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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» θέλει να
ενημερώσει τους οικολόγους και ακτιβιστές της Δυτικής Αθήνας καλοπροαίρετους ή μη ως
προς τα εξής:
Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Φορέας Διαχείρισης
του Πάρκου είναι αυτό της έλλειψης επαρκούς ποσότητας νερού από τα πηγάδια και τις
γεωτρήσεις του πάρκου για να είναι σε θέση καλύψει τόσο τις ανάγκες του για άρδευση
και όσο και την υδροδότηση των τεχνιτών λιμνών.
Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος ο Φορέας Διαχείρισης διερεύνησε διεξοδικά,
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), την
ΕΥΔΑΠ και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όλα τα δεδομένα και τις πιθανές λύσεις.
Προς το σκοπό αυτό, στη βάση της αρχής για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,
επιλέχθηκε η μέθοδος της καθαρής και ασφαλούς ανακύκλωσης μικρού τμήματος του
βρώμικου νερού των αγωγών της πόλης.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αξιοποίηση, μετά από κατάλληλη επεξεργασία,
μεγάλης ποσότητας νερού για το πότισμα του πάρκου. Παράλληλα, με αυτήν την
εξοικονόμηση, το νερό από τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια θα μπορεί να αξιοποιηθεί εξ’
ολοκλήρου για το σύστημα των λιμνών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της πτώσης της
στάθμης που παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόβλημα που θα λυθεί
εντελώς με την επανατοποθέτηση γεωϋφάσματος σε σημεία του πυθμένα των τεχνιτών
λιμνών όπου το παλιό έχει φθαρεί.
Πρόκειται για μια μέθοδο που εφαρμόζεται εδώ και μισόν αιώνα στα πάρκα και στους
κήπους, στην Ευρώπη. Είναι μάλιστα μια μέθοδος η οποία συναντάται στις πλούσιες
συνοικίες και όχι στις φτωχές. Στις φτωχές, όπως καλά γνωρίζουμε, τα σκουπίδια, τα νερά
κ.α., χωρίς κανενός είδους διαχείριση και επεξεργασία, πέφτουν στη θάλασσα και σε
χωματερές.
Αυτή η αξιόπιστη και εκτεταμένη περιβαλλοντική μέθοδος αξιοποίησης του νερού
δυστυχώς είναι σχεδόν άγνωστη στην χώρα μας και γι’ αυτό ίσως δημιουργεί ανησυχία
προς τους πολίτες.
Για να πειστούν, όμως, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι ας αναζητήσουν τη βιβλιογραφία: Όλα
τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στη Χαλκιδική, στην Αργολίδα κ.α. ανακυκλώνουν
τα βρώμικα νερά για να ποτίζουν το γκαζόν γύρω από τις πισίνες τους. Ακόμη και στο
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, οι μάλλον όχι και τόσο ευαίσθητοι οικολογικά
επενδυτές, σχεδίασαν παντού ανακύκλωση βρώμικων υδάτων από τους οχετούς για να
ποτίζονται οι κήποι και οι αλέες της πλούσιας πόλης που ετοιμάζουν εκεί. Το διαφημίζουν
μάλιστα!
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Για αυτό σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν τρελαθήκαμε. Κανείς δεν θέλει να ρίξει
βοθρολύματα στο πάρκο, που εδώ και τρία χρόνια αγωνιούμε να αναβιώσουμε! Πάμε να
δοκιμάσουμε μία μικρή μονάδα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά στο Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης». Το νερό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πειραματικά στις αρδεύσεις μικρών εκτάσεων
πρασίνου. Οι λίμνες θα συνεχίζουν να υδροδοτούνται από τα υπόγεια ύδατα του πάρκου
και της Εσχατιάς.
Σας προτείνουμε να αναζητήσετε και να διαβάσετε τι σημαίνει ανακύκλωση υδάτων (πχ.
Reclaimed or recycled water (also called wastewater reuse or water reclamation) στη
wikipedia, και να κατανοήσετε για ποιο λόγο οφείλει ν αποτελεί επιλογή, και μάλιστα
στρατηγική, ενός πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σαν και αυτό.
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