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Εκτεταμένη δεντροφύτευση στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης»
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Δεντροφύτευση στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», στη δυτική Αθήνα, πραγματοποίησαν,
σήμερα το πρωί, ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου σε
συνεργασία με δεκάδες εθελοντές, εκπρόσωπους της
 τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόσκοπους και κατοίκους της
περιοχής.
Φυτεύτηκαν 150 δέντρα περιμετρικά της λεγόμενης "κάτω λίμνης", ενώ τις
επόμενες μέρες προγραμματίζεται η συνέχιση της ενέργειας με περίπου 2.000
δεντροφυτεύσεις, ακόμα και σε χώρους που σήμερα έχουν καταληφθεί αυθαίρετα
και η λειτουργία τους δεν συνάδει με το αρχικό σκοπό του χώρου (π.χ. το
πάρκινγκ έξω από το γήπεδο ποδοσφαίρου).
Επιλέχθηκαν δέντρα της ελληνικής χλωρίδας, που σχετίζονται με τη
βιοποικιλότητα της περιοχής όπως πλατάνια, πεύκα, κουτσουπιές κ.λπ. κατόπιν
μελέτης γεωπόνων.
Ο Γιάννης Ελαιοτριβάρης, αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης και αντιδήμαρχος
Αγ. Αναργύρων  Καματερού ανέφερε στο ΑΠΕΜΠΕ ότι εκτός από τον
εμπλουτισμό του χώρου με πράσινο, στα άμεσα σχέδια του Φορέα είναι η
αντιμετώπιση του προβλήματος με την υδροδότηση του χώρου.
Για το σκοπό αυτό έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή γεώτρησης κοντά στο γήπεδο
ποδοσφαίρου του Καματερού, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη ροή του νερού
στις έξι τεχνητές λίμνες. Δημοπρατήθηκε επίσης το έργο στεγανοποίησης της
κεντρικής λίμνης προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες σε νερό, ενώ θα
νοικιαστούν τα καταστήματα εστίασης, γεγονός που θα φέρει πρόσθετα έσοδα και
επισκέπτες.
Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια συστηματικής και ολοκληρωμένης
δεντροφύτευσης μετά από πολλά χρόνια, σημείωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ο Γιώργος
Κομματάς, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο Αγ.
Αναργύρων  Καματερού.
«Παρόλα τα λειτουργικά προβλήματα και τις αντιδράσεις εξαιτίας αγκυλώσεων
τοπικών παραγόντων, το σχέδιο του Φορέα για την αναμόρφωση του χώρου
πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε μερικά χρόνια να είμαστε
όλοι περήφανοι για ένα πάρκο αντάξιο του μητροπολιτικού χαρακτήρα του και
των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτός ο τεράστιος χώρος των 1.200 στρ.»,
σημείωσε ο ίδιος, ενώ επισήμανε τη δυνατότητα που παρέχει η νομοθεσία ώστε να
αναπτυχθεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία «ως απάντηση στα
προβλήματα της μακροχρόνιας ανεργίας που πλήττει την περιοχή».
Στο έργο της δεντροφύτευσης από τον Φορέα Διαχείρισης συνέδραμαν ο
εθελοντικός περιβαλλοντικός σύλλογος «Φίλοι του Πάρκου», η Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, και οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) «ΕΔΡΑ».
Μιχαλούδης Απόστολος

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕΜΠΕ.
© ΑΠΕΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

https://www.amna.gr/print/214601

1/1

