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ΕΙΣΑΓΩΓH

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ένα πλέγμα κοινωνικών – πολιτικών – 
πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων μέσα από τις οποίες επικρατεί η κυρίαρχη 
θεώρηση που υποστηρίζει ότι ο ατομικισμός και η αποξένωση συνιστούν μία αναπό-
φευκτη «κανονικότητα». Προκύπτει αποδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων, ελάτ-
τωση των τυχαίων συναντήσεων και υπονόμευση της συμμετοχής στα κοινά και στον 
δημόσιο χώρο. Όπως υποστηρίζει η Αθανασίου (2015), ο σύγχρονος χαρακτήρας του 
δημόσιου χώρου περιορίζεται λόγω της εξυπηρέτησης ιδιωτικών δραστηριοτήτων σε 
συνδυασμό με τον ψηφιακό χώρο, που περιθωριοποιεί τη φύση, και έτσι χάνεται όλο 
και πιο πολύ το στοιχείο του δημοσίου από αυτόν. Συχνή είναι η αναζήτηση νέων 
κατευθύνσεων σχεδιασμού, ώστε να αποθαρρύνουν ή να απαγορεύουν τους «ανεπι-
θύμητους» χρήστες των δημόσιων χώρων και ιδιαίτερα των αστικών πάρκων. Τέτοιοι 
χρήστες μπορεί να είναι άστεγοι, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, διαμαρτυρόμενοι και 
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διαδηλωτές, που υπονομεύουν με την φυσική τους παρουσία την ασφάλεια και την 
ελκυστικότητα του χώρου. Χάνεται με αυτόν τον τρόπο η ελευθερία στην πρόσβαση 
και την συνύπαρξη και έτσι το δικαίωμα στην πόλη περιορίζεται μόνο σε αυτούς που 
δεν είναι «ανεπιθύμητοι», αναγνωρίζοντας κυρίως το δικαίωμα στην αναψυχή και την 
κατανάλωση (Αθανασίου 2015).

Τα φαινόμενα του ατομικισμού, της αποξένωσης και της απουσίας συμμετοχής 
στα κοινά παρατηρούνται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη χρήση των δημόσιων 
πάρκων πρασίνου στις πόλεις και ενισχύονται από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. 
Αναλυτικότερα, μέσα από την ερευνητική και βιβλιογραφική μελέτη που πραγματο-
ποίησα διαπίστωσα ότι στα πλαίσια ενός βιοπολιτικού καπιταλιστικού σχεδιασμού, 
εφαρμόζονται πολιτικές εμπορευματοποίησης, περίφραξης, ιδιωτικοποίησης και έντο-
νης επιτήρησης εντός των δημόσιων πάρκων. Πολιτικές, που εμποδίζουν την ένταξη 
του δημόσιου χώρου πρασίνου στην καθημερινότητα των κατοίκων και την ενεργή 
συμμετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν τις πράσινες προεκτάσεις της γειτονιάς 
τους. Με αυτό τον τρόπο στερείται ένα μέρος της κοινωνίας η δυνατότητα να συντηρεί 
μία συνεχόμενη επαφή με την φύση. Και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο όπου οι πρά-
σινοι ελεύθεροι χώροι σε μεγάλο αριθμό πόλεων είναι περιορισμένοι και ελάχιστοι.

Στις σύγχρονες μητροπόλεις παρουσιάζονται όλο και πιο έντονες κοινωνικο-χω-
ρικές διαφοροποιήσεις - ανισότητες εντός των πόλεων και εντείνονται οι κοινωνικο-
χωρικοί διαχωρισμοί. Ειδικότερα, έχουν διαμορφωθεί εκτενείς πλέον αστικές περιο-
χές που κατοικούνται από χαμηλόμισθα άτομα, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, 
μετανάστες, ανέργους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν 
αποκλεισμό από τη φύση και επίταση της έκθεσης σε ανθυγιεινές και μολυσματικές 
συνθήκες διαβίωσης. Συνδυαστικά με τον προβληματικό σχεδιασμό των πόλεων και 
την έλλειψη αστικού πρασίνου, δημιουργείται ιδανικό “έδαφος” διάδοσης πανδημι-
ών. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και η ασθένεια COVID-19, γνωστή και ως οξεία 
αναπνευστική νόσος 2019-nCoV, που προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Η 
νέα αυτή πανδημία εισέβαλε για τα καλά στις κοινωνίες ανά τον κόσμο, καθώς οι ζωές 
όλων επηρεάστηκαν είτε λόγω των προβλημάτων υγείας και θανάτων που προκλήθη-
καν, είτε λόγω των σκληρών και πρωτοεμφανιζόμενων μέτρων αντιμετώπισής της.

Διανύοντας την πρωτόγνωρη αυτή περίοδο για την ανθρωπότητα, καθοριστικός 
ήταν ο ρόλος των δημόσιων πάρκων πρασίνου στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες 
προσαρμόστηκαν στα μέτρα περιορισμού της πανδημίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στα τεράστια οφέλη του πρασίνου στην υγεία και την ψυχολογία των κατοίκων. Όπως 
υποστηρίζουν και οι Venter et al. (2020), ο προσβάσιμος μεγάλος ανοιχτός πράσι-
νος χώρος σε συνδυασμό με την τήρηση της κοινωνικής απόστασης στον πληθυσμό 
μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τους περιορισμούς σωματικής κι-
νητικότητας, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. Επιπλέον, 
διευκολύνεται η τήρηση της απόστασης που είναι σύμφωνη με τις οδηγίες για κοινω-
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νικές αποστάσεις, ακόμη και για αυτο-απομόνωση. Οι Cole κ.α. (2020) αναφέρουν 
ότι οι λιγότερο προνομιούχοι κάτοικοι χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο μόλυνσης, καθώς ζουν σε πολυσύχναστες περιοχές με ανεπαρκείς υποδομές, 
χωρίς καμία πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και με περιορισμένη πρόσβαση στην υγει-
ονομική περίθαλψη.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση βρίσκονται και τα πρώτα αποτελέσματα από την ερευ-
νητική εργασία που πραγματοποίησα στην περιοχή της Αθήνας, μέρος της οποίας θα 
παρουσιαστεί και στο παρόν κείμενο. Η μελέτη αφορά το αστικό πάρκο «Λόφος Φι-
λοπάππου» το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πάρκα της πόλης, καθώς 
είναι από τους μεγαλύτερος πράσινους χώρους σε έκταση στην περιοχή του κέντρου 
και περιέχει μερικά από τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία.  Στα πλαίσια αυτής της 
μελέτης, έγινε διερεύνηση των στάσεων και δράσεων των επισκεπτών και των ομάδων 
και κοινωνικών κινημάτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του δημόσιου πάρκου 
πρασίνου και επίσης διερευνήθηκε η συμμετοχή στα κοινά σε αυτό. Συνδυαστικά με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία, την ανάλυση των ευρημάτων και παρατηρώντας τα ζη-
τήματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα τα κοινωνικά κινήματα και οι συλλογικότητες 
και σε άλλες περιπτώσεις πάρκων, έγιναν αντιληπτές μία σειρά πολιτικών που αφο-
ρούν τα πάρκα πρασίνου στις πόλεις πριν και κατά την διάρκεια της πανδημίας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΧΩΡΙΚEΣ ΑΝΙΣOΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Οι πόλεις στον Παγκόσμιο Βορρά υιοθετούν ολοένα και περισσότερες πράσινες πα-
ρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται 
στις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέτοια σχέδια και παρεμβάσεις σημα-
τοδοτούν την εμφάνιση ενός νέου τύπου κλιματικού σχεδιασμού: την ανθεκτικότητα 
στο πράσινο. Όπως υποστηρίζουν οι Anguelovski et al. (2019), στις σημερινές πόλεις 
οι κοινότητες χαμηλού εισοδήματος και μεταναστών αντιμετωπίζουν καλά τεκμηρι-
ωμένες μορφές αδικίας λόγω πολιτικών για το κλίμα. Συνήθως, αυτοί οι πληθυσμοί 
έχουν συμβάλει λιγότερο στην κλιματική αλλαγή, είχαν τη λιγότερη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές ανέσεις όπως οι χώροι πρασίνου, είναι οι πιο εκτεθειμένοι σε κλιμα-
τικούς κινδύνους και επιπτώσεις και έχουν την λιγότερη πρόσβαση σε πόρους. Έτσι, 
σύμφωνα και με τους Anguelovski et al. (2019), προκύπτει ο όρος πράσινος εξευγε-
νισμός ο οποίος εξετάζει την παραγωγή αστικών ανισοτήτων μέσω πράσινων οραμά-
των και παρεμβάσεων όπως πράσινοι ανοιχτοί χώροι, πάρκα ή κοινοτικοί κήποι. Το 
έργο τους καταδεικνύει ότι η νέα πράσινη αξία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς τον 
καθορισμό και την επανεκτίμηση της γης, την απόσυρση και τη συσσώρευση και τον 
εκτοπισμό κοινωνικά και φυλετικά ευάλωτων ομάδων. Είναι γεγονός, ότι οι φυλετικές 
ή εθνοτικές μειονότητες και οι άνθρωποι με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
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εντάσσονται σε ευάλωτες ομάδες, έχοντας σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής και 
μεγαλύτερη εμφάνιση σε χρόνια νοσήματα, από τους λιγότερο ευάλωτους κατοίκους 
των πόλεων  (Cole et al., 2019).

Ένας πολύ σημαντικός όρος που αποτελεί την σύνδεση των κοινών με τα δημόσια 
αστικά πάρκα πρασίνου είναι η «Αστική πολιτική οικολογία», μέσω της οποίας προκύ-
πτει ανάδειξη των πολιτικών διαστάσεων των αστικών περιβαλλοντικών διαδικασιών. 
Είναι μία έννοια που προβάλλει το πάρκο ως ένα πεδίο οικο-πολιτικής δράσης, ιδανικό 
για ενεργή συμμετοχή στα κοινά από τους κατοίκους και από κοινωνικά κινήματα ή 
συλλογικότητες. Με τον όρο «κοινά» νοείται η επίλυση πραγματικών προβλημάτων, 
προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ανθρώπων και να παρέχουν απο-
τελεσματική αυτοδιακυβέρνηση για έναν πόρο ή χώρο που μοιράζονται μεταξύ τους 
(Χέλφριχ & Μπόλιερ 2016). Όπως, υποστηρίζει και ο Harvey (2012), η σχέση μεταξύ 
της κοινωνικής ομάδας και του περιβάλλοντος, που απειλείται ως κοινό, θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται συλλογικά και μη εμπορευματικά, μια διαδικασία που έχει στόχο την 
απομάκρυνση από την λογική των ανταλλαγών και των αξιών υπερεκτίμησης της αγο-
ράς. Τελικός στόχος της «πολιτικής οικολογίας» είναι να δοθούν κατευθύνσεις προς 
την παραγωγή, όχι μόνο βιώσιμων, αλλά δίκαιων και δημοκρατικών πόλεων για τους 
ίδιους τους πολίτες που τις κατοικούν (Heynen κ.ά. 2006). 

