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Με αφορμή τα σοβαρά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα που μαστίζουν το 
«Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στους Αγίους Αναρ-
γύρους της Αττικής, στελέχη της Ορνιθολογικής Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται 
εθελοντικά στο χώρο τα τελευταία χρόνια, απηύθυναν κάλεσμα στο Γραφείο Μελετών 
«Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ», με την ιδιότητα του ανάδοχου μελετητή 
του Πάρκου το 1995, ζητώντας τη συνδρομή του γραφείου στη διαμόρφωση του σχεδίου 
ανάπτυξης του Πάρκου που ετοιμάζει η οργάνωση.  
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Εταιρείας, ομάδα μελετητών του Γραφείου αποτε-
λούμενη από τους: Γιώργο Δημητρόπουλο – μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας 
και περιφερειακής ανάπτυξης και Ειρήνη Τσακιροπούλου αρχιτέκτονα-
πολεοδόμο, πραγματοποίησε επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο και συνέταξε την ακόλου-
θη Τεχνική Έκθεση.  
 
 
Γενικές παρατηρήσεις 
 
 
Σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση του Πάρκου Πύργου Βασιλίσσης, πρέπει να επι-
σημανθεί εισαγωγικά ότι η κατάσταση δεν είναι όσο μελανή αναφέρεται στα περισσότερα 
δημοσιεύματα του Τύπου, καθώς ο χώρος διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση και, 
παρά τα διάφορα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, καταφέρνει να προσελκύσει 
σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Εντούτοις, αυτό οφείλεται κυρίως στη μέριμνα εθελοντών 
και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εντός του Πάρκου και όχι στους καθ’ ύλην 
αρμόδιους φορείς, δηλαδή τον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρισης ή, μεμονωμένα, 
τους φορείς που τον απαρτίζουν. 
 
Κυρίαρχο πρόβλημα αναδεικνύεται η οργανωτική δυσλειτουργία και η οικονομική δυ-
σπραγία του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης, που αδυνατεί να επιτελέσει τα στοι-
χειώδη καθήκοντα της συντήρησης του Πάρκου και δεν εφαρμόζει ή ολοκληρώνει το 
σχεδιασμό των λειτουργιών και δικτύων του Πάρκου κατά τις κατευθύνσεις του αρχικού 
σχεδίου, προβαίνοντας μάλιστα σε εγκρίσεις χωροθέτησης λειτουργιών που δεν προ-
βλέπονταν αρχικώς και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδουν με το χαρακτήρα του 
Πάρκου ή και είναι εντελώς αυθαίρετες. 
 
Η μη υλοποίηση των περισσότερων προτάσεων του προγράμματος λειτουργίας υπο-
βαθμίζει το χαρακτήρα του Πάρκου και δεν ολοκληρώνει το πλέγμα των δομικών του 
στοιχείων, με αποτέλεσμα το Πάρκο σήμερα να στερείται κάποιου ιδιαίτερου χαρακτήρα 
και να δίνει την εικόνα ενός συμβατικού μεγάλου χώρου αναψυχής, που απέχει πάρα 
πολύ από το να χαρακτηριστεί το «μεγαλύτερο δημόσιο θεματικό πάρκο των Βαλκα-
νίων», όπως ήταν η αρχική φιλοδοξία της δημιουργίας του.  
Ιδιαίτερα ο χαρακτήρας της «περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» που αποτελούσε 
την κύρια θεματική του χώρου, διατηρείται μόνο εν μέρει –και μάλιστα εκτός του επίση-
μου πλαισίου λειτουργίας του Πάρκου– από την εθελοντική ενεργοποίηση της Ορνιθο-
λογικής Εταιρείας που συντηρεί τον αξιόλογο υγροβιότοπο στην καρδιά του Πάρκου, 
στον οποίο προσελκύσθηκαν πολλά είδη πουλιών, οργανώνοντας παράλληλα επισκέ-
ψεις σχολείων της Αττικής. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και οι –αναμφίβολα αξιόλογες– δρά-
σεις της Ορνιθολογικής δρομολογούνται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα λειτουργίας και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, αντίκεινται στους αρχικούς σχεδιασμούς.  
Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια αναλυτική προσέγγιση της σημερινής κατάστασης σε 
σχέση με τις προβλέψεις της μελέτης, από την οποία καθίσταται εμφανής η έλλειψη 
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προγραμματισμού, με σημαντική ευθύνη του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης 
του Πάρκου. 
 
