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Πράσινοι θύλακες στο αστικό περιβάλλον – Η επαναφορά της φύσης και του 
δημόσιου χώρου μέσα από την Ακαδημία Πλάτωνος. 

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει μια σειρά εξελίξεις στο εσωτερικό των πόλεων, 
ειδικότερα στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. Η ύφεση των τελευταίων ετών 
επαναπροσδιορίζει τόσο την οικονομία του τόπου όσο και τους κοινωνικούς 
συσχετισμούς στις αστικές γειτονιές. Η ανάδειξη και η περαιτέρω μελέτη τέτοιων 
ζητημάτων μάς οδηγούν στη διερεύνηση του χώρου, ξεκινώντας από την Ακαδημία 
Πλάτωνος. 

Στόχος μας είναι η προβολή όσων συμβαίνουν σήμερα στο αρχαιολογικό άλσος της 
περιοχής, υπό το πρίσμα των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
διεργασιών. Βασικός στόχος, όπως παρουσιάζεται και από την πορεία της έρευνας, 
είναι η σύνδεση των στοιχείων της φύσης στον δημόσιο χώρο με τις προοπτικές 
που εμφανίζει ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα 
της επαναφοράς της φύσης μέσα στον αστικό ιστό, αλλά και του δημόσιου χώρου 
ως στοιχείου έκφρασης των πολιτών, κρίθηκε απαραίτητη η επιμέρους 
παρατήρηση του τόπου. Πιο συγκεκριμένα: 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο αρχαιολογικό άλσος, ώστε να αποκτηθεί μια 
ευκρινέστερη άποψη για το χώρο. Σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη, στην οποία 
στηρίχτηκε η ανακοίνωσή μας, αποτελεί η έντονη δραστηριότητα των πολιτών στη 
δημόσια διαβούλευση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. 

Η συνομιλία με τους κατοίκους της περιοχής (κατά κύριο λόγο με πολίτες που δρουν 
σε τοπικό επίπεδο μέσα από τα εγχειρήματα αλληλεγγύης) προώθησε τους 
σκοπούς των ερευνητικών ενδιαφερόντων. Στην παρούσα συγκυρία δεν επιλέχθηκε 
η επαφή μέσω κάποιου ερωτηματολογίου, καθώς σε πρώτο στάδιο δόθηκε 
σημασία στην απεικόνιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.  
 
Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ένα σημείο εκκίνησης για μελλοντικούς 
προβληματισμούς, παρακολουθώντας τις διεργασίες που διαδραματίζονται στην 
πόλη. Η δραστηριοποίηση των πολιτών είναι μια σημαντική εξέλιξη για την 
προώθηση νέων αιτημάτων, σε μια εποχή κατά την οποία η πολεοδομία βρίσκεται 
σε συνολικό επαναπροσδιορισμό. (Η επιλογή του θέματος έγινε στο πλαίσιο του 
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Πολεοδομία-Χωροταξία» της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του ΕΜΠ για το μάθημα «Περιβαλλοντικές Συνιστώσες της Οικιστικής 
Ανάπτυξης», υπό την επίβλεψη του κ. Ιωάννη Πολύζου (2015-2016). 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

  