Τα τελευταία χρόνια, διερευνάται η περιβαλλοντική υγεία η οποία συνδέεται άμε-
σα με τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Πιο συγκεκριμέ-
να, συμπεριλαμβάνει το δομημένο περιβάλλον, τις ανθρωπογενείς δομές όπου ζουν οι 
άνθρωποι, εργάζονται και χρησιμοποιούν τακτικά (Sallis et al., 2006). Όπως αναφέ-
ρουν οι Hughey et al. (2006), βασικά στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, όπως 
στέγαση, μέσα μαζικής μεταφοράς και πάρκα και χώροι πρασίνου αποτελούν απαραί-
τητη προϋπόθεση για την δημιουργία υγιέστερων κοινοτήτων, τη μείωση του καθημε-
ρινού άγχους, την προώθηση κοινωνικών πόρων και την πρόληψη χρόνιων παθήσεων. 
Ειδικότερα όταν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα ζει 
σε πόλεις και ο αριθμός των αστικών πληθυσμών συνεχίζει όλο ένα και να αυξάνεται 
(Kabisch & Haase, 2014). Επομένως, για να είναι εφικτή και βιώσιμη η αστική διαχεί-
ριση της νέας αυτής πρόκλησης, πρέπει να ενσωματωθούν βελτιώσεις της ποιότητας 
ζωής μέσω δίκαιης παροχής αστικών χώρων πρασίνου σε όλους.

Έρευνες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα έδειξαν ότι λόγω διαφορετικών παραγόντων, 
κοινότητες μεταναστών ή ατόμων με χαμηλά εισοδήματα έχουν λιγότερη πρόσβαση 
στους αστικούς πράσινους χώρους της περιοχή τους. Φαινόμενο που οφείλεται συ-
νήθως είτε στην έλλειψη πρασίνου σε αυτού του τύπου περιοχές, είτε στις προβλη-
ματικές συνθήκες στους χώρους πρασίνου που εμποδίζουν την προσβασιμότητα. Η 
ανισότητα ειδικότερα στο αστικό πράσινο, μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγο-
ντες όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, όλα 
τα παραπάνω συνδυαστικά με την επίδραση του χώρου. Στη συνέχεια ακολουθούν 
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περιπτώσεις κοινωνικοχωρικών διαχωρισμών και περιορισμένης προσβασιμότητας σε 
αστικά πάρκα και χώρους πρασίνου ανά τον κόσμο, αλλά και τα κριτήρια που οφεί-
λουν οι υπεύθυνοι αστικού σχεδιασμού να λαμβάνουν υπόψη τους για την αποφυγή 
τέτοιων φαινομένων.

Οι Jones, Brainard, Bateman, & Lovett (2009) εξέτασαν την κατανομή της πρό-
σβασης σε πάρκα μεταξύ των κατοίκων του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και διαπίστω-
σαν την ύπαρξη ανισοτήτων σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά γειτονιές . Οι Wolch, 
Wilson, & Fehrenbach (2005) και Sister, Wolch, and Wilson (2010) διαπίστωσαν επί-
σης ότι κοινότητες με λατίνους, μη λευκούς ή χαμηλού εισοδήματος ομάδες έχουν 
λιγότερη πρόσβαση σε πάρκα των ΗΠΑ. Οι Landry και Chakraborty (2009) που δι-
ερεύνησαν την ύπαρξη περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στην Τάμπα της Φλόριντα δι-
απίστωσαν και αυτοί ότι η χωρική κατανομή των πράσινων χώρων είναι άνιση όσον 
αφορά τη φυλή και την εθνικότητα, το εισόδημα και τη διάρκεια στέγασης. Στην πόλη 
Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας όπως αναφέρουν οι Yasumoto et al. (2014), μέσω έρευνας 
προέκυψε ότι τα νέα πάρκα που κατασκευάζονται βρίσκονται σε πιο εύπορες περιο-
χές. H μελέτη του Talen (1997) σχετικά με την προσβασιμότητα σε πάρκα στις πόλεις 
Pueblo στο Colorado και Macon στην Georgia έδειξε ότι οι εθνοτικές μειονότητες 
ήταν πιο πιθανό να ζουν σε περιοχές με χαμηλότερα επίπεδα πρόσβασης στο πάρκο. 
Τέλος, όσον αφορά τη φτώχεια στην περιοχή της Άγκυρας, ο Erkip (1997) αναφέρει 
ότι η πρόσβαση σε πάρκα και εγκαταστάσεις αναψυχής στην πόλη εξαρτάται κυρίως 
από το επίπεδο εισοδήματος του ατόμου.

Ευρωπαϊκές μελέτες έχουν εντοπίσει, ότι το πολιτιστικό υπόβαθρο επηρεάζει τον 
τρόπο χρήσης των αστικών χώρων πρασίνου. Για παράδειγμα, μια ολλανδική (Peters, 
Elands, & Buijs, 2010) και μια γερμανική μελέτη (Jay & Schraml, 2009) έδειξαν ότι 
για τους τούρκους επισκέπτες σε πολλά πάρκα του Βερολίνου οι ομαδικές δραστηριό-
τητες όπως μπάρμπεκιου και συνάντηση φίλων και συγγενών παίζουν σημαντικότερο 
ρόλο παρά για του ντόπιους κατοίκους. Διαπιστώθηκε ότι οι μετανάστες στο Βερο-
λίνο προτιμούν χώρους και ζώνες επικοινωνίας για πικνίκ, ενώ οι ντόπιοι Γερμανοί 
προτιμούν χώρους για αθλητισμό και παιχνίδι (Kabisch & Haase, 2014). Επίσης, σε 
πολλά πάρκα το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής τους καλύπτεται από χαμηλή βλάστη-
ση και γρασίδι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορούν οι μουσουλμάνες γυναίκες 
να χρησιμοποιήσουν το πάρκο επειδή δεν υπάρχει επαρκής χώρος για αυτές, δηλαδή 
ημι-απομονωμένες περιοχές όπου μπορούν να μείνουν με τα παιδιά τους μακριά από 
τους άνδρες (Low, 2013). Το Tempelhof Park του Βερολίνου αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα πάρκα της πόλης το οποίο επισκέπτεται καθημερινά μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού της. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε εκεί (Kabisch & Haase, 
2014), η τρέχουσα σχεδίαση του πάρκου δίνει προτεραιότητα σε μεγάλους ανοιχτούς 
χώρους για ενεργές αθλητικές ασκήσεις, ενώ λίγος είναι ο επαρκής χώρος που προο-
ρίζεται για μπάρμπεκιου, ανάπαυση ή παιχνίδι.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΚΩΝ

Με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 επηρεάστηκαν οι ζωές όλων είτε 
λόγω των προβλημάτων υγείας και θανάτων που προκλήθηκαν, είτε λόγω των σκλη-
ρών και πρωτοεμφανιζόμενων μέτρων αντιμετώπισής της. Αναλυτικότερα,  η κυβέρ-
νηση κάθε χώρας ανακοίνωνε και εφάρμοζε μία σειρά μέτρων μέσω νέων αυστηρών 
κανόνων και ελέγχων για την αποφυγή του συνωστισμού των πολιτών. Αποτέλεσμα 
ήταν, όπως αναφέρει και η Λεοντίδου (2020), η εμφάνιση μίας νέας «κανονικότη-
τας» κοινωνικής απομόνωσης με αστυνομική επιβολή σκορπώντας σε όλους έναν 
φόβο και έναν άγχος, μην τυχών νοσήσουν, μη τυχών βγουν εκτός σπιτιού χωρίς 
αιτία, μη λοξοδρομήσουν και μη τους δοθεί κάποιο πρόστιμο από την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του “lockdown” για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι κυβερ-
νήσεις θέσπισαν βασικά μέτρα πολιτικής για τη μείωση της μετάδοσης του ιού και 
την προστασία της δημόσιας υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ένα πρωταρχικό μέτρο ήταν 
ο περιορισμός των μεταφορών και της δημόσιας κινητικότητας (Musselwhite et al 
2020), με αποτέλεσμα ο μισός πληθυσμός του κόσμου να βρίσκεται υπό περιορισμό 
(Sanford 2020). Εκτός από ορισμένες χώρες όπως η Νορβηγία όπου το “lockdown” 
ήταν λιγότερο σοβαρό και οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να περνούν χρόνο σε εξωτε-
ρικούς χώρους. Σύμφωνα και με τους Cole et al. (2020), σε πολλές πόλεις, άνθρωποι 
μεγάλων ή μεσαίων εισοδημάτων φεύγουν σε δεύτερες κατοικίες σε αγροτικές ή πα-
ράκτιες περιοχές ή απολαμβάνουν την άνεση του ιδιωτικού εξωτερικού χώρου. Ενώ 
από την άλλη, οι κάτοικοι χαμηλότερου εισοδήματος συχνά περιορίζονται σε μικρά 
ή πολυσύχναστα διαμερίσματα, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μεγα-
λύτερα και ασφαλέστερα σπίτια. Αυτή η αναδυόμενη τάση γνωστοποιεί το προνόμιο 
και την περιθωριοποίηση μεταξύ των κατοίκων των πόλεων, χωρίζοντας αυτούς με 
την ελευθερία να εγκαταλείψουν ή να ζήσουν σε υψηλότερης ποιότητας κατοικίες 
από εκείνους που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παραμείνουν σε συνθήκες που 
ακόμη και στις καλύτερες στιγμές οδηγούν σε κακή υγεία.

Όπως αναφέρουν και διάφορα δημοσιεύματα (ΕΡΤ 2021, TVXS 2021, Καθημε-
ρινή 2021, ThePressProject 2021 και Efsyn 2021), συχνά ήταν στην Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας τα φαινόμενα αστυνομοκρατίας, αυταρχισμού και κατα-
στολής στις πλατείες των μεγάλων πόλεων, ειδικότερα από τον Μάρτιο του 2021 
και μετά. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων της αστυ-
νομίας ιδιαίτερα σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας με πρόστιμα και προσαγωγές 
σε πολίτες, ακόμη και εκφοβισμούς, με στόχο να αποτραπεί ο συνωστισμός. Καλ-
λιεργήθηκε έτσι ένα κλίμα διχασμού και επίθεσης στον κόσμο που βρισκόταν στις 
πλατείες. Αποκορύφωμα της πολιτικής αυτής κατεύθυνσης, ήταν τα επεισόδια στην 
κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης της Αθήνας μεταξύ αστυνομικών και πολιτών. 
Πιο συγκεκριμένα, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ καταγγέλλεται ότι πραγματοποίησαν 
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έφοδο στην πλατεία με πρόσχημα τους ελέγχους για χρήση μάσκας και παράνομες 
μετακινήσεις και επιδόθηκαν σε βιαιοπραγίες με θύματα κατοίκους της περιοχής. 
Μετά και από το συγκεκριμένο γεγονός ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα αγανάκτησε 
με την κυβερνητική αυταρχικότητα και τα τελευταία συνεχόμενα περιστατικά βίας. 
Έτσι, οργανώσεις, λαϊκές συνελεύσεις και συλλογικότητες κάλεσαν σε διαμαρτυρία 
ενάντια στην καταστολή για να φωνάξουν, όπως αναφέρουν, ένα μεγάλο “ως εδώ” και 
να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματά σε όλες τις γειτονιές. Σε 50 πόλεις της 
Ελλάδας χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το παρόν σε δρόμους και πλατείες.