 
Το πρόγραμμα λειτουργίας του Πάρκου 
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας, τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν το χαρακτήρα 
του Πάρκου, είναι 
 τα δίκτυα γύρω από τα οποία οργανώνεται ο χώρος και 
 οι λειτουργίες «περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» (πολιτισμού - ιστορίας - περι-

βάλλοντος) και αναψυχής που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του χώρου, σε συνάρ-
τηση με τα δομικά δίκτυα. 

 
 
Δίκτυα οργάνωσης του Πάρκου 
 
Τα τρία στοιχεία-δίκτυα που οργανώνουν το χώρο είναι  
(α) το δίκτυο του νερού, που διατρέχει το Πάρκο απ’ άκρου εις άκρον κατά μήκος κανα-
λιών σε αναβαθμούς και σχηματίζει μικρές και μεγαλύτερες λίμνες,  
(β) το δίκτυο των κήπων με καλλιέργειες και δενδροφυτεύσεις ειδών της Αττικής χλωρί-
δας και  
(γ) το τρένο, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Πάρκου, τόσο ως μεταφορικό μέσο για 
την κίνηση εντός του Πάρκου, όσο και ως λειτουργία αναψυχής και περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης των επισκεπτών. 
 
Το δίκτυο του νερού έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη 
δημιουργία ενός πολύ αξιόλογου, ειδικά για τα δεδομένα του Λεκανοπεδίου, υγροβιότο-
που που έχει προσελκύσει περίπου 160 είδη αποδημητικών ή ενδημικών πουλιών (Εικ. 
1α,1β,1γ). Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει υλοποιηθεί η πρόταση για την 
παροχή ανακυκλωμένου νερού από βιολογικό καθαρισμό γειτονικής περιοχής, ο οποίος 
θα λειτουργούσε και ως περιβαλλοντικό έκθεμα των επισκεπτών του Πάρκου, ενώ και το 
επίπεδο παροχής δεν είναι ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα το νερό στους υψηλότερους 
αναβαθμούς να λιμνάζει και να υπάρχει κίνδυνος μετατροπής τους σε έλη (Εικ. 1δ).  
Σημειώνεται επίσης ότι η Ορνιθολογική Εταιρεία φροντίζει εθελοντικά για την καθαριότη-
τα των υδάτινων επιφανειών, γύρω από τις οποίες και οργανώνει τους περιπάτους των 
επισκέψεων για τα σχολεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Εικόνα 1 (α, β, γ) Έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου - δημιουργία αξιόλογου υγρο-
βιότοπου 

