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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Πέξα από ηελ αλαγλωξηζκέλε νηθνινγηθή αμία ηωλ αζηηθώλ πάξθωλ θαη ηελ ζεηηθή 

επίδξαζή ηνπο ζηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο, είλαη έλα δηεζλώο αλαγλωξηζκέλν 

εξγαιείν γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σηελ παξνύζα κειέηε  πξνηείλεηαη κηα λέα 

δηαξξύζκηζε ηνπ πάξθνπ Αληώλεο Τξίηζεο ζην Ίιηνλ Αηηηθήο ε νπνία εκπεξηέρεη ην 

ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο εληζρύνληαο παξάιιεια ηελ πεξηβαιινληηθή αμία ηνπ πάξθνπ. 

Τν θύξην ζηνηρείν ηεο πξνηεηλόκελεο δηακόξθωζεο είλαη ε αλάπηπμε πέληε πεξηπάηωλ 

θάζε έλαο από ηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί ζε έλα βαζηθό πεξηβαιινληηθό ζέκα. Έηζη 

δεκηνπξγνύληαη ηα κνλνπάηηα ηεο Χιωξίδαο, ηεο Αεηθνξίαο, ηεο Ιζηνξίαο, ηεο Παλίδαο 

θαη ηεο Γεο. Καηά κήθνο θάζε δηαδξνκήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνηρεία ηνπ πάξθνπ πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ηηο βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο αμίεο θάζε ζεκαηηθήο δηαδξνκήο ελώ ζηα 

ζεκεία ηνκήο ηωλ δηαδξνκώλ απηώλ γίλνληαη παξεκβάζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία 

από ηα δύν δηαζηαπξνύκελα ζέκαηα. Η ζύλδεζε απηή ζπκβνιίδεη ηνλ ηζρπξό δεζκό 

κεηαμύ ηωλ δηαθνξεηηθώλ πηπρώλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Η πξνηεηλόκελε ζρεδίαζε 

εκπεξηέρεη ζε κεγάιν βαζκό ην δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο 

ειηθίεο δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα ηζρπξόηεξνπο δεζκνύο κεηαμύ θνηλωλίαο θαη 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πάξθν Αληώλε Τξίηζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αζηηθό 

πξάζηλν, αζηηθά πάξθα, Ίιηνλ 

  

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  

     Σόζν ζε Δπξσπατθό όζν θαη ζε Παγθόζκην επίπεδν ε ζεκαζία ησλ αζηηθώλ 

πάξθσλ ζπλδπάδεη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ηελ αλάπηπμε ηεο αζηηθήο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκώλ ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ κε ην 

πεξηβάιινλ.  

 

     ηελ Αηηηθή ε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε αλαινγία ειεύζεξσλ ρώξσλ αλά θάηνηθν 

πξνζδίδεη αθόκα κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηελ δηαρείξηζε ησλ ηνπηθώλ ρώξσλ 
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πξαζίλνπ. Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηέηνηνπο ρώξνπο, ην Πάξθν 

Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληώλεο Σξίηζεο», βξίζθεηαη ζηε δπηηθή 

Αζήλα, ζηα ζύλνξα ησλ δήκσλ Ιιίνπ, Αγίσλ Αλαξγύξσλ θαη Κακαηεξνύ (ρήκα 1).  

 

     ε γεληθέο γξακκέο ην νηθηζηηθό ζύλνιν ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη από κηθηέο 

ρξήζεηο γεο, πςειή νηθηζηηθή ππθλόηεηα, ζρεηηθή έιιεηςε ειεύζεξσλ ρώξσλ, 

επηβαξπκέλε νδηθή θπθινθνξία θαη αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Ο ζπλνιηθόο πιεζπζκόο 

ηεο πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 700.000 (ΑΓΑ, 2008), ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδίδνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία ζην ζπγθεθξηκέλν πάξθν. Δπηπιένλ, ε ύπαξμε κηάο 

ηόζν εθηεηακέλεο έθηαζεο πξαζίλνπ κέζα ζηα όξηα ηνπ επηβαξπκέλνπ αζηηθνύ ηζηνύ 

κπνξεί λα βειηηώζεη ην κηθξνθιηκαηηθό θαζεζηώο θπξίσο ζε όηη αθνξά θαηλόκελα 

ζεξκηθήο λεζίδαο (Hassid et al, 2000). 