Με την συνεχόμενη επιτήρηση και αστυνόμευση σε καθημερινή βάση στοχοποιού-
νται οι «ασυνείδητοι» που δεν συμμορφώθηκαν προς τις απαγορεύσεις, κατονομάζο-
ντας μόνο ορισμένες δραστηριότητες ως «νόμιμες», και μάλιστα, «κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του κάθε αστυνομικού που θα ελέγξει τα «απαραίτητα έγγραφα» (Λεοντίδου 
2020). Επιπλέον, οι Cole κ.α. (2020) συμπεραίνουν ότι οι κάτοικοι χαμηλού εισοδή-
ματος περιορίζονται στο σπίτι, τα μειονεκτήματα επιδεινώνονται από την προσπάθεια 
να πληρώσουν ενοίκια και συχνά υποφέρουν από χαμένο εισόδημα. Αυτοί οι λιγότερο 
προνομιούχοι κάτοικοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης, ζώντας σε πιο πολυ-
σύχναστες και ανεπαρκείς συνθήκες, χωρίς καμία πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και με 
περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του αστικού πράσινου χώρου, συμπεριλαμβανομένων 
των δέντρων δρόμου, των πάρκων, της φυσικής βλάστησης και των περιαστικών δασών 
που έχει πρόσβαση το κοινό, στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες προσαρμόστηκαν στα 
μέτρα περιορισμού της πανδημίας. Η κατάσταση που υπερίσχυσε στις περισσότερες 
πόλεις ήταν άδειοι δρόμοι και πλατείες, επίσης απαγορεύτηκε η είσοδος σε χώρους αστι-
κού πρασίνου για την χρονική περίοδο από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο του 2020, ειδικότερα 
στις πόλεις του Νότου όπως η Αθήνα και η Βαρκελώνη. Αντίθετα, στο Λονδίνο 
πολλά πάρκα παρέμειναν ανοιχτά, ενώ στο Όσλο δεν έκλεισε κανένα με συστάσεις 
να τα αξιοποιούν οι πολίτες προσέχοντας τις αποστάσεις μεταξύ τους και χωρίς επι-
βολή προστίμων. Στις Βρυξέλες παρέμειναν επίσης ανοικτά τα αστικά πάρκα και 
στο Βερολίνο θεωρήθηκε παράλογος ο αποκλεισμός από τους χώρους πρασίνου, 
που επιβλήθηκε στην Ελλάδα (Kalandides 2020).

Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 
εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα περιορισμού όπως η απαγόρευση της εισόδου σε 
όλα τα αστικά πάρκα, εκτός από αυτά που δεν περιφράσσονται (πχ. Λόφος Φι-
λοπάππου). Παρόλα αυτά όμως τα μέτρα, για τον κόσμο της Αθήνας με χαμηλά 
εισοδήματα που κατοικεί σε περιοχές με σχεδόν ανύπαρκτους πράσινους ανοιχτούς 
χώρους και σε πολύ μικρά διαμερίσματα, όπως στα δυτικά προάστια, υπήρξε η 
ανάγκη για επαφή με την φύση. Σε μία πόλη όπου το αστικό πράσινο σε έρευνα του 
2014 αναλογούσε σε 0,96 m2 ανά κάτοικο (WWF από ΟΟΣΑ 2014), οι συνθήκες 
διαβίωσης εν μέσω πανδημίας μοιάζουν απάνθρωπες. Την στιγμή που ο Παγκόσμι-
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ος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί την ελάχιστη αναλογία στα 9 m2 ανά κάτοικο.
Όπως υποστηρίζουν οι Honey-Rosés et al. (2020), η πανδημία μπορεί να αλλάξει 

τον τύπο και τη διανομή των χώρων πρασίνου, μαζί και τις προσδοκίες μας σχετικά 
με το τι πρέπει να παρέχουν. Οι νέες προσδοκίες σχετικά με την κοινωνική αποστα-
σιοποίηση χρήζουν επανεκτίμηση για την χρήση των χώρων πρασίνου από τα άτομα, 
δεδομένου ότι οι υπάρχοντες χώροι πρασίνου ενδέχεται να μην είναι σε θέση να απορ-
ροφήσουν την εισροή ανθρώπων. Παρατηρώντας τις πόλεις που παρουσίαζαν ήδη ένα 
αποκεντρωμένο δίκτυο πρασίνων χώρων, όπως η Βαλένθια και η Ναντ, ήταν καλύτερα 
προετοιμασμένες να παρέχουν εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες για απόλαυση της φύσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πάρκα στις περισσότερες επιλεγμένες χώρες και περιοχές 
έχουν δεχτεί περισσότερους επισκέπτες από την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Τα 
αποτελέσματα συνάδουν με τα ευρήματα τριών ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
τη Γερμανία, υποδεικνύοντας ότι τα αστικά πάρκα δέχθηκαν πολύ συχνότερες επισκέ-
ψεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (Derks et al. 2020 , Fisher and Grima 
2020, Rice and Pan 2020). Οι περισσότερες κυβερνητικές πολιτικές σε πολλές χώρες, 
όπως το κλείσιμο των χώρων εργασίας, οι περιορισμοί στις κοινωνικές συγκεντρώσεις 
και οι ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων συσχετίστηκαν με την αύξηση του αριθμού 
επισκεπτών των πάρκων (Geng et al., 2021). Ωστόσο, οι τάσεις και τα επίπεδα επισκέ-
ψεων στο πάρκο διέφεραν μεταξύ των χωρών. Όπως αναφέρουν οι (Geng et al., 2021) 
και τα στοιχεία της “Google COVID-19 Community Mobility Reports”, η αύξηση των 
επισκεπτών σε πάρκο στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Νότια Κορέα, τη Σουηδία και την Ια-
πωνία ήταν μεταξύ 0-50% σε σύγκριση με την αρχική τιμή, ενώ η αύξηση των επισκέψε-
ων στο πάρκο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τον Καναδά ήταν πάνω από 100%.

Σύμφωνα με τους Geng et al. 2021, λόγω του ψυχολογικού στρες και της μειωμέ-
νης κοινωνικής επαφής με άλλους, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανησυχίες για 
την ψυχική υγεία, οι άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν κοντινά πάρκα και χώρους 
πρασίνου για να αναζητήσουν συνδέσεις με τη φύση και να μειώσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις που προκαλεί ο αυτο-περιορισμός. Ένας επιπλέον πιθανός λόγος για την 
αυξανόμενη επίσκεψη στο πάρκο μπορεί να σχετίζεται με την πολιτική κλεισίματος 
στο χώρο εργασίας. Με τις νέες συνθήκες εργασίας από το σπίτι αλλάζει σημαντικά η 
καθημερινή ρουτίνα των ανθρώπων. Με βάση προηγούμενες έρευνες σχετικά με τον 
ψυχολογικό αντίκτυπο της εμπειρίας της καραντίνας του SARS, η απώλεια ρουτίνας 
μπορεί να επιδεινώσει το άγχος και την απογοήτευση των ανθρώπων και να αυξή-
σει την ανάγκη τους να επισκεφτούν εξωτερικούς χώρους (Hawryluck et al. 2004, 
Reynolds et al. 2008,). Εάν και άλλοι δημόσιοι χώροι, όπως εμπορικά κέντρα και 
εστιατόρια είναι επίσης κλειστά, τα πάρκα αποτελούν ένα από τα ελάχιστα μέρη που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για υπαίθριες δραστηριότητες (Fisher and Grima 2020).

Οι μεγαλύτερες χρονικές περίοδοι του αυτό-περιορισμού μπορούν να οδηγήσουν 
σε κακή ψυχική υγεία, συμπτώματα μετατραυματικού στρες και άλλες αρνητικές 
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ψυχολογικές επιπτώσεις (Bavel et al. 2020, de Bell et al. 2020, Brooks et al.2020, 
Hossain et al. 2020, Reynolds et al. 2008, Wilken et al. 2017). Πιο συγκεκριμένα, με 
βάση την έρευνα των Hawryluck et al. (2004), άτομα που βρέθηκαν σε καραντίνα άνω 
των 10 ημερών έχουν δείξει σημαντικά υψηλότερα συμπτώματα άγχους σε σύγκριση 
με αυτά που βρίσκονται σε καραντίνα για λιγότερο από 10 ημέρες. Τα πάρκα παρέχουν 
ιδιότητες όπως ηρεμία, χώρο, άγρια φύση, πολιτισμό και ένα καταπράσινο περιβάλ-
λον, που μπορούν όλοι να μειώσουν τον κίνδυνο κακής ψυχικής υγείας (Annerstedt et 
al. 2012 ). Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η παραμονή για σημαντικό χρονικό 
διάστημα σε φυσικές περιοχές, όπως πάρκα και χώρους πρασίνου, μπορεί να βοηθήσει 
τους ανθρώπους να αποφύγουν την αίσθηση της απομόνωσης, να μειώσουν το ψυχικό 
στρες, να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τον 
κίνδυνο κατάθλιψης και άγχους, και να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και τη διαχεί-
ριση των καθημερινών υποχρεώσεων (Bratman et al. 2019, Cox et al. 2017, Fong et al. 
2018, Hammen 2005, Rasmussen και Laumann 2013, Roe and Aspinall 2011).

Επιπρόσθετα, τα πάρκα, ιδίως τα κοινοτικά, μπορούν να βελτιώσουν την κοινω-
νική συνοχή και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας αίσθησης ένταξης μεταξύ των 
κατοίκων στις κοινότητές τους. Η αυξημένη κοινωνική και κοινοτική συνοχή και τα 
συναισθήματα ένταξης και συμμετοχής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο αντικοι-
νωνικής συμπεριφοράς ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας (Seaman 
et al. 2010 ). Πολλά πάρκα παρέχουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να είναι έξω 
χωρίς να παραβιάζουν τους κοινωνικούς περιορισμούς (Eagles 2020), και επιπλέον να 
παρέχουν οφέλη που βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις σωματικές και 
διανοητικές προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία.