(δ) Ελλιπής παροχή νερού στους υψηλότερους αναβαθμούς - κίνδυνος μετα-
τροπής των λιμνών σε έλη 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
Το δίκτυο των κήπων, που συνιστά την κύρια συνεκτική δομή και το ουσιαστικό ενο-
ποιητικό στοιχείο του Πάρκου, προβλέπετο να οργανωθεί στις θεματικές ενότητες των 
δενδρόκηπων και του βοτανικού κήπου / φυτωρίου Αττικής χλωρίδας, με παράλληλο 
εμπλουτισμό της δασικής βλάστησης σε όλη την έκταση του Πάρκου. Η εφαρμογή του 
σχεδιασμού και εδώ είναι πλημμελής, καθώς δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες φυτεύ-
σεις των δύο βορινών λόφων (Εικ. 2), ο βοτανικός κήπος και το πρότυπο αγρόκτημα βι-
ολογικής καλλιέργειας στην κεντρική-δυτική περιοχή ουσιαστικά δεν λειτουργούν (πέρα 
από κάποιες φυτεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί) και η γενική κατάσταση του πρασί-
νου στο εσωτερικό του πάρκου φαίνεται υποβαθμισμένη σε σχέση με την εικόνα που 
παρουσίαζε πριν 10 χρόνια. Η μόνη πρόβλεψη που υλοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό 
αφορά τον δενδρόκηπο στην ανατολική είσοδο, ο οποίος έχει «υιοθετηθεί» από τα σχο-
λεία της Αττικής, που έχουν φυτεύσει φυστικιές και φροντίζουν για τη συντήρησή του στα 
πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών. Εντούτοις, είναι φανερό ότι και αυτή η σημαντική 
πρωτοβουλία έχει οργανωθεί εκτός του επίσημου πλαισίου διαχείρισης του Πάρκου και 
δεν εποπτεύεται από τον αρμόδιο Οργανισμό, ούτε εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα 
ανάπτυξης του Πάρκου. 
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Εικόνα 2 Μη πραγματοποίηση φυτεύσεων στους δύο βορινούς λόφους και σιδηρο-
δρομική γέφυρα που έχει καταστεί επικίνδυνη λόγω απουσίας συντήρησης 

 
 
Η χειρότερη διαπίστωση αφορά, αναμφίβολα, στο τρίτο συστατικό δίκτυο του Πάρκου. 
Το τρένο, που σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του Πάρκου, με βασικό 
στόχο να λειτουργήσει ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / εξοικείωσης των 
Αθηναίων με το φιλικότερο περιβαλλοντικά μεταφορικό μέσο, το σιδηρόδρομο, απλά δεν 
λειτούργησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι κατασκευάστηκαν οι σιδηροτροχιές, τα τεχνικά 
έργα και τα υπόστεγα των τεσσάρων σταθμών, καθώς δεν υπήρξε καμία ενεργοποίηση 
από πλευράς ΟΣΕ. Έτσι, σήμερα, εξαιτίας της αχρησίας, οι ράγες σε μεγάλο μήκος τους 
έχουν σκουριάσει και χρειάζονται αντικατάσταση (ενώ σε άλλα σημεία έχουν καλυφθεί 
από χώμα ή ακόμα και τσιμέντο), ορισμένα τεχνικά έργα είναι πλέον επικίνδυνα (ιδιαίτε-
ρα αναφέρεται ως επικίνδυνη η μεγάλη γέφυρα βόρεια της λίμνης προς το λόφο των 
προσκόπων ( Εικ. 2), ενώ τα υπόστεγα των σταθμών απλά ρημάζουν με το πέρασμα 
του χρόνου.  
Η ενεργοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής είναι από τα επιτακτικότερα μέτρα λει-
τουργικής αναβάθμισης του Πάρκου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου –σε αντίθεση με την 
εποχή της δημιουργίας του Πάρκου– ο αστικός σιδηρόδρομος (κατά πρώτο λόγο το Με-
τρό και δευτερευόντως ο Προαστιακός) έχει «εισβάλει» στην καθημερινότητα των κατοί-
κων του Λεκανοπεδίου, που αποδέχονται και αγαπούν πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθ-
μό το τρένο ως μέσο μετακίνησης. Επιπλέον, το τρένο του Πάρκου μπορεί να λειτουρ-
γήσει από μόνο του ως πολιτιστικός πόλος με την έννοια του κινητού μνημείου, δεδομέ-
νου ότι η μελέτη προέβλεπε τη χρήση ιστορικού τροχαίου υλικού από το μουσείο του 
ΟΣΕ. 
 
