρίαρχο άξονα της οργάνωσης και βασική παράµετρο της
λειτουργίας των αστικών συνόλων.
Στην ελληνική αστική πραγµατικότητα, οι δηµόσιοι χώροι πρασίνου, όπως µπόρεσαν
να αναπτυχθούν, είναι γενικά περιορισµένης έκτασης , δεν έτυχαν κατάλληλου
σχεδιασµού ούτε ως προς την οργάνωσή τους, ούτε ως προς την επιλογή
χωροθέτησης και φύτευσής τους και στο µεγαλύτερο ποσοστό τους προέκυψαν
τυχαία στο βαθµό που το επέτρεψε η πυκνότητα της δόµησης του αστικού ιστού,
γεγονός που δεν διευκολύνει συνήθως την ένταξή τους στις λειτουργίες της πόλης.
Η λειτουργική αξιοποίηση, όµως, του δηµόσιου πρασίνου στον ελληνικό χώρο,
επηρεάζεται και από το δεδοµένο της λανθασµένης διαχείρισής του
από τους
αρµόδιους φορείς. Η πληµµελής συντήρηση των υφιστάµενων χώρων, η µη
ανανέωση του φυτικού δυναµικού, η έλλειψη ουσιαστικών επεµβάσεων ώστε να
καταστούν ασφαλείς και ελκυστικοί, σε συνδυασµό µε την επιφυλακτικότητα του
Έλληνα χρήστη ως προς τον δηµόσιο χώρο, οδήγησαν στην συνήθη εικόνα έρηµων,
σχεδόν εγκαταλελειµµένων και συχνά κακοποιηµένων «νησίδων» πρασίνου, που
εµφανίζονται αποσπασµατικά στις ελληνικές πόλεις και τις χαρακτηρίζουν.
Αντίθετα µε την αδιάφορη στάση τους ως προς το ∆ηµόσιο πράσινο, οι Έλληνες
κάτοικοι των αστικών κέντρων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι µε το φυτικό στοιχείο, στον
ιδιωτικό τους χώρο. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόµενο του κατάφυτου µπαλκονιού,
της πρασιάς και του εσωτερικού ακαλύπτου που µεταµορφώνονται σε µικρούς κήπους
και σπανιότερα των πράσινων δωµάτων.
Παράλληλα, εµφανίζεται η τάση κατάργησης των θεωρητικών ορίων και επέκτασης
του ενδιαφέροντος των χρηστών πέραν του ιδιωτικού και στον δηµόσιο χώρο
πρασίνου του αµέσου περιβάλλοντός τους, που άπτεται των καθηµερινών
δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα αφορά την φροντίδα και προστασία των δένδρων
και των παρτεριών στο πεζοδρόµιο του σπιτιού ή του µαγαζιού τους, την
ευαισθητοποίηση για το πάρκο που βλέπουν από το παράθυρό τους, που διασχίζουν
για τις καθηµερινές τους µετακινήσεις ή που βρίσκεται κοντά στο σχολείο των παιδιών
τους.
Κατά κανόνα το ενδιαφέρον αυτό περιορίζεται σε ακτίνα «γειτονιάς», γιατί ο Έλληνας
δεν είναι συνηθισµένος στην κλίµακα του µεγάλου αστικού πάρκου, που άλλωστε -µε
εξαίρεση την Αθήνα- απουσιάζει από τις Ελληνικές πόλεις, δεν έµαθε να το
χρησιµοποιεί και δεν το «αναγνωρίζει». Αποφεύγει τις µεγάλες µετακινήσεις για
υπαίθρια αναψυχή, προτιµώντας να παραµένει στα όρια της γειτονιάς του. Ό,τι
βρίσκεται εκτός της ζώνης δραστηριότητάς του δεν τον αφορά και άρα δεν
ασχολείται.
Ουσιαστικά, η συµπεριφορά του κοινού, ως προς το αστικό πράσινο δηµόσιο και
ιδιωτικό, καθορίζεται αποφασιστικά από το βαθµό εξοικείωσής του µε αυτό, ώστε
µέσω της χρήσης να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί την ουσιαστική συµβολή του στην
αισθητική, λειτουργική και οικολογική αναβάθµιση του αστικού χώρου.
Η δυνατότητα όµως οικειοποίησης του ∆ηµόσιου αστικού πρασίνου, αλλά και των
∆ηµοσίων χώρων γενικότερα, στις Ελληνικές πόλεις, παρεµποδίζεται σε µεγάλο
βαθµό, τόσο από την ισχύουσα Νοµοθεσία, όσο και από τον τρόπο παραγωγής και
διαχείρισής του από τους αρµόδιους Φορείς.