ΥΦΙΣΤAΜΕΝΗ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟY ΠΡΑΣIΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠAΡΚΩΝ ΑΘHΝΑΣ

Βάσει του οικοτοπιακού χάρτη 1 που ακολουθεί της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας 
σύμφωνα με την Πετροπούλου (1995[2016]), παρατηρούμε ότι το αστικό πράσινο παρου-
σιάζεται εξαιρετικά ελλιπές στο σύνολο της πόλης εκτός από τις βορειοανατολικές συνοι-
κίες όπου τοποθετούνται μεγάλες κατοικίες με κήπους (μπλε χρώμα), αλλά και κοντά σε 
δασικές εκτάσεις. Στο κέντρο της πόλης, όπως φαίνεται και με ανοικτό και έντονο κίτρινο 
στο χάρτη, παρατηρείται μία μικτή χρήση μεταξύ κτηρίων που αποδεικνύουν την επιρροή 
διαφορετικών τύπων αρχιτεκτονικής ανά τον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το ιστορικό κέντρο 
«αναμιγνύεται» με τις μεταπολεμικές σχεδιαστικές τάσεις, μέχρι και την πιο σύγχρονη αρ-
χιτεκτονική. Επίσης, στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας ενώ η δόμηση είναι πυκνή υπάρ-
χουν αρκετά αστικά πάρκα ή πράσινοι χώροι σημαντικής έκτασης όπως ο Εθνικός Κήπος, 
ο Λόφος Φιλοπάππου, ο Λυκαβηττός, το Πεδίον του Άρεως κ.α. Στα δυτικά, βόρεια και 
νότια, είναι αισθητή η διαφορά σε σχέση με το ανατολικό τμήμα της πόλης. Αναλυτικότερα, 
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σε όλη την έκταση παρουσιάζεται πολύ πυκνή δόμηση χωρίς την ύπαρξη πράσινου εκτός 
κάποιων εξαιρέσεων όπως το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Κατοικίες λαϊκής αυτοστέγασης 
παρατηρούνται στα βορειοδυτικά στις περιοχές με κόκκινο χρώμα, όπως και περιοχές που 
παρουσιάζουν ύπαρξη χώρων βιομηχανικής και βαριάς χρήσης. Ενώ, έντονα πυκνοκατοι-
κημένες είναι οι περιοχές στα δυτικά (κυρίως με πορτοκαλί και λιγότερο με κόκκινο), πα-
ρουσιάζοντας μεικτή δόμηση η οποία συνδυάζει πολυώροφες πολυκατοικίες, συγκροτήμα-
τα εργατικών πολυκατοικιών, μονοκατοικίες και κατοικίες αυτοστέγασης.

Χάρτης 1. Αστικό Οικοτοπίο Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας, 1995

Πηγή: Πετροπούλου & Ραμαντιέ (2016)
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Όπως παρατηρείται από των χάρτη 1 και από τις σχετικές έρευνες των Pafi et al. 
(2016) και Πανταζή και Ψυχάρη (2016), το αστικό πράσινο, ιδιαίτερα τα αστικά πάρ-
κα, απουσιάζουν από περιοχές της Αθήνας όπου οι κάτοικοι παρουσιάζουν χαμηλά 
εισοδήματα. Γεγονός, που εντάσσεται στο φαινόμενο του χωρικού αποκλεισμού και 
που εν μέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω της πανδημίας, θέτει σε απεριόριστο 
κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται αποκωμένοι από την φύση και το 
πράσινο. Διαδικασία που συνδυαστικά με των σύνολο των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, με σημαντικότερο την σχεδόν 
ανύπαρκτη πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες υγείας, καθιστά την καθημερινή τους 
διαβίωση πολύ δύσκολη. Επομένως επιβάλλεται, ο αστικός σχεδιασμός, ειδικότερα 
με τα νέα δεδομένα του Covid-19, να μεριμνά για τα μέλη της κοινωνίας που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού και που είναι θύματα πολιτικών και πρακτικών 
πράσινου εξευγενισμού εδώ και χρόνια.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, 
αποφάσεις για μελλοντικές ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την διαχείριση και το σχε-
διασμό πολλών δημόσιων πάρκων πρασίνου. Μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την χώρα 
και τον κόσμο είναι φανερή η ανάγκη να ενισχυθεί ο δημόσιος χώρος αστικού πρασί-
νου και να γίνει πιο προσβάσιμος για οποιονδήποτε άνθρωπο και από όποιο κοινωνικό 
στρώμα και αν προέρχεται. Αντί όμως να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τα δη-
μοτικά συμβούλια και οι περιφέρειες, έχουν ψηφιστεί προτάσεις που εμπεριέχουν τις 
περιφράξεις, την εφαρμογή εισιτηρίου για χώρους ενδιαφέροντος και γενικότερα την 
διαμόρφωση του χώρου με τρόπο ώστε να αποφέρει οικονομικό κέρδος σε λίγους. Με 
αυτό τον τρόπο αποκόβονται άνθρωποι, ιδιαίτερα κοινωνικά ευπαθών ομάδων, που 
έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους τα πάρκα αδυνατώντας να συμμετέχουν σε 
αποφάσεις που αφορούν τμήμα της γειτονιάς τους. Παρακάτω αναφέρονται μερικές 
από αυτές τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν και πως αντέδρασαν οι κάτοικοι ή οι 
συλλογικότητες και τα κινήματα.

Λόφος Στρέφη

Η πρώτη περίπτωση αφορά την πρόταση για ιδιωτική επένδυση στο Λόφο του Στρέ-
φη που πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων. Να σημειωθεί ότι ο δήμος 
Αθηναίων σε προγενέστερο χρόνο είχε ανακοινώσει τροπολογία βάσει νόμου η οποία 
δίνει το δικαίωμα στον Δήμο Αθηναίων να συντονίσει ιδιωτικό φορέα διαχείρισης 
του λόφου Φιλοπάππου και του Εθνικού κήπου, ζήτημα που θα αναλυθεί παρακάτω 
στο κεφάλαιο που αφορά τον λόφο Φιλοπάππου. Αναλυτικότερα σχετικά με το Λόφο 
Στρέφη, αποφασίστηκε η έγκριση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το σύ-
νολο των κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για 
τον Λόφο, από ιδιωτική εταιρεία. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της απόφασης 
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(97/14.01.2021) του δημοτικού συμβουλίου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για 
Λόφο Στρέφη, 2021) αναφέρονται τα παρακάτω: Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα «έχει την πρόθεση να καλύψει τα κόστη για 
τις απαιτούμενες επεμβάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου, ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα-
στάσεις, επεμβάσεις προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, γεωτεχνικές επεμβάσεις, 
στατικές ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων και αποκατάσταση ορόφου και κελύφους 
φυλακίου και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, καταβάλλοντας μέρος της απαι-
τούμενης συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ». Συ-
μπερασματικά, ο Λόφος Στρέφη «υιοθετείται» από μεγάλη εταιρεία επενδύσεων σε 
ακίνητα σε μια περίοδο που επιχειρείται η αλλαγή της φυσιογνωμίας των Εξαρχείων 
μέσω του real estate, όπως είναι κοινά παραδεκτό.

Με την ανακοίνωση της ιδιωτικής επένδυσης στο Λόφο, παρόλο που υπήρχε υγειο-
νομική κρίση, ενεργοποιήθηκαν οι κάτοικοι και τα κινήματα της περιοχής του κέντρου 
αλλά και άλλων περιοχών. Η “Πρωτοβουλία Κατοίκων Εξαρχείων” σε συνεργασία με 
άλλες συλλογικότητες ξεκίνησε μία σειρά δράσεων όπως εκδηλώσεις ενημέρωσης, 
συγκεντρώσεις και πορείες όπου συμμετείχαν άτομα, ομάδες και συνελεύσεις που 
δρουν για την υπεράσπιση των ανοιχτών και δημόσιων χώρων.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναφέρθηκαν συντέλεσαν στην διαμόρφωση 
ενός πιο ευρέους “κινήματος υπεράσπισης του λόφου του Στρέφη” που είναι σε ετοι-
μότητα για θέματα που αφορούν τον Λόφο. Επίσης, παρατηρήθηκε συσπείρωση και 
διάθεση για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων και συλλογικοτήτων της πόλης 
όταν υπάρχει κοινός σκοπός, μια εποχή που υπερισχύει ο ατομικισμός ιδιαίτερα λόγω 
των συνθηκών πανδημίας.

Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος

Στην συνέχεια ακολουθεί η περίπτωση του πάρκου «Ακαδημίας Πλάτωνα», όπως ανα-
φέρει και η Πρωτοβουλία Αγώνα για το Πάρκο, (Κίνημα Ακαδημίας Πλάτωνος, 2021) 
η υπουργός πολιτισμού και ο δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψαν “μνημόνιο συνεργασί-
ας”, με το οποίο η πρώτη παραχωρεί όλες τις αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Αθηνών στον δήμο. Με αυτόν το τρόπο παραχωρείται η «Ακαδημία Πλάτωνος» 
σε έναν δήμο, που αδυνατεί να διαχειριστεί οικονομικά αυτόνομα τους δημόσιους 
χώρους και συναλλάσσεται με ιδιωτικές εταιρείες (βλ. Λόφο Στρέφη, Φιλοπάππου, 
Εθνικός Κήπος), παραχωρώντας τους στη συνέχεια πλήρη εξουσία στις χρήσεις και τη 
λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων όρισε την ηγεσία και τα μέλη 
αρμοδιότητας του,  που θα στελεχώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 
«Ανάπλαση Αθήνα ΑΕ», τα δικαιώματα της οποίας κατέχει ο ίδιος. Σύμφωνα με την 
Προγραμματική Σύμβαση στα σχέδια είναι η εφαρμογή των παρακάτω (Κίνημα Ακα-
δημίας Πλάτωνος, 2021):

Αστικά πάρκα
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• Κοπή 580 δέντρων.
• Χωροθέτηση μουσείου εντός του πάρκου αφαιρώντας 30 στρέμματα ζωτικού 

χώρου ελεύθερης χρήσης του πάρκου.
• Περίφραξη αρχαιολογικών σκαμμάτων αποκόπτοντας από την καθημερινότητα 

κατοίκων και επισκεπτών επιπλέον 15 στρέμματα πάρκου.
• Απουσία πρόβλεψης για διασύνδεση του αρχαιολογικού πάρκου με το λόφο 

Κολωνού και το μετρό.
Εδώ και πολλά χρόνια, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες έχουν πραγματοποιήσει 

μια σειρά δράσεων και αγώνων αντίστασης στο χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος ώστε 
να μην αφαιρεθούν μεγάλα τμήματα από καταπατήτρια ιδιωτική εταιρεία real estate, 
να μην γίνει ο χώρος για κατασκευή Mall, να βγει το πάρκο από την αφάνεια όπου το 
είχαν καταδικασμένο δημοτικές διοικήσεις και κυβερνήσεις. Όπως δηλώνει η «Πρω-
τοβουλία Αγώνα για το Πάρκο» και η «Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Ακ. Πλάτωνα – 
Σεπολίων», και σήμερα και αύριο και κάτω από οποιοδήποτε επιβαλλόμενο καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης, θα υπερασπίζονται τους ελεύθερους χώρους και δε θα επιτρέπουν 
την ιδιωτικοποίηση, την εμπορευματοποίηση και την περίφραξή τους. Στόχος τους 
είναι ελεύθεροι χώροι προσβάσιμοι και ανοιχτοί για όλες και όλους και όχι εμπόρευμα 
για λίγες/λίγους. Επιπρόσθετα, ο σύλλογος εργαζομένων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, 
όπως και άλλα σωματεία εργαζομένων στο υπουργείο, είναι και αυτά αντίθετα και θα 
δώσουν αγώνες για την υπεράσπιση του κοινού αγαθού του Πολιτισμού. Αναλυτικό-
τερα, οι κάτοικοι και η «Πρωτοβουλία Αγώνα για το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα» 
μέσω του αγώνα και των δράσεων τους παραθέτουν τα παρακάτω αιτήματα και προ-
τάσεις (όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα τους):

• Ακύρωση κοπής δέντρων και εμπλουτισμός βλάστησης.
• Επαναχωροθέτηση του μουσείου στο πρώην οικόπεδο Reds. Οικόπεδο που 

εντάχθηκε στον αρχαιολογικό χώρο μετά από αγώνες των κατοίκων το 2010.
• Αντισταθμιστικές απαλλοτριώσεις των εκτάσεων προς απόσπαση από την ελεύ-

θερη χρήση του πάρκου, προκαταβολικά. 
• Ελεύθερη πρόσβαση στα αρχαιολογικά ευρήματα.
• Κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη με άμεση κατάργηση της οδού Δρά-

κοντος και τμημάτων της Μοναστηρίου.
• Προσάρτηση του ΒΙΟΠΑ δυτικά του πάρκου στον αρχαιολογικό χώρο και άμε-

ση απομάκρυνση της μεταλλικής περίφραξης από τις αποθήκες της αρχαιολογί-
ας.