 
Βασικές λειτουργίες 
 
Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες και συναφείς δραστηριότητες που προβλέπετο να αναπτυ-
χθούν στο Πάρκο, πολύ λίγες προτάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και αυτές κυρίως αφο-
ρούν διοικητικές λειτουργίες και δραστηριότητες αναψυχής και σε πολύ μικρότερο βαθμό 
τις λειτουργίες «περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» που αποτελούν την ουσία του 
προγράμματος. 
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Λειτουργίες «περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» 
 
Το Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών στα υποστατικά του Οθωνικής περιόδου, 
στο κεντρικό ιστορικό «τετράγωνο», το οποίο θα έπρεπε να αποτελέσει το σημείο ανα-
φοράς του Πάρκου, με μόνιμο εκθετήριο αντικειμένων και στοιχείων σχετικών με τα προ-
βλήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, χώρους συναντήσεων / σεμιναρίων, βιβλιοθήκη 
και εργαστήρια, ουσιαστικά δεν λειτουργεί, καθώς τα κτίρια του «τετραγώνου» έχουν 
υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις και εξυπηρετούν άλλες λειτουργίες από τις προβλε-
πόμενες αρχικά. 
 
Το «νέο» κτίριο των εκθέσεων στην ανατολική πλευρά του τετραγώνου έχει διχοτομηθεί 
αυθαίρετα με γυψοσανίδα, όπου (α) στη μια μεριά λειτουργούν –τα τελευταία εναπομεί-
ναντα– καταστήματα του Natura Shop, τα οποία πωλούν βιολογικά προϊόντα που όμως 
δεν παράγονται εντός του Πάρκου, ενώ και η ίδια η αισθητική / διακόσμησή τους δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί αξιόλογη (Εικ. 3α), ενώ (β) στο άλλο μισό λειτουργεί σήμερα 
αίθουσα του Κτηματολογίου (Εικ. 3β).  
 
Το παλιό υπόστεγο στη βορινή πλευρά του τετραγώνου (που αυτό τον καιρό χρησιμο-
ποιείται επίσης για τις ανάγκες του Κτηματολογίου) λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων 
κάθε είδους ενώ έχει γίνει και αυθαίρετη επέκταση στον ημιυπαίθριο χώρο, κλείνοντας τη 
στοά έμπροσθεν του κτιρίου με τζαμαρία. Τα κτίρια στη νότια και δυτική πλευρά στεγά-
ζουν δύο καφε-εστιατόρια, τα οποία επεκτάθηκαν με τον καιρό στις θέσεις των επιχειρή-
σεων που έκλεισαν. Επισημαίνεται ότι αυτήν την περίοδο ανακαινίζεται το όμορο κτίριο 
των στάβλων ιδιοκτησίας Σερπιέρη όπου πρόκειται να λειτουργήσει έκθεση κρασιού, λει-
τουργία η οποία μπορεί και είναι επιθυμητό να συνδεθεί με τις δραστηριότητες του Πάρ-
κου. 
 
Εικόνα 3 (α) Κλείσιμο του εκθεσιακού χώρου με γυψοσανίδα και λειτουργία καταστημά-

των μέτριας αισθητικής στο εσωτερικό 
(β) Κτίριο «εκδηλώσεων» στη βορινή πλευρά του ιστορικού τετραγώνου: κλεί-

σιμο ημιυπαίθριου χώρου και λειτουργία γραφείου Κτηματολογίου 
(γ)   άποψη του Κέντρου μετά την ολοκλήρωση των έργων της Α΄φάσης το 1996 
 
 

 
(α) 

 
(β) 
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                          (γ) 
 

                 
 
