
Έμφυλες διαστάσεις του αστικού χώρου

Παρουσίαση των δράσεων της ομάδας URBANA που υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη του 
Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου

2019-2020



Η URBANA  // www.urbana.gr Η ομάδα

Είμαστε μια ερευνητική ομάδα από 
αρχιτεκτόνισσες, μηχανικούς, 
παιδαγωγούς και κοινωνικούς 
επιστήμονες που λειτουργεί από το 
2019 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με έδρα την Αθήνα.

Οι στόχοι

Κοινωνική - Περιβαλλοντική - 
Οικονομική αειφορία 

→  ισότητα των φύλων, συμπερίληψη 
και συμμετοχή στον αστικό σχεδιασμό



Το θεωρητικό / ερευνητικό υπόβαθρο των εργαστηρίων
Οπτική του φύλου - Αστικός σχεδιασμός - Συμμετοχή



Γιατί στην Ελλάδα; 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση ευρωπαϊκά σε σχέση με την ισότητα των φύλων.

European Institute for Gender Equality (EIGE) - Oct. 2020 GREECE

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-greece#downloads-wrapper


Έλληνες & Ελληνίδες απαντούν ότι θεωρούν πως στη χώρα τους υπάρχει ισότητα των 
φύλων (2ο μεγ. ποσοστό ευρωπαϊκά). 

Special Eurobarometer 465 - Gender 
Equality - δημ. έρευνας 2017

Γιατί στην Ελλάδα; 

https://www.google.com/search?q=eurobarometer+gender+equality+2017&oq=eurobarometer+gender+equality+2017&aqs=chrome..69i57j0.17119j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=eurobarometer+gender+equality+2017&oq=eurobarometer+gender+equality+2017&aqs=chrome..69i57j0.17119j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Γιατί μελετάμε τον αστικό χώρο από την οπτική του φύλου; 

La Col

Διαφοροποιημένες χρήσεις 
του χώρου και του χρόνου 
στην πόλη
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Γιατί μελετάμε τον αστικό χώρο από την οπτική του φύλου; 

La Col

Διαφοροποιημένες χρήσεις 
του χώρου και του χρόνου 
στην πόλη

70% των καθηκόντων της 
αναπαραγωγικής σφαίρας

Οι εμπειρίες αυτές δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη στον αστικό 
σχεδιασμό καθώς θεωρείται 
ότι αφορούν μια 
‘μειονότητα’ ατόμων



Bιολογικό - Κοινωνικό Φύλο  // Sex - Gender

Βιολογικό φύλο (sex) 

● Γενετήσια ταυτότητα - Βιολογικά 

χαρακτηριστικά (άνδρας - γυναίκα - 

intersex/μεσοφυλικό)

● Καθορίζει τον βιολογικό ρόλο του 

ατόμου στη βιολογική 

αναπαραγωγή

Κοινωνικό φύλο (gender)

● Κοινωνική, πολιτισμική κατασκευή 

● Καθορίζει ρόλους, ευθύνες, 

περιορισμούς

● Καθορίζει το τι αναμένεται από το κάθε 

άτομο σε μία κοινωνία



Άνδρας - Δημόσιος χώρος - Αμειβόμενη εργασία Γυναίκα - Ιδιωτικός χώρος (σπίτι) - 
Μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας

Φύλο & Χώρος  // Δημόσιος & Ιδιωτικός χώρος
                                Άνδρας & Γυναίκα

Οι ρόλοι των φύλων αναπαράγονται και στον φυσικό χώρο 



● Στην ελληνική παράδοση η γυναίκα 
έχει συσχετιστεί με τον ιδιωτικό χώρο 
του σπιτιού. 

● Σήμερα τα ΜΜΕ και η διαφήμιση 
εξακολουθούν να συνδέουν τις 
γυναίκες με τις δραστηριότητες 
φροντίδας και τον ιδιωτικό χώρο του 
σπιτιού.  

Άβλιχος, 1877 Γύζης, 1883

Φύλο & Χώρος  // Δημόσιος & Ιδιωτικός χώρος - Άνδρας & Γυναίκα



Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, 2013

Συμμετοχή σε δραστηριότητες φροντίδας κατά φύλο

Φύλο & Χώρος  // Δημόσιος & Ιδιωτικός χώρος - Άνδρας & Γυναίκα



Δραστηριότητες 
οικονομικές και 

πολιτικές σχετιζόμενες 
με την παραγωγή και 

την αμειβόμενη εργασία

Δημόσιος χώρος

Άνδρας

Δραστηριότητες σχετιζόμενες 
με την αναπαραγωγή, 
προσωπικές και οικογενειακές 
σχέσεις και τη μη αμειβόμενη 
εργασία (φροντίδα, 
υποστήριξη καθημερινής 
ζωής)

Ιδιωτικός χώρος

Γυναίκα

Φύλο & Χώρος  // Δημόσιος & Ιδιωτικός χώρος - Άνδρας & Γυναίκα



Αυτή η διχοτόμηση έχει επιφέρει μία διαφορετική αποτίμηση των ατόμων 
με βάση τις δραστηριότητες που επιτελούν θεωρώντας ανώτερο το 

αρσενικό και το δημόσιο και απαξιώνοντας εργασίες που σχετίζονται με 
τη φροντίδα ανθρώπων και του σπιτιού με τις οποίες σχετίζονται 

περισσότερο οι γυναίκες.  