• Συνολική αναβάθμιση των βασικών υποδομών για εύκολη προσβασιμότητα 
προς όλους.

• Χώροι άθλησης και μεγαλύτερη και συμπεριληπτική παιδική χαρά για όλα τα 
παιδιά, ανάπηρα και μη.

• Ένταξη στο νέο σχεδιασμό πεζοδρόμηση της οδού Τριπόλεως για την απρόσκο-
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πτη και ασφαλή διασύνδεση των δύο αρχαιολογικών χώρων και τη μετατροπή 
της οδού Αμφιαράου σε ήπιας κυκλοφορίας, με ποδηλατόδρομο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΜΕΛEΤΗ ΠAΡΚΟΥ “ΛOΦΟΣ ΦΙΛΟΠAΠΠΟΥ”

Πάρκο «Λόφος Φιλοπάππου»

Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο λόφος Φιλοπάππου ή λόφος Μουσών είναι λόφος της Αθήνας που βρίσκεται απένα-
ντι και νοτιοδυτικά από την Ακρόπολη και συνδέεται με τους παρακείμενους λόφους 
του Αστεροσκοπείου (λόφος Νυμφών) και της Πνύκας. Με τον όρο πάρκο «Λόφος 
Φιλοπάππου» νοούνται και οι τρεις Λόφοι. Η ανακάλυψη των λόφων και των αρχαι-
ολογικών ευρημάτων και οι ανασκαφές από τους αρχαιολόγους, υποδηλώνουν την 
ύπαρξη αρχαίας κατοίκησης στην περιοχή. Το Πάρκο βρίσκεται στο κέντρο των συνοι-
κιών Μακρυγιάννη, Κουκάκι, Πετράλωνα και Θησείο και αποτελεί έναν ενοποιημένο 
αρχαιολογικό χώρο που καλύπτει συνολική έκταση 700 στρεμμάτων (Stefanopoulou 
2019). Στην νότια πλευρά του πάρκου υπάρχει επίσης το θέατρο Δόρα Στράτου.

Όπως αναφέρει η Stefanopoulou (2019), η τοποθεσία της Πνύκας αναγνωρίστη-
κε για πρώτη φορά ως αρχαίος χώρος συνελεύσεων από τον μελετητή αρχαιοτήτων 
Ρίτσαρντ Τσάντλερ το 1765. Ο λόφος αυτός αποτελεί σημείο σύμβολο, καθώς εκεί 
πραγματοποιούταν η δημοκρατική συνέλευση της Αθηναίας για σημαντικά πολιτικά 
ζητήματα μεταξύ του τέλους του 6ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Ένα μέρος όπου είχαν 
δώσει το παρόν κάποιοι από τους σημαντικότερους πολιτικούς ρήτορες της εποχής, 
όπως ο Δημοσθένης και ο Περικλής, μαζί με ελεύθερους (άντρες) πολίτες, οι οποίοι 
έλαβαν κρίσιμες αποφάσεις που αφορούσαν σημαντικά που αργότερα εξελίχτηκαν σε 
ιστορικά γεγονότα.

Ο καθοριστικότερος σταθμός στην πιο σύγχρονη ιστορία του Λόφου Φιλοπάππου, 
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είναι οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις του παγκόσμιας φήμης αρχιτέκτονα, Δημήτρη 
Πικιώνη (1954-1958). Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μονοπάτια πε-
ριπάτου δίνοντας έμφαση ώστε να συνάδουν με τα αρχαία της περιοχής αλλά μέσω 
μίας όσο πιο ομαλής μετάβασης με το φυσικό στοιχείο. Επιπλέον, περιλάμβαναν «βε-
ράντες θέασης» και χώρους ανάπαυσης, την αποκατάσταση της βυζαντινής εκκλη-
σίας στους πρόποδες του λόφου και τη σύνδεση του λόφου με την Ακρόπολη. Με 
την πάροδο των χρόνων όμως, πραγματοποιήθηκαν πολλές λάθος επεμβάσεις και σε 
συνδυασμό με την ελλιπή συντήρηση των μονοπατιών, των κτιρίων και του ευρύτερου 
χώρου, σήμερα παρουσιάζονται πολλά προβλήματα.

Φωτογραφία τραβηγμένη μέσα από τον Λόφο Φιλοπάππου

Πηγή: Προσωπικό αρχείο
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Μονοπάτι αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων Δημήτριου Πικιώνη

Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Σήμερα η βλάστηση του λόφου αποτελείται κυρίως από πεύκα, κυπαρίσσια και 
ελιές, ενώ στα ξέφωτα κυριαρχούν οι δενδρομηδικές.. Οι κλιματολογικές και εδαφι-
κές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για την ανάπτυξη δενδρώδους και θαμνώδους 
βλάστησης καθώς ο χειμώνας είναι ήπιος και το καλοκαίρι ζεστό και ξηρό (Ζορμπά 
2006). Σημαντικό στοιχείο του Λόφου αποτελεί η ορνιθοπανίδα, καθώς παρουσιάζει 
πλήθος πτηνών αλλά και μεγάλη ποικιλία αυτών, περίπου 60 είδη συμπεριλαμβανομέ-
νης της κουκουβάγιας. Επιπλέον, παρατηρούνται χελώνες και σαύρες.

Πολιτικές διαχείρισης και κοινωνικά κινήματα

Καθοριστικής σημασίας για την ιστορία και την εξέλιξη του πάρκου «Λόφου Φιλοπάπ-
που», ήταν οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου του 2002 ενά-
ντια στην περίφραξή του και έκτοτε συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Οι πληροφορίες για αυτές 
αντλήθηκαν από τις συζητήσεις με δύο ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
Λόφου. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες που αποτέλεσαν και κομμάτι της παρούσας έρευ-
νας, είναι η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων, Θησείου, Κουκάκι και η ομάδα 
«Φιλοπάππου». Αναλυτικότερα, ενώ μέχρι εκείνη την περίοδο ο Λόφος αποτελούσε έναν 
ελεύθερο δημόσιο χώρο, η Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθή-
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νας (ΕΑΧΑ ΑΕ), το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισαν να περι-
φράξουν μέσω κάγκελων την συνολική έκταση και να επιβάλουν εισιτήριο. Έχοντας ήδη 
πραγματοποιηθεί καταπάτηση του χώρου του Λόφου, με την κατασκευή του εστιατορίου 
“Διόνυσος” δεκαετίες πριν. Μία επιχείρηση που στήθηκε με την υφαρπαγή και κατα-
πάτηση 5 στρεμμάτων από τα 13 που είχε απαλλοτριώσει ο δήμος Αθηναίων και είχαν 
χαρακτηριστεί ως «άλσος και πλατεία». Ο στόχος ήταν η ιδιωτικοποίηση του χώρου και η 
ενίσχυση εμπορικής δραστηριότητας σε αυτόν με ενέργειες όπως υπαίθριες εκθέσεις γλυ-
πτικής, αναψυκτήρια, θέατρα και μαγαζιά με σουβενίρ. Όλα αυτά τα γεγονότα την εποχή 
που η Ελλάδα προετοιμαζόταν για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
Έτσι, από το 2002 πραγματοποιούνται τεράστιες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις των 
κατοίκων αλλά και ανθρώπων από διαφορετικούς δήμους. Σε τακτική βάση διοργανώνο-
νταν Λαϊκές Συνελεύσεις προκειμένου να εμποδιστούν οι προσπάθειες περίφραξης από 
τους αρμόδιους φορείς και να παραμείνει ο Λόφος ελεύθερος για όλους. 

Περισσότεροι από 400 πολίτες διαδήλωσαν και κατεδάφισαν τμήματα του φράχτη, 
γεγονός που συνεχίστηκε για περίπου 6 χρόνια όταν και το Υπουργείο χαρακτήρισε τον 
Λόφο «οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο». Οι πολίτες έφεραν την υπόθεση στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας. Το 2015 το Συμβούλιο ανακήρυξε τον Λόφο αρχαιολογικό χώρο και 
δημόσιο χώρο περιπάτου και αναψυχής. Όλα τα μέρη του λόφου παρέμειναν προσβά-
σιμα όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς χρέωση. Όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι μέσα από 
συνελεύσεις, διαμαρτυρίες, συζητήσεις, πορείες, ημερίδες, δικαστικές μάχες, δενδρο-
φυτεύσεις, πότισμα και συντήρηση φυτών και προστασία από φωτιές που προέκυψαν, 
κατάφεραν να παραμείνει ο λόφος προσβάσιμος 24 ώρες, προστάτεψαν το Λόφο από 
ιδιωτικοποίησή του και διεκδίκησαν, όπως και κάνουν ακόμα, την πυροπροστασία, 
την άρδευση και τον σεβασμό στην βιοποικιλότητα.
Πασαλάκια σήμανσης που είχαν τοποθετηθεί προκειμένου να κατασκευαστούν τα κά-
γκελα περίφραξης

Πηγή: Προσωπικό αρχείο
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Οι προσπάθειες όμως των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων για παρέμβαση και ιδιωτικο-
ποίηση τμημάτων του πάρκου συνεχίζεται. Έτσι, το 2017 πραγματοποιήθηκε προσπάθεια 
ένταξης 13 στρεμμάτων στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
μοσίου). Όμως και πάλι μέσα από τον αγώνα των κατοίκων δεν προχώρησαν τα σχέδια. 
Το 2018 με αφορμή την δολοφονία ενός 25χρονου, που έπεσε από ύψος 20 μέτρων, επα-
νήλθαν τα σχέδια και περιφράξεις και επεμβάσεις από την αρχαιολογική υπηρεσία και τον 
Δήμο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η προσπάθεια περίφραξης της Πνύκας, κάτι που για άλλη 
μια φορά δεν πραγματοποιήθηκε χάρης την αντίσταση των κατοίκων που κατάφεραν να 
αποτρέψουν την περίφραξη. 