 

 
Σχήμα 1:  θαξίθεκα πεξηνρήο κειέηεο. ην θέληξν ηεο εηθόλαο θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ πάξθνπ 

Α. Σξίηζεο κέζα ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο δπηηθήο Αζήλαο. 

  

     Σν πάξθν θαηαιακβάλεη έθηαζε 1150 ζηξεκκάησλ, κε ηκήκαηα πςειήο θαη 

ρακειήο βιάζηεζεο θαη πδάηηλεο επηθάλεηεο, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ έλα ηνπηθό 

νηθνζύζηεκα ζην νπνίν βξίζθεη  θαηαθύγην νινέλα απμαλόκελνο αξηζκόο πηελώλ θαη 

κηθξώλ δώσλ. Δθηόο από ηελ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή αμία θαη ηε ζεκαζία ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ γύξσ πεξηνρώλ, ην πάξθν πξνζθέξεη 

κηα εμαηξεηηθή επθαηξία πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κέζα 

από έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. 

 

     ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνηείλεηαη ε αλάπιαζε ηνπ πάξθνπ κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα, ηεο νηθνινγηθήο αμίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

δεζκώλ κεηαμύ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Η θεληξηθή 

ηδέα ηεο αλαδηακόξθσζεο ζηεξίδεηαη ζε δπν βαζηθνύο άμνλεο αλάπηπμεο:  ηελ 

πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ρώξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 



  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ  

     Ο λένο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε πέληε κνλνπαηηώλ, θάζε έλα από 

ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε έλα βαζηθό πεξηβαιινληηθό ζέκα: ηα κνλνπάηηα ηεο 

Χισξίδαο, ηεο Αεηθνξίαο, ηεο Ιζηνξίαο, ηεο Παλίδαο θαη ην κνλνπάηη ηεο Γεο. ηηο 

δηαδξνκέο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαδηακνξθσκέλα ζηνηρεία ηνπ πάξθνπ πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ην ραξαθηήξα ηεο θάζε δηαδξνκήο. ηηο ηνκέο ησλ κνλνπαηηώλ 

γίλνληαη παξεκβάζεηο κε θαηαζθεπαζηηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία θαη 

από ηα δύν δηαζηαπξνύκελα ζέκαηα, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ πνπ ζπλαληώληαη. Σαπηόρξνλα ππάξρεη κέξηκλα ώζηε λα 

απμεζεί ε ρξήζε θπζηθώλ πιηθώλ, λα εληζρπζεί ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, ελώ νη αδηαπέξαηεο επηθάλεηεο ειαηηώλνληαη κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο 

απνξξνήο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ πξαζίλνπ. 

 

     πγθεθξηκέλα, ζην λόηην ηκήκα ηνπ πάξθνπ νη ρώξνη ζηάζκεπζεο 

αλαδηακνξθώλνληαη, κεηώλνληαο ηελ αδηαπέξαηε επηθάλεηα κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ 

απνξξνώλ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. Η αλάπιαζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Απνζηξάγηζεο (SUDS) ηα νπνία 

εληζρύνπλ ηελ απνκόιπλζε ησλ νκβξίσλ θαη ηελ ζηαδηαθή θαηείζδπζή ηνπο ζην 

ππέδαθνο (ρήκα 2). Η κείσζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο πνπ πξνθύπηεη 

από ηε λέα ζρεδίαζε πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαιιηέξγεηα Ρνδηάο (Punica 

granatum). 

 

Σχήμα 2: Απινπνηεκέλε ζρεδίαζε ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζην λόηην ηκήκα ηνπ πάξθνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Απνζηξάγγηζεο (SUDS). Σα βέιε 
παξνπζηάδνπλ ηε δηαδξνκή ηνπ λεξνύ. 

