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 ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
«Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»: 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» είναι ένας χώρος μοναδικής 

οικολογικής αξίας και ομορφιάς, συνολικής έκτασης 1150 στρεμμάτων. Τόσο η χλωρίδα. όσο και η 

πανίδα του συνιστούν ένα πραγματικά σπάνιο φαινόμενο ύπαρξης έκτασης φυσικού κάλλους και 

μάλιστα μέσα στον οικιστικό ιστό. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως στον  υδροβιότοπο  που διαθέτει 

φιλοξενούνται 145 περίπου διαφορετικά είδη πτηνών. 

Το πάρκο ανήκε στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) και παραχωρήθηκε στον 

Οργανισμό της Αθήνας το 1993. 

Από το 2001 η χρήση του παραχωρήθηκε στον Α.Σ.Δ.Α. ενώ στα τέλη του 2002 δημιουργήθηκε ο 

Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου που λειτουργεί μέχρι σήμερα με την καθοριστική συμβολή του 

Α.Σ.Δ.Α. και των όμορων Δήμων.  

Β. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Αν υπάρχει και λειτουργεί το Πάρκο αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη δράση, τις φιλότιμες 

προσπάθειες και την παρουσία του Α.Σ.Δ.Α. και των Δήμων της περιοχής.  

Από το 2001 μέχρι σήμερα ο Α.Σ.Δ.Α:  

 Προχώρησε σε μερική αποκατάσταση των ζημιών  
 Καθιέρωσε την 24ωρη φύλαξη του Πάρκου  
 Υλοποίησε σειρά έργων ύδρευσης, άρδευσης και συντήρησης του πρασίνου, 
συνολικού κόστους 2,2 εκ €.  

Και αυτά έγιναν κυρίως με δικούς του πόρους, χωρίς χρηματοδότηση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., παρά  

το γεγονός ότι από το 2003 υπήρχε Προγραμματική Σύμβαση του Α.Σ.Δ.Α. με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 

τον Οργανισμό της Αθήνας, συνολικού ύψους 3 εκ € για την αποκατάσταση των ζημιών του 

Πάρκου. 

Παράλληλα, το ίδιο διάστημα: 

 Δημιουργήθηκαν υποδομές για τη διευκόλυνση της αναψυχής των επισκεπτών του 
Πάρκου.  
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 Πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες δενδροφυτεύσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
μαθητών από τα Σχολεία της Δυτικής Αθήνας. 

 

 Διοργανώθηκαν πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, ανθοκομικές εκθέσεις, 
εκθέσεις βιβλίων και εικαστικών τεχνών. 

 
 Αναπτύχθηκε μια εποικοδομητική συνεργασία με Περιβαλλοντικές και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η WWF, η Μεσόγειος SOS και η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία που έχει μάλιστα συμπληρώσει 7 χρόνια επιστημονικής έρευνας για όλα τα είδη 
των πτηνών του Πάρκου. 

 

 Διοργανώθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου με τη συνεργασία 
οικολογικών ομάδων Σχολείων και επισκεπτών και προωθήθηκε σε σημαντικό βαθμό ο 
στόχος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών.  

Αυτές οι παρεμβάσεις αύξησαν σημαντικά την επισκεψιμότητα του Πάρκου, κάνοντάς το γνωστό 

έξω από τα στενά όρια της Δυτικής Αθήνας. 

Ανέδειξαν ακόμη τον πρωτοποριακό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άνοιξαν δρόμους επικοινωνίας και σύνδεσης της ποιότητας ζωής των πολιτών 

με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Από αυτήν ακριβώς την σκοπιά είχαν και εξακολουθούν να 

έχουν έναν έντονο συμβολικό χαραχτήρα. Με τον διορισμό την νέας Διοίκησης του φορέα 

διαχείρισης του πάρκου ο ΑΣΔΑ αποσύρθηκε από το πάρκο. 

Γ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ  

Δυστυχώς αυτός ο τεράστιος πνεύμονας πρασίνου, αυτό το ανεκτίμητης οικολογικής αξίας, 

πανέμορφο Πάρκο, παρουσιάζει σήμερα εικόνα τραγικής  εγκατάλειψης. 

Ο χώρος έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί στην τύχη του.  