Το 2020 πέρασε μία τροπολογία βάσει νόμου (άρθρο 100 Ν. 4674/2020, ΦΕΚ Α53/11-
3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δίνει το δικαίωμα στον Δήμο Αθηναίων να 
συντονίσει φορέα διαχείρισης του λόφου Φιλοπάππου και του Εθνικού κήπου (με δυνα-
τότητα να συμπεριλάβει και άλλους χώρους στο μέλλον). Ο φορέας αυτός θα λειτουργεί 
στην βάση των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας. Πολλές συλλογικότητες, κινήματα και 
κάτοικοι έχουν εκφράσει την αντίθεση τους με την απόφαση αυτή. Έτσι οργανώθηκαν 
δράσεις ενημέρωσης και συνελεύσεις στο πάρκο ή σε άλλους δημόσιους χώρους. Αναλυ-
τικότερα, η «Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων, Θησείου, Κουκάκι» αναφέρει 
σε κέιμενο που μοιράστηκε τα παρακάτω:

«Είναι ξεκάθαρο σε όλους/ες μας ότι πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των δύο χώρων. Για μια ακόμα 
φορά, επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση του λόφου Φιλοπάππου. Αυτή τη φορά, 
τη σκυτάλη παίρνει το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τον Δήμο Αθηναίων. 
Τα κάγκελα, η ελεγχόμενη είσοδος με εισιτήριο, τα τουριστικά μαγαζάκια, οι 
καφετέριες, οι εμπορικές εκδηλώσεις εντός των χώρων είναι προ των πυλών.

Δράση και προβολή του “αγώνα για την υπεράσπιση του λόφου Φιλοπάππου”

Πηγή: Ιστοσελίδα «Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Πετραλώνων, Θησείου, Κουκά-
κι» https://askpthk.espivblogs.net/2021/04/24/filopappoy-merkoyri-23-4/
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Την Κυριακή 15 Μάρτη 2020 πραγματοποιείται μαζική Λαϊκή Συνέλευ-
ση που διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι θα υπερασπιστεί το λόφο με 
κάθε μέσο. Όλο το διάστημα από τον Μάιο του 2020 η Ανοιχτή Συνέλευ-
ση Κατοίκων Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου πραγματοποίει παρεμ-
βάσεις στις γειτονιές μας και μαζί και με άλλες/άλλους κατοίκους των 
περιοχών γύρω από τον λόφο, γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
περιηγήσεις μέσα στο Φιλοπάππου, μάζεμα σκουπιδιών, συζητήσεις με 
κόσμο που κάνει βόλτα ή αράζει στο λόφο, σε μια προσπάθεια να κα-
τανοήσει ο κόσμος ότι η φροντίδα των ελεύθερων χώρων είναι και δική 
μας υπόθεση. Διότι δεν έχουμε μονάχα δικαίωμα στην πρόσβαση στον 
λόφο, μα και μεγάλη υποχρέωση να τον διαφυλάξουμε και να τον προα-
σπίσουμε. Οφείλουμε να τον προστατεύουμε, να τον φροντίζουμε και να 
τον διατηρούμε καθαρό. Οι δημόσιοι χώροι αποτέλεσαν και συνεχίζουν 
να αποτελούν ένα πεδίο όπου από τη μία συγκρούονται τα σχέδια του 
κράτους και των επιχειρηματιών και από την άλλη οι ανάγκες και οι επι-
θυμίες της κοινωνίας.
Από όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο σε όλους/ες μας ότι οι δημόσιοι 
χώροι βρίσκονται σε πολιορκία. Τα επιχειρηματικά σχέδια, κρατικά και 
ιδιωτικά, προωθούν σε πρώτο χρόνο την απαξίωση και σε δεύτερο χρόνο 
τον έλεγχο, την ιδιωτικοποίηση, την τσιμεντοποίηση και την εμπορευ-
ματοποίησή τους. Ο Φιλοπάππου, ο Εθνικός Κήπος και κάθε δημόσιος 
χώρος δεν είναι εμπόρευμα, είναι όαση στην ασφυκτική ατμόσφαιρα της 
τσιμεντούπολης, όπως αποδεικνύεται περίτρανα εν μέσω πανδημίας και 
lockdown. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα και 
την ελεύθερη πρόσβαση για όλες-ους στους λόφους, τα πάρκα και τις 
πλατείες και να αντιτάξουμε τη συλλογική διαχείριση για τη φροντίδα 
και την προστασία τους.
Όπως εχθές, έτσι και σήμερα και αύριο και κάτω από οποιοδήποτε επι-
βαλλόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης να υπερασπιστούμε τους ελεύ-
θερους χώρους και να μην επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση, την εμπο-
ρευματοποίηση και την περίφραξή τους».

Σύμφωνα με άτομα που δραστηριοποιούνται στην «Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων 
Πετραλώνων-Θησείου-Κουκάκι», η ομάδα λειτουργεί ως συλλογικότητα με συμμετο-
χική δράση όπου μέσα από τις διάφορες λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές εντάσσο-
νται οι παρακάτω συλλογικές παρεμβάσεις και διεκδικήσεις: Ενάντια στην περίφραξη 
και εμπορευματοποίηση του λόφου Φιλοπάππου, στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 
στην εμπορική ανάπλαση του Θησείου και των Α. Πετραλώνων, στις κάμερες παρακο-
λούθησης, στην ελεγχόμενη στάθμευση στη γειτονία του Θησείου -η οποία υπόκρυπτε 
μια ελεγχόμενη ζωή-, ενάντια στην αύξηση στα εισιτήρια των Μέσων Μαζικής Μετα-
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φοράς απαιτώντας την ελεύθερη μετακίνηση, ενάντια στο κλείσιμο του εργοστασίου 
της Σίσσερ-Πάλκο. Την άνοιξη του 2009 καταλήφθηκε το εγκαταλελειμμένο ΠΙΚΠΑ 
(όπου σήμερα στεγάζονται ο κοινωνικός χώρος υγείας, το παιδικό στέκι καθώς και 
διάφορες δραστηριότητες της συνέλευσης). Ακόμα, αναπτύχθηκαν μια σειρά δράσεις 
για να γίνει το πάρκο στη Κορεάτικη Αγορά και για να ξαναφτιαχτεί το Σεράφειο κο-
λυμβητήριο.

Κάποιες επιπλέον δράσεις της ομάδας είναι, αρχικά η αυτό-οργανωμένη δομή αλ-
ληλεγγύης και συλλογής-προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης «Το Ντουλάπι». Στόχος 
είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών και της καλλιέργειας της αλληλεγγύης στις 
γειτονιές, μέσω δράσεων συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων και προ-
σφοράς τους σε όσους/ες έχουν ανάγκη. Έτσι δημιουργήθηκε ένας χώρος, μέσα στην 
κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ στον οποίο και στεγάζεται η συνέλευση, που πραγματο-
ποιείται η συλλογή- προσφορά σε μία πιο σταθερή βάση. Παράλληλα με δράσεις και 
εκδηλώσεις για την συλλογή και προσφορά ειδών και τροφίμων, σε κεντρικά σημεία 
των γειτονιών. Ο χώρος είναι ανοιχτός μία φορά την εβδομάδα (εν μέσω της πανδημί-
ας δύο) έτσι ώστε όποιος/α θέλει, να μπορεί να προσφέρει ή να πάρει ότι χρειάζεται. 
Βασικός στόχος της ομάδας μέσω αυτή της διαδικασίας είναι η δημιουργία σταδιακά, 
μιας δομής αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης της γειτονιάς, έτσι ώστε να  γνωριστούν, 
να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και σκεπτικά τα μέλη της. Τέλος, το 
«Ντουλάπι» βοηθάει σταθερά 15 οικογένειες, ενώ εν μέσω των αυστηρών μέτρων 
εγκλεισμού οι οικογένειες φτάσανε τις 40.

Μία άλλη σημαντική δράση είναι το εργαστήρι παιδικών δράσεων «Φτου Ξελευ-
τερία», το οποίο πραγματοποιείται δύο φορές το μήνα. Οι δράσεις αυτές για τα παιδιά, 
περιλαμβάνουν την ζωγραφική στον εξωτερικό χώρο της κατάληψης, διάφορα παι-
χνίδια και φυτεύσεις λουλουδιών. Επιπλέον, η συλλογικότητα έχει πραγματοποιήσει 
και πραγματοποιεί ακόμη δράσεις δενδροφυτεύσεων στο Λόφο Φιλοπάππου και κατά 
καιρούς πραγματοποίησε περιφρουρήσεις με στόχο την πυροπροστασία του χώρου. 
Τα μέλη της συλλογικότητας είναι κάτοικοι των κοντινών δήμων Κουκάκι, Πετράλω-
να, Θησείο. 

Η θέση της ομάδας για το λόφο Φιλοπάππου είναι ότι αποτελεί χώρο περιπάτου, 
αστικού οικοσυστήματος, ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου. Είναι χώρος ανοιχτός, 
ζωντανός και ελεύθερος, ένας από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου μέσα στη τσιμε-
ντούπολη. Επιπλέον, τα μέλη ανέφεραν ότι για αυτούς ο χώρος είναι ζωτικής σημα-
σίας, είναι ένα μέρος που βρίσκονται και παίζουν από μικρά παιδιά, ένας μέρος που 
ζήσανε τους πρώτους τους έρωτες και ένας μέρος που έχει συνδυαστεί με παιδικές 
και εφηβικές αναμνήσεις μέχρι την ανάγκη επίσκεψης μετά τα εξαντλητικά ωράρια 
εργασίας σήμερα.

Στην συνέχεια ακολουθεί μέρος της ερευνητικής εργασία που πραγματοποίησα στο 
Λόφο Φιλοπάππου, το χρονικό διάστημα από 27/07/2020 έως 07/8/2020. Στα πλαί-
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σια της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά συνεντεύξεων και συζητήσεων με 45 
επισκέπτες του πάρκου την ώρα που βρίσκονταν σε αυτό. Παρακάτω παρουσιάζονται 
οι ερωτήσεις προς τους επισκέπτες ανά κατηγορία και τα αποτελέσματα βάσει των 
απαντήσεων για την κάθε μία.

A. Επισκεψιμότητα - Προσβασιμότητα

Πόσο συχνά επισκεφτήκατε το πάρκο κατά την διάρκεια των μέτρων περιορισμού εν 
μέσω της πανδημίας την περίοδο από 16 Μαρτίου έως 4 Μαΐου;
Από τους ερωτώμενους που επισκέπτονται το πάρκο, οι περισσότεροι απάντησαν ότι 
κατά το διάστημα αυτό που ήταν κλειστά τα δημόσια πάρκα της Ελλάδας το επισκέ-
πτονταν σε μεγάλη συχνότητα ενώ κάποιοι άλλοι αρκετά λιγότερο. Δε ήταν λίγοι όμως 
αυτοί που ανέφεραν ότι δε το επισκέφτηκαν καθόλου, καθώς η γενικότερη κατεύθυν-
ση από την κυβέρνηση ήταν να μην χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι ανοικτοί χώροι από 
τους κατοίκους.