 

     Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα 

πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο πςειήο βιάζηεζεο ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ πάξθνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία δώλεο αλάζρεζεο ηεο αζηηθήο όριεζεο. Δπηπξόζζεηα πξνηείλεηαη ε 

ελνπνίεζε ησλ ζπιάθσλ ησλ πδξνβηόηνπσλ θαη ηεο πςειήο βιάζηεζεο. Δπηπιένλ, 

πξνηείλεηαη ε αλαδηακόξθσζε ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ πάξθνπ κε ηελ 

δεκηνπξγία ελόο λένπ ηερλεηνύ πδαηνξέκαηνο ζηε ζέζε ηεο κηθξήο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο. Σέινο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο κε πξνζζήθε 

θσηνβνιηατθώλ θαη ε κεηαηξνπή πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ζε ππόζθαθν σο παξάδεηγκα 

παζεηηθνύ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ακβιύλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ αλζξώπηλε 

παξνπζία ζην βηόηνπν. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθόο 

πξνηεηλόκελνο ζρεδηαζκόο (ρήκα 3). 

 



 
Σχήμα 3: Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλόκελεο ζρεδίαζεο ηνπ πάξθνπ. Παξνπζηάδνληαη 

νη δηαδξνκέο θαη νη θύξηεο παξεκβάζεηο. Με θόθθηλνπο θύθινπο θαίλνληαη νη θόκβνη ζηηο 

ζέζεηο όπνπ ζπλαληώληαη νη δηαδξνκέο. Με κπιε αλνηρηό ρξώκα παξνπζηάδνληαη νη πδαηηθέο 

επηθάλεηεο ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη ήδε. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

     H δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο έρεη σο βάζε ηελ αμηνπνίεζε ππαξρόλησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ρώξνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαδξνκώλ κέζα ζην πάξθν θαη ηνλ 



ηξόπν πνπ απηέο αιιεινζπλδένληαη (ρήκα 4). Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλόκελεο δηάηαμεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε κνλνπαηηνύ. 

 

 
Σχήμα 4:Δλδεηθηηθό ζθαξίθεκα ηνπ ηξόπνπ ζρεδίαζεο ησλ δηαδξνκώλ, ηεο ζρεηηθήο ζέζεο 

ηνπο θαη ηεο ζύλδεζήο ηνπο ζηνπο θόκβνπο. 

 

     Μονοπάηι ηης ιζηορίας 

     Η έθηαζε ηνπ Δπηαιόθνπ όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην πάξθν ρξεζηκνπνηήζεθε από 

ηε βαζίιηζζα Ακαιία ηελ πεξίνδν 1848-1861 σο  πξόηππν θέληξν γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο (Γηώηεο & Γεσξγαθόπνπινο, 1995). ην ζύκπιεγκα όπνπ βξίζθνληαλ 

παιηά νη βαζηιηθνί ζηάβινη πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία έθζεζεο θσηνγξαθίαο γηα ηηο 

δηαδνρηθέο επνρέο ηνπ πάξθνπ θαη ησλ γύξσ πεξηνρώλ, θαζώο θαη έθζεζε γηα ηηο 

ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (Κόκβνο Ιζηνξίαο & Αεηθνξίαο). ηόρνο ηεο δξάζεο 

απηήο είλαη ε εκβάζπλζε ηνπ επηζθέπηε ζηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ε εμνηθείσζε κε ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο θαζώο πξνηείλεηαη ε ειεθηξνδόηεζε ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο από θσηνβνιηαΐθά ζηνηρεία. ην άιιν άθξν ηεο δηαδξνκήο, ε 

αλαδηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ νδεγεί ζε κεηαηξνπή ηεο εηζόδνπ ζε ηζηνξηθό κλεκείν 

αξρηηεθηνληθήο θαη ηόπν μεθνύξαζεο θαη ραιάξσζεο. Η δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο 

δηαηξέρεη επίζεο έλα ηκήκα ησλ ηζηνξηθώλ θαιιηεξγεηώλ. 