Σήμερα μεγάλα τμήματα του Πάρκου παραμένουν αναξιοποίητα. Η συντήρηση του πρασίνου είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη και πολλές από τις εγκαταστάσεις του παρουσιάζουν εικόνα έντονης φθοράς.  

Οι ευθύνες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είναι τεράστιες καθώς οι σχετικές με τη συντήρησή του 
πιστώσεις προς τον Α.Σ.Δ.Α. και το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου   έχουν περικοπεί 
δραστικά τα τελευταία τρία χρόνια.  

Η υποχρηματοδότηση των αναγκαίων έργων συντήρησης του Πάρκου είναι σταθερή 
κυβερνητική επιλογή που την πληρώνουν ακριβά οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας αλλά και όλοι οι 

επισκέπτες του Πάρκου που μετατρέπονται καθημερινά σε αυτόπτες μάρτυρες στον τόπο ενός 

μεγάλου οικολογικού εγκλήματος. 
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‘Ένα χώρο που θα μπορούσε κάλλιστα ν’ αναδειχθεί σ’ ένα σημαντικό πόλο έλξης, όχι μόνο για 
τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ: 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

α) Πράσινο:  

Η βασική του χρήση θα πρέπει να είναι η ύπαρξη ψηλού και πυκνού πρασίνου, σε μεγάλη έκταση 

των 1150 στρεμμάτων του. 

Το υπάρχον πράσινο πρέπει να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί με καινούργιο, έτσι ώστε οι όποιες 

δραστηριότητες αναπτυχθούν, οι περίπατοι, ο ελαφρός αθλητισμός, οι βόλτες με ποδήλατα κλπ. να 

διεξάγονται μέσα σε ένα περιβάλλον πράσινο, που λείπει τόσο δραματικά από λεκανοπέδιο. 

Επί πλέον θα έχουμε αύξηση του χώρου που θα καταλαμβάνει το πράσινο στις εκτάσεις που θα 

διατίθενται για την ανάπτυξη οικολογικών γεωργικών προϊόντων, για τη δημιουργία βοτανικού 

κήπου και φυτωρίου, αλλά και αυτές που θα διατεθούν για την ανάπτυξη λουλουδιών, θάμνων, 

γκαζόν κλπ. 

β) Υγρό στοιχείο:  

Οι υπάρχουσες λίμνες και το κανάλι που τις συνδέει, αποτελούν έναν ισχυρότατο παράγοντα 

ομορφιάς, καλαισθησίας, ανάπτυξης υγροβιότοπων και άρδευσης του πρασίνου. 

Πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα στεγάνωσης τους, για να μην υπάρχουν απώλειες μεγάλων 

ποσοτήτων νερού, από τις διαρροές. 

γ) Ψυχαγωγία:  

Υπάρχουν ήδη πεζόδρομοι για περίπατο, ποδηλατόδρομοι για βόλτες με ποδήλατο, υποδομή για 

εγκατάσταση μικρού τρένου που διασχίζει περιμετρικά το Πάρκο, δημιουργία πορείας ιππασίας με 

πόνυ για παιδιά. 

δ) Αναψυκτήρια 

Υπάρχουν ήδη δύο, δίπλα στις λίμνες, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών. 

ε) Πολιτιστικές δραστηριότητες 

Παραστάσεις θεάτρου, στο υπάρχον υπαίθριο θέατρο 

Θερινός κινηματογράφος 

Λαϊκές φολκλορικές δραστηριότητες (τοπικοί σύλλογοι, δημοτικοί προσκεκλημένοι κλπ) 

Λειτουργία θερινού κινηματογράφου 
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ 

Μια βασικότατη πτυχή λειτουργίας του πάρκου θα είναι η προσπάθεια εξύψωσης της 

περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, ο «εθισμός» τους στην αγάπη του φυσικού 

περιβάλλοντος και στη προστασία του, αλλά και η δημιουργία χώρου παρουσίασης σύγχρονων 

τεχνολογιών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, παραδοσιακού οικολογικού ενεργειακού 

πάρκου, πρότυπων αγροκτημάτων βιολογικών καλλιεργειών, η εξοικείωση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και εκθεσιακών χώρων προβολής τους. 