Παρατηρείτε διαφορά στην συχνότητα επίσκεψής σας στο πάρκο πριν και μετά τα 
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας;
Σε αυτή την ερώτηση ήταν εμφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων έχει 
παρατηρήσει διαφορά στην συχνότητα επίσκεψής σε σχέση με πριν τα μέτρα αντιμε-
τώπισης της πανδημίας. Επομένως, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να επισκέπτονται το 
πάρκο πιο τακτικά μέσα στην εβδομάδα.

Τι αριθμό επισκεπτών παρατηρήσατε στο πάρκο κατά τη  διάρκεια των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία την περίοδο από 16 Μαρτίου έως 4 Μαΐου;
Στην παρούσα ερώτηση είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλοί άνθρωποι δεν πα-
ρατήρησαν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ άλλοι το αντίθετο. Βάσει των λεγομένων 
τους συμπεραίνουμε, ότι εξαρτάται κατά πολύ από το ποιους χώρους του πάρκου χρη-
σιμοποιεί ο κάθε χρήστης.

Τι αριθμό επισκεπτών παρατηρείτε στο πάρκο σήμερα;
Από την άλλη, σε αυτή την ερώτηση οι περισσότεροι απάντησαν ότι σήμερα έχει ση-
μαντικά μεγαλύτερο αριθμό κόσμου από ότι πριν τα μέτρα.

Πόσο συχνά επισκέπτεστε το πάρκο;
Οι ερωτώμενοι και εδώ απάντησαν ότι σήμερα επισκέπτονται το πάρκο σταθερά σε 
μεγάλη συχνότητα, ενώ ήταν ελάχιστοι αυτοί που απάντησαν ότι το επισκέπτονται 
λίγο ή καθόλου.
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Πόση ώρα μένετε συνήθως στο πάρκο;
Οι δημοφιλέστερες απαντήσεις σχετικά με αυτή την ερώτηση ήταν 30 λεπτά με 1 ώρα 
και 1 με 2 ώρες. Δεν ήταν λίγοι όμως και αυτοί που παραμένουν στο πάρκο για πάνω 
από 2 ώρες. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με επισκέπτη που πα-
ράλληλα είχε βγάλει το σκύλο βόλτα ανέφερε το εξής:
«Περιμένω πότε θα γυρίσω μετά από 10 ώρες δουλειά, για να έρθω στο πάρκο να 
ηρεμίσω για 3 και 4 ώρες.»

Με ποιο μέσο μεταβαίνετε στο πάρκο;
Με συντριπτική διαφορά οι περισσότεροι ερωτώμενοι μεταβαίνουν στο πάρκο με τα 
πόδια, καθώς είναι και κάτοικοι κοντινών περιοχών. Επίσης, λίγοι απάντησαν με τα 
ΜΜΜ, ενώ ακόμα πιο λίγοι με αυτοκίνητο.

Β. Συμμετοχή στα κοινά και δράσεις

Για ποιες δραστηριότητες επισκέπτεστε το πάρκο;
Για την συγκεκριμένη ερώτηση να σημειωθεί ότι όλες οι συνεντεύξεις στους ερω-
τώμενους πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους στο Λόφο. Οι 
περισσότεροι απαντούν ότι επιλέγουν το πάρκο για περίπατο και συνάντηση με φίλους 
στους δημόσιους χώρους αυτού. Αρκετοί ήταν αυτοί που το χρησιμοποιούν για αθλη-
τισμό, βόλτα με τα παιδιά ή τον σκύλο.

Συναντιέστε συλλογικά για δραστηριότητες στο πάρκο (καλλιέργεια, συλλογική κου-
ζίνα, αθλητισμός κλπ);
Συντριπτικά πολλές ήταν οι απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση που ανέφεραν ότι δεν 
συναντιούνται συλλογικά καθόλου για δραστηριότητες στο πάρκο. Ελάχιστοι ήταν 
αυτοί που ανέφερε ότι συναντιούνται μερικές φορές

Πως ενημερώνεστε για τυχόν δράσεις στο πάρκο;
Περίπου οι μισοί ερωτώμενοι απάντησαν μέσω social media ή ότι δεν ενημερώνονται 
καθόλου, ενώ ακόμα πιο λίγοι είπαν μέσω γνωστών και φίλων και τοιχοκολλημένων 
αφισών.

Έχετε συμμετάσχει σε δράσεις προστασίας/περιποίησης του πάρκου;
Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιου είδους 
δράσεις στο πάρκο. 

Έχετε συμμετάσχει σε συνελεύσεις για θέματα που αφορούν το πάρκο;
Και σε αυτή την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν έχει συμμετάσχει 
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ποτέ σε συνελεύσεις, εκτός από 12 άτομα που ανέφεραν ότι συμμετέχουν μερικές φο-
ρές ή τακτικά όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε δράσεις για την φροντίδα του πάρκου;
Ο μεγαλύτερος αριθμός, δηλαδή 30 άτομα, έδειξε διάθεση για συμμετοχή σε δράσεις 
φροντίδας. Γεγονός που όπως ανέφεραν και πολλοί συνεντευξιαζόμενοι αποτυπώνει 
είτε την απουσία δράσεων στο χώρο είτε την ελλιπή ενημέρωση ή κάλεσμα προς τον 
κόσμο.  

Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με μία περίφραξη ολόκληρης της έκτασης του πάρκου;
Το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών ήταν κάθετα αντίθετοι σε ενδεχόμενη περίφρα-
ξη όλης της έκτασης του πάρκου, ενώ μερικοί από αυτούς είχαν συμμετάσχει στον 
αγώνα των πολιτών για την αποτροπή της περίφραξης που έχει επιχειρηθεί αν καιρούς 
σε διάφορα τμήματα του χώρου.

Συμφωνείτε με την 24ωρη λειτουργία του πάρκου;
Σχεδόν όλοι απάντησαν ότι συμφωνούν με την 24ωρη λειτουργία του πάρκου, καθώς 
πολλοί από αυτούς το αντιλαμβάνονται ως προέκταση της γειτονιάς τους και το χρη-
σιμοποιούν καθημερινά.

Η επιβολή αντιτίμου για την είσοδο στο πάρκο θεωρείτε ότι είναι ανασταλτικός παρά-
γοντας για την επίσκεψή σας στο πάρκο;

Οι περισσότεροι επισκέπτες απάντησαν ότι δεν είναι υπέρ σε ενδεχόμενη εφαρμο-
γή πληρωμής εισιτηρίου. Το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών κατοικεί κοντά στο 
πάρκο ή μένει δίπλα, επομένως δεν μπορούν να διανοηθούν όπως είπαν να πληρώνουν 
για να εισέρχονται στο χώρο. Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό απάντησε ότι δεν είναι 
κάθετα αρνητικό στην ύπαρξη εισιτηρίου, κυρίως για λόγους φόβου τις βραδινές ώρες 
και καλύτερης καθαριότητας. 

Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων επισκε-
πτών ως αιτιολογία στην συγκεκριμένη ερώτηση:

− Δημόσιος χώρος
− Αρχαιολογικός χώρος και δημόσιος, άρα ελεύθερος προς όλους
− Ελεύθερο αγαθό
− Δημόσιο αγαθό
− Πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, εάν μπει αντίτιμο κα-

τευθείαν γίνεται μη προσβάσιμο σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, επίσης δεν θε-
ωρώ πως είναι λογικό να υπάρχει αντίτιμο για την είσοδο μου σε έναν λόφο.

− Δημόσιος χώρος, συχνή επίσκεψη
− Είναι δημόσιος χώρος, και με τη επιβολή αντιτίμου αρκετές κοινωνικές ομάδες 
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χάνουν την δυνατότητα επίσκεψης
− Θα μπαίνουμε απ’ τις τρύπες
− Δημόσιο αγαθό, πληρώνουμε ήδη φόρους
− Εξασφάλιση ασφάλειας
− Δύσκολη οικονομική κατάσταση
− Θα σταματούσε να ναι δημόσιο
− Είναι δημόσιος χώρος πρέπει να είναι για όλους
− Πρέπει να υπάρχουν έσοδα για την συντήρηση
− Οι καθημερινές επισκέψεις θα κοστίζουν
− Το πολιτιστικά αγαθά και η ιστορία δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα . Ανήκουν σε 

όλους.
− Είναι αναφαίρετο δικαίωμα να κυκλοφορώ στην πόλη μου ελεύθερα και χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση.
− Να μην υπάρχει εξάρτηση από την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμε-

νου.
− Το πάρκο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητο για την ισορροπημένη ζωή 

ενός ανθρώπου στην πόλη. Οτιδήποτε περιορίζει την πρόσβασή μας σε αυτό, 
θίγει την ποιότητα της ζωής μας.

Γ. Σημερινή κατάσταση του πάρκου

Αναφέρετε λέξεις που σας ενθαρρύνουν να επισκεφτείτε το πάρκο.
Ακολουθούν λέξεις που επιλέχτηκαν:
Οξυγόνο, χαλάρωση, φύση, δέντρα, αποφόρτιση, αεράκι, οπτική ποικιλομορφία, γα-
λήνη, ελευθερία, ασφάλεια, ενέργεια, ελευθερία, Πικιώνης, ευεξία, περίπατος, θέα, 
ηρεμία, ησυχία, δροσιά, καθαρός αέρας, πράσινο, επικοινωνία, χαρά, ξεκούραση, ανα-
ζωογόνηση, ζώα, αθλητισμός, μνημεία, ιστορία, ήλιος

Αναφέρετε λέξεις που σας αποθαρρύνουν να επισκεφτείτε το πάρκο.
Ακολουθούν λέξεις που επιλέχτηκαν:
Εγκληματικότητα, απορρίμματα, τίποτα, ναρκωτικά, κανένας, επικινδυνότητα, πο-
λυκοσμία, αστυνομοκρατία, αλητεία, ανασφάλεια, κλοπή, νύχτα, ρύπανση, βρωμιά, 
εισιτήριο, ταλαιπωρία με μέσα, έλλειψη φωτισμού, καταχρήσεις, κρύο, τουριστικο-
ποίηση, περίφραξη.

Είστε ικανοποιημένος από την διαχείριση του πάρκου;
Οι περισσότεροι απάντησαν είτε ότι είναι ικανοποιημένοι με την ως τώρα διαχείριση 
και δεν έχουν εντοπίσει ουσιαστικά προβλήματα στα σημεία του πάρκου που χρη-
σιμοποιούν, είτε ότι έχουν εντοπίσει μερικές ελλείψεις σε διάφορα μέρη του χώρου.  

