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Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
1. Πως είναι να κατοικείτε στην Αγία Βαρβάρα;  

2. Ποια η γνώμη σας για τον ελεύθερο χώρο και την τοπική ζωή; 
 

 

Γ. ΠΟΛΗ - ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
    5.  Πως επηρεάζει η πόλη που ζείτε:  

       Α) το οικογενειακό σας εισόδημα; 

       Β) την αξία της ιδιοκτησίας σας; 

       Γ) την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες (υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.) 

       Δ) τις ευκαιρίες απασχόλησης; 

       Ε) την ασφάλειά σας; 

       Στ) τις κοινωνικές σας σχέσεις;  

       Ε) την ποιότητα ζωή σας γενικά; 

 

6. Ποια δικαιώματα σας παρέχει η ιδιότητά σας ως κάτοικος Αγίας Βαρβάρας; 

7. Ποια είναι η γνώμη σας για τις τοπικές υπηρεσίες (δημοτικές, εκπαίδευσης, υγείας, κ.α.); 

8. Υπάρχουν δικαιώματα που νοιώθετε να στερείστε επειδή ακριβώς μένετε εδώ;  

 

Δ. ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
9. Τι σημαίνει για σας η Αγία Βαρβάρα; 

10. Είναι επιλογή ή ανάγκη να ζείτε εδώ; Αν είχατε μια ευκαιρία να φύγετε τι θα διαλέγατε; 

11. Πιστεύετε ότι οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να μένουν στην πόλη ή να φεύγουν; 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 
12. Υπήρξαν πολιτικές που συνέβαλαν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και του 

περιβάλλοντος της πόλης; Αντίστοιχα υπήρξαν πολιτικές που είχαν αρνητικά αποτελέσματα; 

13. Πολιτικές που αφορούν στην εγκατάσταση «ανεπιθύμητων» δημοσίων χρήσεων 

(Νοσοκομείο Λοιμωδών, Χανσενικοί, κέντρο μεταναστών κ.α.) πως επηρέασαν την πόλη; 

14. Πιστεύετε ότι έχετε ευκαιρίες να συμμετέχετε και να εκφράζετε τις απόψεις σας για την πόλη 

και πως θέλετε να είναι;  

15. Έχετε ποτέ συμμετάσχει σε δράσεις ή συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που αφορούν δημόσιο 

χώρο; 

16. Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών της πόλης (Δήμος, σύλλογοι) στην πόλη 

και στην τοπική ζωή; 

 

Στ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

      17.Ποια είναι για σας τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία της πόλης;  

18. Η Αγία Βαρβάρα είναι μια πόλη με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τι σημαίνει 

αυτό για σας και τι για την πόλη και τους κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των κατοίκων; 

19. Ποιά πιστεύετε ότι είναι η συμβολή των ΡΟΜΑ στην τοπική κοινωνία και οικονομία; 

20. Ποια πιστεύετε ότι είναι η εικόνα της Αγίας Βαρβάρας εκτός; Πως την βλέπουν όσοι δεν ζουν 

εδώ; 

 

Ζ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 
20. Δημιουργεί η πόλη «ευκαιρίες»  για επιχειρήσεις ή δουλειά και τι πιστεύετε ότι μπορεί να 

βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση; 

21. Αποτιμώντας την Αγία Βαρβάρα από όλες τις διαστάσεις – των ανθρώπων της, του 

περιβάλλοντός της  κ.α.- τι πιστεύετε ότι μπορεί να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί και να 

αντιμετωπίσει τα όποια κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν;  



ABSTRACT 

 

This paper attempts a reflection on the right to the city, a right that shrank and looted in the process 

of building the state - nation and is re-emerging in urban communities, through the intensity of 

inequality and segregation that creates the gap between wealth - poverty, the experience of diversity 

and multiculturalism, discriminations that are reflected on the urban spatial form. We follow the 

radical neomarxist approach developed by geographers around the perception of the city as a 

distribution system of resources and privileges and attach it with the basic concepts of social policy -

social justice, right, redistribution - which are recomposed through the urban experience, while 

looking for the right of each person to define and shape the living space and everyday life. 

The right to the city, is studied through the example of the City of Agia Varvara. Our 

qualitative research to the field, highlights not only the inequality and segregation within the city but 

also the democratic perception around the management of common and political participation of 

subgroups. Moreover, it reveals that a small city like Agia Varvara, "satellite" city and suburb of the 

metropolitan center of Athens, is experiencing, as a whole, segregation and inequality over time and 

is “nailed” down to a centre of intense poverty and ghetto area due to its social characteristics and its 

multicultural identity. This is a city where the "right to the city" is violated by spatial policies and 

practices of the central power, that generates resistance by inhabitants around the protection and 

defense of territorial and social rights against “seizure” efforts  around space and resources and 

against spartial and social stigma imposed by the dominant perceptions that condemns the city as a 

repository of negative and undesirable uses that degrades the quality of life of its residents. 
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