Φύλο & Χώρος  // Δημόσιος & Ιδιωτικός χώρος - Άνδρας & Γυναίκα



Φύλο & Χώρος  // Αναπαραστάσεις γυναικών στο δημόσιο χώρο της πόλης 

● Αντικειμενοποίηση του 
θηλυκού σώματος στον 
δημόσιο χώρο (διαφήμιση, 
επιγραφές κ.ά)

● Απουσία 
αναπαραστάσεων 
“καθημερινών” γυναικών, 
διαφορετικών ηλικιών και 
σε “καθημερινές” 
δραστηριότητες



Φύλο & Χώρος  // Εκπροσώπηση γυναικών στη δημόσια ζωή

● Ανεπαρκής εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική/δημόσια ζωή 

● Έντονος σχολιασμός της εξωτερικής εμφάνισης (αντικειμενοποίηση των γυναικών πολιτικών)

● Πεποίθηση ότι οι πολιτικές ευθύνες δεν ανήκουν στις γυναίκες, ο δημόσιος χώρος και η δημόσια 
ζωή ανήκουν στους άνδρες



Οι πόλεις έχουν σχεδιαστεί 
λαμβάνοντας υπόψη ένα “μοντέλο 
πολίτη”, άνδρα, υγιούς, μεσήλικα, 
μεσαίας κοινωνικής/οικονομικής 
τάξης, παραβλέποντας τις εμπειρίες 
τις επιθυμίες και τις ανάγκες άλλων 
ομάδων πολιτών στην πόλη. 

Φύλο & Χώρος  // Ποιος σχεδιάζει την πόλη και για ποιον;

February 12, 2020, ABU DHABI

“Modern cities are designed BY MEN and 
FOR MEN, thereby limiting women’s access 
to economic and social development”, 
according a new World Bank publication 
launched today at the World Urban Forum 
(WUF10). 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/12/designing-gender-inclusive-cities-that-work-for-all#
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/12/designing-gender-inclusive-cities-that-work-for-all#
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/12/designing-gender-inclusive-cities-that-work-for-all#
https://wuf.unhabitat.org/
https://wuf.unhabitat.org/


Φύλο & Χώρος  // 

● Σχεδιασμός μεγάλων οικονομικών και εμπορικών κέντρων 
● Δεν ανταποκρίνονται στην κάλυψη βασικών αναγκών στο επίπεδο της καθημερινής ζωής

Τι μοντέλα ανάπτυξης των πόλεων προβάλλονται ως επιθυμητά;



Φύλο & Χώρος  // Σε τι είδους κινητικότητα δίνει προτεραιότητα ο αστικός                
σχεδιασμός; 

● Προτεραιότητα στην κίνηση με ΙΧ 

● Oι γυναίκες κινούνται περισσότερο 
με τα ΜΜΜ και με τα πόδια, ενώ οι 
άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο 
το ΙΧ

Collectiu Punt6



Φύλο & Χώρος  // Ανδροκεντρικός σχεδιασμός του δημόσιου χώρου

● Ανδροκεντρικά σχεδιασμένοι δημόσιοι χώροι (‘μoντέλο’ άνδρα πολίτη)

● Κανονικοποίηση δυσμενών καταστάσεων από πλευράς άλλων ομάδων πολιτών



Φύλο & Χώρος  // Καλές πρακτικές
Πρόγραμμα “Femmes et Ville” (Γυναίκες και Πόλη)
Μόντρεαλ, Καναδά 1988 - 2004



Φύλο & Χώρος  // Καλές πρακτικές
Πρόγραμμα “Femmes et Ville” (Γυναίκες και Πόλη)
Μόντρεαλ, Καναδά 1988 - 2004

● Το φεμινιστικό κίνημα και γυναίκες του Μόντρεαλ οργανώνονται και ζητούν η πόλη να εντάξει το 
θέμα της ασφάλειας των γυναικών και της καθημερινής ζωής στις πολιτικές αστικής 
αναβάθμισης. 

● Το πρόγραμμα δημιουργείται το 1988 ως πρωτοβουλία του Συμβουλίου Γυναικών του Μόντρεαλ 
με επικεφαλής την Anne Michaud και αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως για την 
εξασφάλιση του αισθήματος ασφάλειας των γυναικών στο επίπεδο του αστικού σχεδιασμού. 
Έχει εφαρμοστεί και προσαρμοστεί σε πολλές χώρες και διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια.