 
Το «σπίτι της βοσκοπούλας» στη ΒΔ πλευρά του Πάρκου, που στην πρόταση της με-
λέτης είχε προβλεφθεί ως εστιατόριο,  με έξοδα της Ορνιθολογικής Εταιρείας έχει απο-
κατασταθεί και λειτουργεί ως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (με μισθωτή-
ριο συμβόλαιο 2 ετών από τον Οργανισμό Διοίκησης του Πάρκου). Πρόκειται για μια 
αξιόλογη εθελοντική πρωτοβουλία που καλύπτει εν μέρει το σημαντικό κενό από τη μη 
υλοποίηση του Κέντρου Περιβάλλοντος και Επιστημών, εντούτοις είναι ενδεικτική του 
ανοργάνωτου έως και ανεξέλεγκτου τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται συνολικά το 
Πάρκο. Δηλαδή με αποσπασματικές, σημειακές χωροθετήσεις που δεν ελέγχονται 
ικανοποιητικά ως προς την ποιότητα εφαρμογής τους και τελικά έχουν μειωμένη 
συμβολή στην ολοκλήρωση του πλέγματος λειτουργιών του Πάρκου. Στην προκειμένη 
περίπτωση, επισημαίνεται η άστοχη επιλογή χωροθέτησης του Κέντρου, που βρίσκεται 
εκτός του πυρήνα κεντρικών λειτουργιών του Πάρκου, αλλά και οι αμφιβόλου αισθητικής 
παρεμβάσεις, όπως η προσθήκη ηλιακών κατόπτρων στην πρόσοψη του κτιρίου, σε συ-
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νέχεια της κεραμωτής σκεπής (Εικ. 4) και η χρωματική επιλογή στην επικάλυψη των ό-
ψεων. 
Εικόνα 4 Λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο «σπίτι της βοσκο-

πούλας» με πρωτοβουλία της Ορνιθολογικής Εταιρείας / αυθαίρετη προσθή-
κη ηλιακών συλλεκτών στην πρόσοψη του κτιρίου 

 
 
 
 
 
Λειτουργίες στο πλαίσιο της «περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» που όμως ουδέποτε 
υλοποιήθηκαν είναι τα δύο πρότυπα ενεργειακά πάρκα, το «οικολογικό» με μικρά 
συστήματα αιολικής και ηλιακής ενέργειας (λειτουργία ως εκθέματα αλλά και για την κά-
λυψη ποσοστού των ενεργειακών αναγκών του Πάρκου) και το «παραδοσιακό» με α-
νεμόμυλους και υδρόμυλους. Από την Ορνιθολογική Εταιρεία επισημαίνεται ότι η εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τον πληθυσμό των 
πουλιών που διαβιεί πλέον στο Πάρκο, επομένως η χωροθέτηση, η πυκνότητα και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών θα χρειαστεί να επανεξεταστούν σε σχέση 
με τις παρούσες συνθήκες. 
 
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα λειτουργία «περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» που δεν έχει 
υλοποιηθεί είναι η εγκατάσταση «ανοιχτού» (δηλαδή διατεταγμένου κατά τρόπο ώστε 
να επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση της διαδικασίας επεξεργασίας) βιολογικού κα-
θαρισμού για την επεξεργασία και ανακύκλωση των υγρών λυμάτων της παρακείμενης 
αστικής περιοχής ώστε το επεξεργασμένο νερό και τα στερεά υποπροϊόντα να χρησιμο-
ποιηθούν για την άρδευση και τη λίπανση, αντίστοιχα, των καλλιεργειών του Πάρκου. 
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Σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο σύστημα ανακύκλωσης πρώτων υλών, με ξεχωρι-
στούς κάδους για τα διαφορετικά υλικά, επεξεργασία του χαρτιού και του γυαλιού σε α-
ντίστοιχες μικρές μονάδες ανακύκλωσης και σύστημα «χώνευσης» των φυτικών προϊό-
ντων από τις καλλιέργειες του Πάρκου για την παρασκευή χούμου, το μόνο που έχει υ-
λοποιηθεί είναι η εγκατάσταση κάδων γενικής ανακύκλωσης, δηλαδή των γνωστών μπλε 
κάδων που έχουν τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και σε αρκετούς Δήμους της Αττικής. 
 