Συγκεκριμένα μπορούν να χωροθετηθούν: 

α) Βιολογικές καλλιέργειες: 

Θα πρέπει να μονιμοποιηθούν ενέργειες (αποσπασματικές μέχρι σήμερα), καλλιέργειας εκτάσεων 

του πάρκου με βιολογικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται από τις υπάρχουσες λαϊκές αγορές του 

πάρκου. 

Η παραπάνω λειτουργία θα βοηθήσει την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και θα εκπαιδεύσει 

νέους ανθρώπους να στραφούν στην οικολογική γεωργία. 

β) Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Με δημιουργία χώρων συναντήσεων ή σεμιναρίων και διαλόγου, σχετικά με περιβαλλοντικά 

θέματα. Σε ειδικό περίπτερο θα διανέμεται το αντίστοιχο υλικό. 

γ) Ανακύκλωση 

Προβλέπονται χώροι για τη συγκέντρωση και ανακύκλωση προϊόντων (χαρτιού, γυαλιού, κουτιών 

αλουμινίου), όπως και η ανακύκλωση υγρών αστικών λυμάτων, με τη δημιουργία συστήματος 

εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού. 

Βοηθάει στην ενημέρωση των πολιτών και τον εθισμό τους στην οικονομία κατανάλωσης του 

νερού και την ανάγκη ελάττωσης του όγκου των απορριμμάτων, με την επαναχρησιμοποίηση 

μέρους τους, από την ανακύκλωση. 

δ) Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης του περιβάλλοντος 

Παρουσίαση σε ειδικούς χώρους και πανώ, συστημάτων εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, 

δυνατοτήτων και εναλλακτικών μεθόδων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

ε) Σύγχρονο «οικολογικό» ενεργειακό πάρκο 

Παρουσίαση σε χώρους επιλεγμένους των δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας, με σύγχρονες και 

παραδοσιακές μεθόδους, «φιλικών» προς το περιβάλλον. 

Εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες, παραδοσιακοί ανεμόμυλοι και νερόμυλοι, συλλεκτών ηλιακής 

ενέργειας, παραγωγή από αιολική ενέργεια. 
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Ενημέρωση με πληροφοριακό υλικό. 

στ) Εγκαταστάσεις προστασίας των δασών από πυρκαγιές 

Παρουσιάζεται το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών και οι αιτίες που τις προκαλούν. Επίσης όλα 

τα μέτρα σχεδιασμού, οργανωτικό και υλικά που απαιτούνται για τον έλεγχό τους. 

ζ) Ελαιοτριβείο – Οινοποιείο 

Εξοικείωση με τις παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων 

η) Εκθεσιακά Κέντρα 

Με στόχο την προσφορά στον επισκέπτη της δυνατότητας γνωριμίας με αντικείμενα 

επιστημονικού, τεχνολογικού, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. 

θ) Κήποι ανακάλυψης και περιπέτειας 

Εξειδικευμένη μορφή παιδικής χαράς, όπου τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι θα 

ευαισθητοποιούνται ως προς το περιβάλλον. 

ι) Ανθαγορές 

Αγορές λουλουδιών ενσωματωμένες στις λαϊκές αγορές των βιολογικών προϊόντων 

κ) Μαθητές 

Υιοθέτηση από μαθητές γειτονικών σχολείων, χώρων περιποίησης και ανάπτυξης φυτών. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Εξαιρετικής σημασίας είναι το ζήτημα της οικονομικής επιβίωσης του υπερτοπικού πόλου. 

Αυτό πρέπει να επιτευχθεί, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του πάρκου, που είναι πρωτίστως η 

περιβαλλοντική ανάταση μέσω του πρασίνου και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών. 