Αστικά πάρκα



421  

Ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που εξέφρασαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την 
διαχείριση.

Τι σας αποθαρρύνει να επισκεφτείτε το πάρκο;
Πολλά άτομα ανέφεραν ότι φοβούνται για την προσωπική τους ασφάλεια. Επίσης αρ-
κετοί ανέφεραν ότι τα απορρίμματα τους αποθαρρύνουν να επισκέπτονται το πάρκο. 
Κάποιες άλλες αιτίες είναι οι ακαθαρσίες σκύλων, η απόσταση από το σπίτι τους και 
ότι δεν πηγαίνουν οι φίλοι τους. Να σημειωθεί ότι μερικά άτομα ανέφεραν ότι δε τους 
αποθαρρύνει τίποτα.

Έχετε εντοπίσει προβλήματα που χρειάζονταν επιδιόρθωση στο πάρκο (ανεπαρκής ή/
και επικίνδυνες υποδομές, μη φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, εγκληματικότητα κ.ά.);

Στην τελευταία ερώτηση, 21 άτομα ανέφεραν ότι έχουν εντοπίσει προβλήματα που 
χρειάζονταν επιδιόρθωση στο πάρκο. Μερικά από αυτά που αναφέρθηκαν ήταν ο ελ-
λιπής φωτισμός, οι αυθαίρετες επεκτάσεις κτηρίων μέσα στο πάρκο, η ελλιπής συ-
ντήρηση φυτών και υποδομών και η ύπαρξη απορριμμάτων. Από την άλλη 12 άτομα 
ανέφεραν ότι δεν έχουν εντοπίσει προβλήματα. Ενώ πιο λίγα ήταν εκείνα που εντόπι-
σαν προβλήματα και τα έλυσαν μέσω της συμμετοχής σε κάποια ομάδα ή μόνοι τους.

ΣΥΖHΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ

Βάσει των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων για το πάρκο του Λόφου Φιλοπάπ-
που, προέκυψαν κάποια σημεία άξια περεταίρω σχολιασμού. Πιο συγκεκριμένα, πα-
ρατηρείται η ανάγκη χρήσης αστικών πάρκων και η μεγάλη σημασία τους για τους 
κατοίκους, καθώς κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού εν μέσω της πανδημίας 
την περίοδο από 16 Μαρτίου έως 4 Μαΐου το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 
ανέφερε ότι επισκέφτηκε τον Λόφο σε μεγάλη συχνότητα. Επίσης, παρατηρείται ένας 
μεγάλος αριθμός του κόσμου που επισκέπτεται περισσότερο το πάρκο μετά την εμ-
φάνιση της πανδημίας από ότι πριν. Στοιχείο που υποδηλώνει ότι με τα νέα δεδομένα 
που προέκυψαν με την εμφάνιση της πανδημίας, καθιερώθηκε στην αντίληψη πολλών 
ανθρώπων η τακτική επίσκεψη σε πράσινους χώρους και πάρκα. Επιπρόσθετα, συμπε-
ραίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αστικών πράσινων χώρων, στους οποί-
ους έχει πρόσβαση το κοινό, στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες προσαρμόστηκαν στα 
μέτρα περιορισμού της πανδημίας. Όπως υποστηρίζουν και οι Venter et al. (2020), ο 
προσβάσιμος μεγάλος ανοιχτός πράσινος χώρος σε συνδυασμό με την τήρηση της κοι-
νωνικής απόστασης στον πληθυσμό μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία εν 
μέσω των περιορισμών σωματικής κινητικότητας, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο 
μετάδοσης ασθενειών. Επιπλέον, διευκολύνεται η τήρηση της απόστασης που είναι 
σύμφωνη με τις οδηγίες για κοινωνικές αποστάσεις, ακόμη και για αυτο-απομόνωση.
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Από τις δράσεις και τους αγώνες εντός του πάρκου του «Λόφου Φιλοπάππου», 
προκύπτει μία άμεση συσχέτιση με τις έννοιες των αστικών κοινών και της αστικής 
πολιτικής οικολογίας. Οι θέσεις της «Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Πετραλώνων-
Θησείου-Κουκάκι» είναι ενάντια στην περίφραξη, στην αστυνόμευση και τον έλεγχο 
και στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων ελεύθερων χώρων. Επίσης, συμμετέχουν 
ενεργά σε κινητοποιήσεις κοινωνικό-πολιτικού χαρακτήρα με στόχο την διεκδίκηση 
και απαίτηση καλύτερων και δικαιότερων συνθηκών για όλους και πραγματοποιούν 
δράσεις αυτό-μόρφωσης, αυτό-οργάνωσης και αυτονομίας.

Τα κοινωνικά κινήματα πόλης που δραστηριοποιούνται για θέματα που αφορούν τα 
αστικά πάρκα και μας απασχόλησαν σε αυτή την μελέτη, ήταν και είναι αντίθετα με 
τις παρεμβάσεις που έχουν στόχο τις επενδύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, εντός των 
εκτάσεων των πάρκων. Πολιτικές, με βασικά εργαλεία εφαρμογής τις ιδιωτικοποιήσεις 
και την επιβολή εισιτηρίου με στόχο την προσέλκυση ατόμων που θα επιφέρουν κέρ-
δος αποκλείοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Εκτός της προσπάθειας που 
πραγματοποιήθηκε για περίφραξη της συνολικής έκτασής του Φιλοπάππου, υπήρξε και 
ανάλογη προσπάθεια και για συγκεκριμένη έκταση όπου εμπεριέχει αρχαία ευρήμα-
τα ιστορικού ενδιαφέροντος στην Ακαδημία Πλάτωνος. Οι αγώνες των κατοίκων και 
των πολιτών ήταν αυτές, που μπλόκαραν ή εμπόδισαν την επεμβάσεις περίφραξης και 
ιδιωτικοποίησης και στις δύο περιπτώσεις. Το ίδιο φάνηκε πως είναι διατεθειμένοι να 
πραγματοποιήσουν και η κάτοικοι των Εξαρχείων, για την υπεράσπιση του Λόφου του 
Στρέφη. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα κινήματα αντιλαμβάνονται τα πάρκα ως 
«κοινά» έρχοντας σε συμφωνία με τους Χέλφριχ & Μπόλιερ (2016), καθώς διεκδικούν 
και επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν παρέχοντας αποτελεσματική αυτοδιακυβέρ-
νηση για έναν πόρο ή χώρο που μοιράζονται οι χρήστες μεταξύ τους.

Από τα παρακάτω προκύπτει η ύπαρξη δύο αντίθετων ιδεολογικών οραμάτων της 
φύσης και του σκοπού του δημόσιου χώρου. Από την μία τα κοινωνικά κινήματα, οι 
συλλογικότητες, οι ακτιβιστές, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων και οι άστεγοι που χρη-
σιμοποιούν τα αστικά πάρκα για να προωθούν το όραμα ενός χώρου που χαρακτηρί-
ζεται από την ελεύθερη αλληλεπίδραση και την απουσία εξαναγκασμού από ισχυρούς 
θεσμούς. Για αυτούς, ο δημόσιος χώρος είναι ένας απεριόριστος χώρος μέσα στον οποίο 
τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να οργανωθούν και να επεκταθούν ευρύτερα. Αντίθε-
τα, το όραμα των εκπροσώπων του κράτους ή του δήμου είναι αρκετά διαφορετικό. Οι 
κοινόχρηστοι χώροι γι’ αυτούς αποτελούν μια ελεγχόμενη και οργανωμένη υποχώρηση 
όπου ένα σωστά συμπεριφερόμενο κοινό μπορεί να βιώσει το θέαμα της πόλης. Βασικό 
εργαλείο εφαρμογής του πρώτου οράματος είναι τα κοινά, ενώ του δεύτερου η εμπο-
ρευματοποίηση. Είναι γεγονός, ότι και τα δύο εργαλεία αποτελούν δυο αλληλένδετες 
έννοιες που αντανακλούν τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς και υποδηλώνουν την συμ-
μετοχή ή την απαγόρευση των κοινωνιών και των κοινοτήτων από τη πρόσβαση, χρήση, 
ανάκτηση και διαχείριση των πόρων και μέσων παραγωγής και αναπαραγωγής.
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Έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εν μέσων συνθηκών πανδημίας, προκύ-
πτει μια σειρά θετικών επιπτώσεων των πάρκων προς την κοινωνία. Αρχικά, ήταν εύ-
κολα προσβάσιμος και οποιαδήποτε στιγμή για σημαντικό τμήμα του κόσμου μεγάλος 
ανοιχτός πράσινος χώρος αλλά και ήταν εφικτό να τηρηθούν οι απαιτούμενες κοινω-
νικές αποστάσεις. Επιπλέον, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών, 
του άγχους αλλά και προκαλείται αποφυγή της αίσθησης απομόνωσης. Ενώ από την 
άλλη, προσφέρονται ψυχολογικά και συναισθηματικά οφέλη κατά τη διάρκεια μιας 
μεγάλης κρίσης στην υγεία. Σημαντική είναι η παρατήρηση μείωσης κινδύνου αντι-
κοινωνικής συμπεριφοράς ειδικά κατά τη διάρκεια τόσο κρίσιμων περιόδων για τον 
άνθρωπο. Επίσης, προκύπτει βελτίωση της κοινωνικής συνοχής σε κοινοτικό επίπεδο 
και οικοδομείται μια αίσθηση ένταξης μεταξύ των κατοίκων στις κοινότητές τους. 

Τέλος, τα νέα δεδομένα που καθιερώθηκαν με την εμφάνιση της πανδημίας και 
οι έντονες συνθήκες περιορισμού και αποξένωσης που την χαρακτηρίζουν, έδειξαν 
ότι σε τόσο δύσκολες περιόδους άνθρωποι και κινήματα καταφέρνουν να συνεργα-
στούν και να συμπορευτούν για ένα κοινό σκοπό. Σε μία πόλη σαν την Αθήνα με μη 
βιώσιμα ποσοστά πρασίνου ανά κάτοικο και βασικές ελλείψεις σε δημόσιο αστικό 
πράσινο, κάτοικοι και πρωτοβουλίες οργανώθηκαν και συσπειρώθηκαν για την υπε-
ράσπιση των πάρκων στις γειτονιές και στις περιοχές που ζουν. Μια περίοδο που από 
ότι παρατηρήθηκε οι αρμόδιοι κρατικοί και δημοτικοί φορείς για την διαχείριση του 
αστικού πρασίνου, προσπάθησαν να εφαρμόσουν σχέδια και επεμβάσεις προς όφελος 
των λίγων ή για ιδιωτικά συμφέροντα. Εκμεταλλευόμενοι με αυτόν το τρόπο τις συν-
θήκες πανδημίας καθώς θα ήταν πιο δύσκολη η αντίδραση του κόσμου. Τελικά όμως 
διαψεύστηκαν, καθώς ο Covid-19 δε στάθηκε εμπόδιο για κινητοποιήσεις και διεκδι-
κήσεις για ελεύθερους πράσινους χώρους και πάρκα για όλους.
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