Τέλος, στο επίπεδο των λειτουργιών «αγροτικού χαρακτήρα», που έχουν σαν στόχο 
την εξοικείωση των κατοίκων της πόλης με τις δραστηριότητες του χωριού σε συνδυα-
σμό με την επί τόπου διάθεση των παραγόμενων προϊόντων και περιλαμβάνουν: 
 την ανάπτυξη οργανικών καλλιεργειών (εμπλουτισμός των προϋφιστάμενων καλλι-

εργειών φιστικιάς, ελιάς και αμυγδαλιάς με άλλες, δενδρώδεις και ετήσιες καλλιέργει-
ες και χρήση οργανικών-φυσικών λιπασμάτων προερχόμενων από τα υποπροϊόντα 
του βιολογικού και την κοπριά από τη φάρμα των ζώων), 

 τη δημιουργία βοτανικού κήπου - φυτωρίου ειδών της Αττικής χλωρίδας, 
 την οργάνωση φάρμας οικόσιτων ζώων και 
 την ανάπτυξη ελαιοτριβείου με τη μεταφορά εξοπλισμού από κάποιο ανενεργό πα-

ραδοσιακό ελαιουργείο, 
 
παρατηρείται ότι μετά βίας συντηρούνται οι καλλιέργειες που υπήρχαν την περίοδο κα-
τασκευής του Πάρκου, δηλαδή το φυτώριο στην κεντρική-δυτική περιοχή και ο κήπος με 
τις φιστικιές στην ανατολική είσοδο (που έχει «υιοθετηθεί» όπως προαναφέρθηκε από τα 
σχολεία της Αττικής), οι οποίες πάντως λειτουργούν χωρίς καμία ουσιαστική εποπτεία 
από τον Οργανισμό Διοίκησης, ούτε δυστυχώς ολοκληρώνονται με την επί τόπου διάθε-
ση των προϊόντων τους, εξαιτίας της μη υλοποίησης των συναφών εμπορικών λειτουρ-
γιών (όπως θα δούμε στη συνέχεια). 
 
Λειτουργίες και δραστηριότητες αναψυχής 
 
Οι προτεινόμενες λειτουργίες αναψυχής οργανώνονται στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου 
και δεν περιλαμβάνουν «βαριές» υποδομές και κατασκευές, ως εκ τούτου θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι, σε γενικές γραμμές, λειτουργούν σήμερα ικανοποιητικά. Από τις αρ-
χικές προτάσεις ξεχωρίζει η δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου για τη φιλοξενία εκδη-
λώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.) στο κεντρικό τμήμα του Πάρκου προς 
την ανατολική (κύρια) είσοδο και ο «λόφος των αερόστατων» στο νότιο τμήμα, για την 
πραγματοποίηση χαμηλών πτήσεων πάνω από το Πάρκο σε πολύχρωμα μπαλόνια δια-
φόρων σχημάτων και μεγεθών. Η δεύτερη, πρωτότυπη, πρόταση δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
Το αμφιθέατρο, αντιθέτως, κατασκευάστηκε και έχει φιλοξενήσει ένα σεβαστό αριθμό 
θεαμάτων και παραστάσεων τα τελευταία χρόνια. Πρέπει όμως να επισημανθεί αφ’ ενός 
η άστοχη επιλογή χρωματισμού της σκηνής με έντονο λευκό χρώμα που δεν δένει αρμο-
νικά με τα γήινα χρώματα του Πάρκου (Εικ. *α) αλλά και η έλλειψη γρασιδιού στα πρανή 
του περιβάλλοντος χώρου, η οποία στερεί (ή εν πάση περιπτώσει καθιστά μη ελκυστική) 
τη δυνατότητα παρακολούθησης των παραστάσεων από καθήμενους κατά γης, κατά την 
αρχική σύλληψη του σχεδίου (Εικ. 5). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η χωρητικότητα του 
υπαίθριου θεάτρου πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 
του Πάρκου, καθώς από την Ορνιθολογική Εταιρεία αναφέρεται ότι η διεξαγωγή μεγά-
λων εκδηλώσεων με σημαντική προσέλευση θεατών που προβλέπει το αρχικό σχέδιο 
εγκυμονεί κινδύνους διατάραξης του παρακείμενου οικοσυστήματος. 
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Εικόνα 5 Έλλειψη γρασιδιού στις ανοικτές επιφάνειες κοντά στο υπαίθριο αμφιθέατρο  