 

     Μονοπάηι ηης τλωρίδας 

     ην πάξθν θπξηαξρνύλ δύν είδε δέληξσλ: ε απηόρζσλ Χαιέπηνο Πεύθε, πνπ 

θπξηαξρεί ζην βόξεην ηκήκα, θαη νη θαιιηέξγεηεο θηζηηθηάο. Έηζη, ην κνλνπάηη ηεο 

ρισξίδαο είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν ηκήκαηα: ζην πξώην, ν επηζθέπηεο ζα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα πεξηεγεζεί ζε έλα θπζηθό δάζνο από πεύθα ζην θέληξν ηεο πόιεο, 

ελώ ζην δεύηεξν ε δηαδξνκή ζα δηαηξέρεη ηκήκα ησλ ηζηνξηθώλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ. ην ρώξν απηό πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ελόο γεσπνληθνύ εξγαζηήξηνπ γηα 

εθκάζεζε ηεο δελδξνθαιιηέξγεηαο κε ηε κεηαηξνπή ελόο πθηζηάκελνπ κηθξνύ θηηξίνπ 

ζε θέληξν εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηηο γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο θηζηηθηάο, αιιά 

θαη ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο Ρνδηάο (Punica granatum) πνπ εγθαζίζηαληαη ζην πλεύκα 

ηεο πξνώζεζεο λέσλ θαιιηεξγεηώλ ζην Διιεληθό  έδαθνο (Κόκβνο Ιζηνξίαο & 

Χισξίδαο). 

 



     Μονοπάηι ηης πανίδας 

     Σν πάξθν ιεηηνπξγεί σο θαηαθύγην γηα πνιιά είδε δώσλ, κε πινύζηα 

βηνπνηθηιόηεηα. Απνηειεί δε ηδηαίηεξν ηόπν γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά, θαζώο 

απνηειεί κνλαδηθό θπζηθό ηνπίν εληόο ηεο πόιεο (Fernández-Juricic & Jokimäki 

2001). ην ρώξν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία, έλαο κή 

θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο γηα ηελ κειέηε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ νινέλα θαη 

απμαλόκελνπ πιεζπζκνύ πηελώλ, ηα νπνία ην επηζθέπηνληαη θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή 

δηαδξνκή ηνπο ή/θαη ηε δηαρείκαζή ηνπο ζηελ Αηηηθή. Ο θπζηθόο απηόο πινύηνο 

παλίδαο θαη ν ηξόπνο δηαβίσζήο ηνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ πιεξνθόξεζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή αμία ησλ πάξθσλ θαη ηελ ζρέζε 

ηεο παλίδαο κε ηελ αλζξώπηλε παξνπζία. ηελ δηαδξνκή απηή πξνηείλεηαη ε 

κεηαηξνπή όπσο πξναλαθέξζεθε ελόο θηηξίνπ ζε ππόζθαθν (Κόκβνο Παλίδαο& 

Αεηθνξίαο), κε ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ζηηο λέεο, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθέο 

δόκεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε ελόο εθζεζηαθνύ ρώξνπ γηα ηελ παλίδα. 

Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλσλ παξαηεξεηεξίσλ κέζα ζην 

πεπθνδάζνο (Κόκβνο Χισξίδαο & Παλίδαο) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πηελώλ 

ρσξίο ηελ όριεζε ησλ επηζθεπηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ην πξνηεηλόκελν ζρέδην 

εγγπάηαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ πηελώλ θαη ησλ άιισλ δώσλ 

θαη ζπλεπώο ηελ αλαβάζκηζε ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπ πάξθνπ. 

