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Ελλάδα

Σχέδιο  ανάσα για το Πάρκο Αντώνης
Τρίτσης
Ολα όσα προβλέπονται στο φιλόδοξο εγχείρημα του νέου Φορέα Διαχείρισης για να
ανατραπεί η εικόνα εγκατάλειψης ενός από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου
στην Αττική
Προκόπης Γιόγιακας, Μάνος Χαραλαμπάκης | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08:00 |

Ολική επαναφορά στην… αίγλη του παρελθόντος επιχειρείται για το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Ο νέος σχεδιασμός
πέρα από την κρατική χρηματοδότηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση πόρων από την εκμετάλλευση
δραστηριοτήτων εντός του πάρκου, κυρίως των χώρων εστίασης, και την υλοποίηση καινοτόμων περιβαλλοντικών
προγραμμάτων. Ωστόσο, με τα χρέη να ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, το φιλόδοξο εγχείρημα από τον νέο
Φορέα Διαχείρισης κάθε άλλο παρά εύκολο είναι εξαιτίας κυρίως της εγκατάλειψης που χαρακτηρίζει το πάρκο.
Αν και στα μέσα της δεκαετίας του '90 το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης αποτέλεσε αντικείμενο πρότυπου σχεδιασμού, στα
χρόνια που ακολούθησαν το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας  για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια
από ευρωπαϊκά κονδύλια  απλώς αφέθηκε στην τύχη του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συντήρηση και τη
λειτουργία του.
Στις δυσκολίες συγκαταλέγεται και η έλλειψη του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια έκταση περίπου 970
στρεμμάτων υπάρχουν μόνο τρεις εργαζόμενοι. Και αυτοί, έπειτα από δύο χρόνια που ήταν απλήρωτοι, πληρώθηκαν
για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
Και επειδή νέες προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν, από τον νέο Φορέα Διαχείρισης σκέφτονται τις μετατάξεις αλλά
και τη συνεργασία με εθελοντικές ομάδες. «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη χρηματοδότηση ενός
εκατομμυρίου ευρώ  και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει  για τη λειτουργία και τη συντήρηση του πάρκου» λέει στα
«ΝΕΑ» ο πρόεδρος του νέου Φορέα Διαχείρισης του πάρκου, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ), Γιάννης Πολύζος.
Και συνεχίζει: «Από πόρους που διαχειρίζεται το υπουργείο Εσωτερικών θα προέλθουν 700.000 ευρώ, άλλα 100.000
έχουν δεσμευτεί από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ το Πράσινο Ταμείο για το τρέχον έτος έχει εγγράψει έκτακτη
επιχορήγηση 200.000 ευρώ».
Ολοι, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι ο νέος σχεδιασμός για να αποδώσει δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην κρατική
χρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτόν, όπως λένε πηγές από τον Φορέα Διαχείρισης, γίνεται προσπάθεια για ένα
πρόσθετο ποσό της τάξης του 10% έως 15% που να προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τον Γιάννη Πολύζο, με την εκμίσθωση των τεσσάρων χώρων εστίασης που
λειτουργούν στο πάρκο. Σήμερα, όπως λέει, μόνο ο ένας πληρώνει ενοίκιο, στον δεύτερο εστάλη εξώδικο και οι άλλοι
δύο είναι εγκαταλελειμμένοι. Ετσι, μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός. Στόχος είναι μέσα
στα επόμενα δυοτρία χρόνια το πρόσθετο ποσό να φθάσει στο 20%.
Χωρίς φύλαξη. Το πάρκο λειτουργεί όλο το 24ωρο, αλλά είναι αφύλακτο. Και αυτό είναι ένα ακόμη από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η καλή λειτουργία με ταυτόχρονη αύξηση της επισκεψιμότητας δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί χωρίς φύλαξη. Γι' αυτό το θέμα ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του φωτισμού μέσω αυτόνομων
φωτοβολταϊκών μονάδων και μέσα στον Μάρτιο υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ανάθεση της φύλαξης
σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.
Ειδικότερα, τη φύλαξη του πάρκου θα αναλάβουν έξι άτομα που θα δημιουργήσουν μεταξύ τους μια μικρή επιχείρηση
και θα παίρνουν από τον Φορέα 80.000 έως 90.000 ευρώ τον χρόνο, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα για τα λεγόμενα
εργολαβικά οφέλη.
Στο Πάρκο Αντώνης Τρίτης βρίσκονται πέντε λίμνες. Ωστόσο, σήμερα υπάρχει πρόβλημα με την ανανέωση του νερού.
Γιατί; Επειδή, εξαιτίας κακού σχεδιασμού κατά τη διάρκεια διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς, στέρεψε η πηγή(!)
που τροφοδοτούσε τις λίμνες. Ετσι, τώρα, στόχος της νέας διοίκησης είναι σε πρώτη φάση η ανακύκλωση του νερού
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και σε δεύτερη η αναζήτηση νερού από άλλες γεωτρήσεις. Επίσης, όπως αναφέρουν άνθρωποι του Φορέα
Διαχείρισης, οι ράγες που είχαν τοποθετηθεί για τη λειτουργία ατμοκίνητου τρένου περιήγησης μέσα στο πάρκο είναι
ακατάλληλες  για την κίνηση του τρένου , καθώς δεν έχουν το απαιτούμενο πλάτος για κανένα βαγόνι.
Η επόμενη μέρα. Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας περιλαμβάνει ακόμη:
 Τη λειτουργία από τον ερχόμενο Απρίλιο Κέντρου Περιβάλλοντος και Επιστημών που χωροθετείται σε συγκροτήματα
κτιρίων των στάβλων της οθωμανικής περιόδου  τα περισσότερα είναι διατηρητέα. Σε 1.100 τ.μ. θα φιλοξενηθούν
χώροι επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων, βιβλιοθήκης / αναγνωστηρίου και εκθέσεων.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές της Δυτικής Αθήνας που θα ανοίξει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο
του 2017 και θα λειτουργήσει σε κτίριο μέσα στο πάρκο.
 Την προστασία και ανάδειξη της αστικής γεωργίας με τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος βιολογικών
καλλιεργειών. Ο στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής, αλλά και ευρύτερα, στην
ανάπτυξη εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον.
 Την επέκταση του εσωτερικού δικτύου πρόσβασης και κίνησης. Εδώ προβλέπονται η δημιουργία περιμετρικής
διαδρομής κίνησης ποδηλατών και η σύνδεσή της με τις κεντρικές πύλες και τις κύριες λειτουργικές ενότητες.
 Την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του πάρκου με τις όμορες περιοχές. Δηλαδή δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου
ήπιων διαδρομών και συνδέσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικότερα, στον σταθμό του προαστιακού Πύργος
Βασιλίσσης.
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