● Το πρόγραμμα βασίζεται στην αξιολόγηση του δημόσιου χώρου από ομάδες γυναικών (μέσω 
βιωματικών χαρτογραφήσεων) αξιολογώντας την αίσθηση άνεσης και ασφάλειας σε περιοχές 
της πόλης και προτείνοντας βελτιώσεις.



Φύλο & Χώρος  // Πρόγραμμα “Femmes et Ville” (Γυναίκες και Πόλη)
6 Αρχές διασφάλισης της ασφάλειας στον δημόσιο χώρο 
από την οπτική του φύλου 

Να μπορείς να αναγνωρίζεις 
πού βρίσκεσαι και πού 
πηγαίνεις (σηματοδότηση, 
προσανατολισμός)

Να μπορείς να βλέπεις και να 
μπορούν να σε βλέπουν 
(ορατότητα, συντήρηση 
φυτεύσεων, φωτισμός των 
χώρων)

Να μπορείς να ακούς και να 
μπορούν να σε ακούν (κίνηση 
αυτοκινήτων, κοινωνικές 
χρήσεις του χώρου)

Να μπορείς να διαφύγεις και να 
ζητήσεις βοήθεια (τυπική και 
άτυπη επιτήρηση του δημόσιου 
χώρου)

Ο δημόσιος χώρος να είναι 
καθαρός και φροντισμένος 
(σχεδιασμός, συντήρηση)

Να υπάρχει συλλογική δράση: 
κέντρα γυναικών (συμμετοχή της 
κοινότητας στην οικειοποίηση του 
δημόσιου χώρου)

1

2

3

4

5

6



Οι δράσεις της URBANA σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σπουδών 
Φύλου Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 

Πανεπιστημίου (2019-2020)



10/2019 - 11/2019 - Κύκλος 6 βιωματικών εργαστηρίων

15 φοιτήτριες του Πάντειου Πανεπιστημίου

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική κολεκτίβα 
Equal Saree (Βαρκελώνη, Ισπανία), την ομάδα This is not a feminist project και 
την εικαστικό Εύα Τσαγκαράκη. Τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του καλέσματος 
“Πολιτισμικές δράσεις και Προγράμματα για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων 
και των Ανισοτήτων” και την υποστήριξη του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του 
Πάντειου Πανεπιστημίου.

Διάρκεια 

Συμμετείχαν

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Η ταυτότητα του προγράμματος

http://equalsaree.org/
https://notafeministproject.gr/


● Μελέτη και ερμηνεία των κοινωνικών, 
πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών και 
πολιτισμικών πρακτικών που καθορίζουν 
την εμπειρία του δημόσιου χώρου της 
Αθήνας σήμερα κάτω από το πρίσμα της 
οπτικής του φύλου

● Ενημέρωση/συνειδητοποίηση σχετικά με τα 
έμφυλα χαρακτηριστικά του δημόσιου 
χώρου

● Εντοπισμός και καταγραφή έμφυλων 
χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Στόχοι του προγράμματος

● Ανάδειξη των βιωμάτων διαφορετικών 
γυναικών στο δημόσιο χώρο

● Διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση 
της εμπειρίας του δημόσιου χώρου 

● Ενδυνάμωση των συμμετεχουσών (‘safe 
space’)



‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Εξοικείωση με το θεωρητικό υπόβαθρο 
Δημιουργία διαδρομής βιωματικής χαρτογράφησης



1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
         α. Φυσική
         β. Ψυχολογική

 2.     ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
         α. Φυσική
         β. Κοινωνική
         γ. Οικονομική

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (ποικιλομορφία 
παράλληλων χρήσεων)

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (επάρκεια, 
συντήρηση)

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (διαφημίσεις, ονόματα 
δρόμων κλπ)

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Δείκτες αξιολόγησης της εμπειρίας του δημόσιου χώρου



‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Βιωματική χαρτογράφηση (exploratory walks)



Video link: https://www.youtube.com/watch?v=NM1I6ruZS0w&t=6s&ab_channel=urbana 

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Αποτελέσματα του προγράμματος

https://www.youtube.com/watch?v=NM1I6ruZS0w&t=6s&ab_channel=urbana


‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου’  
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Αποτελέσματα του προγράμματος

● Αναγνώριση έμφυλων χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου
● Ενδυνάμωση των συμμετεχουσών - Δημιουργία ασφαλούς πεδίου για την ανάπτυξη 

προβληματικής

● Ανάπτυξη προτάσεων για χωρικές παρεμβάσεις (εντοπισμός σημείων για τοποθέτηση 
διαβάσεων πεζών, δημιουργία επίγειας διάβασης/φανάρι επί της Λεωφ. Συγγρού στο ύψος του 
Παντείου, προτάσεις για τοποθέτηση εξοπλισμού ή/και ανάπλαση σε δημόσιους χώρους της 
περιοχής κ.ά.)