  

     Μονοπάηι ηης αειθορίας 

     Η αλάπηπμε ηεο δηαδξνκήο απηήο ζηνρεύεη ζηελ επηκόξθσζε ηνπ επηζθέπηε ζηελ 

έλλνηα ηεο αεηθνξίαο ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Γηα ην ζθνπό απηό αλαπηύζζνληαη 

δηάθνξεο δξάζεηο όπσο ην ππόζθαθν θηίξην θαη ε ρξήζε θσηνβνιηαηθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ (Κόκβνη Παλίδαο & Αεηθνξίαο θαη Ιζηνξίαο & Αεηθνξίαο 

αληίζηνηρα). Παξάιιεια ζην ππάξρνλ δίθηπν πδαηνξεπκάησλ πξνηείλεηαη ε 

πξνζζήθε ελόο λεξόκπινπ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ 

θνκπνζηνπνίεζεο (Κόκβνο Αεηθνξίαο & Γεο) όπνπ σο πξώηε ύιε ρξεζηκνπνηνύληαη 

νξγαληθά απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ησλ θαιιηεξγεηηθώλ δηεξγαζηώλ. 

 

     Μονοπάηι ηης γης 

     Με αθνξκή ην έληνλν πδαηηθό ζηνηρείν ηνπ πάξθνπ, ην ζέκα ηεο δηαδξνκήο απηήο 

είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο κόιπλζεο ησλ πδάησλ (επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ), ε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκάησλ θαη νη ζύγρξνλεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ελάληηα ζηε ξύπαλζε. Γηα ην ζθνπό απηό αλαπηύζζεηαη όπσο έρεη 

αλαθεξζεί ε δξάζε ησλ Αεηθόξσλ πζηεκάησλ Απνζηξάγγηζεο (SUDS) ζην ρώξν 

ζηάζκεπζεο  (Κόκβνο Γεο & Χισξίδαο). Η πξνηεηλόκελε ζρεδίαζε πξνβιέπεη 

δηνρέηεπζε ησλ πδάησλ ηνπ ρώξνπ πξνο βηναπνκόιπλζε από εηδηθά θπηά (Typha 

Latifolia, Phragmites australis). Με ηε ζρεδίαζε απηή επηηπγράλεηαη ε απνκόιπλζε 

ησλ νκβξίσλ από ηηο κνιπζκαηηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξώλνληαη από ηα νρήκαηα 

θαη ηαπηόρξνλα ε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο. Δπηπξόζζεηα ζηε δηαδξνκή 

απηή πξνβιέπεηαη αλάξηεζε επηκνξθσηηθώλ πηλαθίδσλ. 

 

πλνςίδνληαο, ε πξνηεηλόκελε ζρεδίαζε ζηνρεύεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πάξθνπ ζε κηα ζεηξά από θξίζηκα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα όπσο: 

 ε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

 ε νηθνινγηθή αμία ησλ αζηηθώλ πάξθσλ ηόζν ζηελ πνηόηεηα δσήο όζν θαη 

ζηελ βηνπνηθηιόηεηα 



 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε κόιπλζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ 

 ε θαηαζθεπή θηηξίσλ ρακειώλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ 

 ηελ αμία ρξήζεο θπζηθώλ πιηθώλ 

 

Παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δε 

έρεη ην γεγνλόο όηη ε πξνηεηλόκελε ζρεδίαζε κπνξεί λα εθηειεζζεί ρσξίο δνκηθνύ 

ραξαθηήξα παξεκβάζεηο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

     πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη εκθαλέο πσο κε θαηάιιειε ζρεδίαζε κε επίθεληξν ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε 

κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ ζε ειεύζεξνπο ρώξνπο γηα κηα ζεηξά 

πνιπζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ζαθέο από ηελ Διιεληθή θαη ηε δηεζλή 

εκπεηξία όηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρέζε ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, δήηεκα ζην νπνίν ε εθπαίδεπζε 

δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξόιν. Η πξνηεηλόκελε ζρεδίαζε ζηνρεύεη ζην λα δώζεη ιύζε 

ζε κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα ηνπηθνύ ραξαθηήξα, λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο 

επηζθέπηεο θαη λα εληάμεη ηα ίδηα ηα αζηηθά πάξθα ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 
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