Θα ήταν καταστροφικό να χωροθετηθούν χρήσεις «κράχτες» με στόχο την όσο γίνεται μεγαλύτερη 

προσέλκυση κόσμου, γιατί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να επικρατήσουν οι ανάγκες και τα 

συμφέροντα ιδιωτικών συμφερόντων, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

Τα έσοδα του πάρκου μπορούν να προέλθουν από (α) τα ενοίκια των υπαρχόντων αναψυκτηρίων 

(β) των λαϊκών αγορών και των ανθαγορών, (γ) από το εισιτήριο του μικρού τρένου και (δ) από τη 

δημιουργία χώρου «Μυθούπολης», με θέμα την ελληνική μυθολογία, σύμφωνα με τα πρότυπα των 

«θεματικών» πάρκων της Ευρώπης, όπου θα παρουσιάζονται με ευρηματικό, εφάνταστο και 

διασκεδαστικό τρόπο, όλες οι πτυχές της πλουσιότατης αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας 

(Δωδεκάθεο, Ιλιάδα, Οδύσσεια κλπ) και θα εμπλουτίζονται οι γνώσεις όλων, κύρια των νέων. 



 

 

K:\DIPAP\EOK\Europe Direct\kentro ASDA\Events\Prasino Epixeirein\EISIGISEIS\ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.doc 

Παράλληλα η συνεργασία με χορηγούς κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα τεθούν 

αλλά και η συνεργασία με τους δεκάδες των ανώνυμων εθελοντών, μπορούν να φέρουν 

οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα τέτοια, που θα καθιστούν την προοπτική και βιωσιμότητα 

του πάρκου δεδομένη. 

Σήμερα ο Α.Σ.Δ.Α. ενώνει τη φωνή του με όλους τους Δήμους , τους Φορείς και τους πολίτες της Δυτικής 

Αθήνας, με όλους όσους διεκδικούν δυναμικά να σταματήσει η υποχρηματοδότηση, να δοθούν όλες οι 

αναγκαίες χρηματοδοτήσεις ώστε να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς τα έργα συντήρησης και 

παραπέρα αξιοποίησης του Περιβαλλοντικού Πάρκου. 

 Πρωτοστατεί με πρωτοβουλίες που κινητοποιούν και ευαισθητοποιούν οικολογικά, όπως  οι εκτεταμένες 

δενδροφυτεύσεις στο Ποικίλο Όρος. 

Προωθεί με κάθε τρόπο την ανάπτυξη ζωντανών κινημάτων ενεργών πολιτών που διεκδικούν, 

προτείνουν και αγωνίζονται για να προστατευθεί το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης». 

 Για μας, για τον Α.Σ.Δ.Α. η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για μια Βιώσιμη Πόλη. Και η 

Ανάπτυξη είναι Βιώσιμη όταν σέβεται το περιβάλλον. 

Εμείς προτάσσουμε την προστασία του περιβάλλοντος από την εξυπηρέτηση μεγάλων και ισχυρών 

συμφερόντων ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αγοραία αξία, δεν μπορεί 

να υποτάσσεται στους νόμους του κέρδους και της αγοράς. 

Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί και οφείλει να συμβαδίζει 

με κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, με κάθε επενδυτική δραστηριότητα.  

Τα προβλήματα σε αυτήν την περιοχή έχουν ένα μόνιμο και διαρκή υπερτοπικό χαραχτήρα. Γι’ αυτό και 

πιστεύουμε πως η αντιμετώπιση τους  συνδέεται ευθέως με την ενίσχυση της Διαδημοτικής 

συνεργασίας. Η συνεισφορά του Α.Σ.Δ.Α. αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, στην προοπτική κυρίως της  

Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης. 

Η ανάδειξη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και 

αναψυχής εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης του αστικού και περιαστικού πρασίνου.  

Είναι  ένας φιλόδοξος στόχος με πολλαπλασιαστικά θετικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα για την 

ευρύτερη περιοχή.  

Είναι ένας στόχος που απαντά θετικά σ’ ένα χρόνιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών της 

Δυτικής Αθήνας και οφείλουμε να διεκδικήσουμε την υλοποίησή της  σε συνδυασμό με: 

 Την προστασία και την ανάπλαση του Ποικίλου Όρους 



 

 

K:\DIPAP\EOK\Europe Direct\kentro ASDA\Events\Prasino Epixeirein\EISIGISEIS\ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.doc 

 Την απομάκρυνση των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου και Αγ. Αναργύρων και τη συνακόλουθη 
παραχώρησή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ασφαλώς 

 Την αναμόρφωση της περιοχής του Ελαιώνα . 

 

Λάμπης Σωτηρόπουλος 

 