● Μεικτή ομάδα ανδρών/γυναικών/λοατκι 
ατόμων

● Μεγαλύτερη ποικιλομορφία αναγκών και 
επιθυμιών στον χώρο της πόλης

● Διεύρυνση της κοινότητας / ανταλλαγή 
γνώσης, εμπειριών, βιωμάτων, ενδυνάμωση, 
ανάπτυξη προτάσεων για την πόλη 
(χωρικές/αλλαγής συμπεριφοράς)

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές’  
Νοέμβριος 2020



11/2020 - Κύκλος 4 βιωματικών εργαστηρίων

Στα εργαστήρια συμμετείχαν φοιτήτριες/ές του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αλλά και άτομα από διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα όπως η αρχιτεκτονική, η νομική, η ιστορία, η παιδαγωγική 
κ.ά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική κολεκτίβα 
Equal Saree (Βαρκελώνη, Ισπανία). Τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του καλέσματος 
“Πολιτισμικές δράσεις και Προγράμματα για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων 
και των Ανισοτήτων” και την υποστήριξη του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του 
Παντείου Πανεπιστημίου.

Διάρκεια 

Συμμετείχαν

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές’  
Νοέμβριος 2020

Η ταυτότητα του προγράμματος

https://www.facebook.com/panteios/?__cft__[0]=AZVHdPpyujFKlKRrriuN5HVjrbK9r7S0PVz9oueaNkIBbmjxxm_KyZTjkBjUmuXL4a-HwvrJzDatTBWFBL1Ww11XDb1m9K1VXke6vnJHbLw7WeX-J_kSZ1LSn1DhaAMF0fphEJ1l77O9i7pa83j5kq-kwoIFkQN0wUp596FffJQN2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/panteios/?__cft__[0]=AZVHdPpyujFKlKRrriuN5HVjrbK9r7S0PVz9oueaNkIBbmjxxm_KyZTjkBjUmuXL4a-HwvrJzDatTBWFBL1Ww11XDb1m9K1VXke6vnJHbLw7WeX-J_kSZ1LSn1DhaAMF0fphEJ1l77O9i7pa83j5kq-kwoIFkQN0wUp596FffJQN2Q&__tn__=kK-R
http://equalsaree.org/


‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές’  
Νοέμβριος 2020

Βιωματική χαρτογράφηση (exploratory walks)



‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές’  
Νοέμβριος 2020

Χαρτογράφηση / Αξιολόγηση 16 γειτονιών της Αττικής με τη χρήση των Δεικτών 



● Οι συμμετέχουσες/οντες έγιναν 
“ερευνήτριες/ές δρόμου” και αξιολόγησαν 
τις γειτονιές τους

● Εντόπισαν τόσο τα αρνητικά, όσο και τα 
θετικά στοιχεία των γειτονιών

● Έκαναν προτάσεις για το πώς η πόλη μπορεί 
να γίνει πιο συμπεριληπτική και βιώσιμη

‘Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου: Ομάδες Μεικτές’  
Νοέμβριος 2020

Αποτελέσματα του προγράμματος



Αντί επιλόγου...



Ο δημόσιος χώρος δεν είναι ένα 
ουδέτερο πεδίο με ίσες ευκαιρίες για 

όλες και όλους. 

Αντί επιλόγου...



Ο αστικός σχεδιασμός φέρει νοήματα και 
συμβολισμούς που επηρεάζουν σε πολλαπλά 
επίπεδα την καθημερινότητά μας στην πόλη.

Αντί επιλόγου...



Η αρχιτεκτονική και ο αστικός σχεδιασμός 
δεν μπορούν από μόνες τους ως επιστήμες 
και πρακτικές να ανατρέψουν τελείως μία 
νοοτροπία διακρίσεων, αλλά μπορούν να 

μας στρέψουν προς μία διαφορετική 
κατεύθυνση διευκολύνοντας (και άλλες) 
δραστηριότητες και συμπεριφορές στον 

αστικό χώρο. 

Αντί επιλόγου...



facebook: Urbana lab

instagram: urbana_lab

info@urbana.gr 

www.urbana.gr 

Σας ευχαριστούμε!

https://www.facebook.com/urbanalab/?eid=ARA8bVdAQTOaw5FD24O4GSCwfFi3Yv6JRNgbZhhXha5mBH51onebC6issONJQlc8JwfB62AsAUOdH8bx
https://www.instagram.com/urbana_lab/
mailto:info@urbana.gr
http://www.urbana.gr