που τις καθιστά αφιλόξενες για την κατά γης παρακολούθηση παραστάσεων 

     2008 
 

    1996 
 
Λειτουργίες αθλητισμού και άσκησης 
 
Για την ανάπτυξη των διάφορων δραστηριοτήτων σωματικής άσκησης και έκφρασης 
προτείνεται η χρήση των υφιστάμενων δημοτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική 
πλευρά του Πάρκου, με κατάλληλες μετατροπές και προσθήκες. Εντούτοις η έκταση που 
φιλοξενεί τις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν εντάχθηκε ποτέ λειτουργικά στο 
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Πάρκο και εξακολουθεί να λειτουργεί ανεξάρτητα. Έτσι, η μόνη σημαντική υποδομή που 
υλοποιήθηκε αφορά στην ανάπτυξη του waterpark, το οποίο όμως αναπτύχθηκε  
Υποδομές εστίασης 
 
Σημαντικό παράγοντα που συντελεί στη μείωση της ελκυστικότητας του Πάρκου συνιστά 
η ελλιπής ανάπτυξη των λειτουργιών εστίασης. Σήμερα, λειτουργούν μόνο: 
 δύο καφέ-εστιατόρια στο χώρο του ιστορικού τετραγώνου – στάβλοι του Όθωνα, τα 

οποία μάλιστα δεν σερβίρουν παραδοσιακά φαγητά ούτε βέβαια τροφοδοτούνται 
από προϊόντα του Πάρκου σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις και περισσότερο θυ-
μίζουν καφενεία που θα συναντούσε κανείς στην κεντρική πλατεία ενός χωριού. Πά-
ντως οι δύο επιχειρήσεις φαίνεται ότι λειτουργούν με ικανοποιητικά κέρδη, καθώς έ-
χουν επεκταθεί σταδιακά στις θέσεις παρακείμενων καταστημάτων του Natura Shop 
τα οποία έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. 

 μια καφετέρια-αναψυκτήριο στην πιο πλεονεκτική θέση του χώρου βορείως του ιστο-
ρικού τετραγώνου, με πρόσοψη στην ανατολική είσοδο του Πάρκου και πίσω όψη 
που βλέπει στο κεντρικό κανάλι νερού (εικόνα 7α). 

 
Εντούτοις, τα δύο εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης δεν έχουν υλοποιηθεί και ο –
παρακείμενος του αναψυκτηρίου– χώρος στον οποίο προβλέπετο η εγκατάστασή τους 
ρημάζει, δίνοντας μια αρνητική εικόνα εγκατάλειψης σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία 
του Πάρκου, από τα οποία διέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών (εικόνα 7β). 
 
Εικόνα 7: (α) Η καφετέρια που λειτουργεί στο χώρο βορείως του ιστορικού τετραγώνου 

(β) Εικόνα εγκατάλειψης στον παρακείμενο χώρο, όπου προβλέπετο η εγκατά-
σταση δύο ταχυφαγείων 

 
(α) 

 
(β) 

 
 
Αντίστοιχα, δεν υλοποιήθηκε το «καλό εστιατόριο» με την αποκατάσταση και επέκταση 
του «σπιτιού της βοσκοπούλας» στην περίμετρο της κεντρικής λίμνης, η δημιουργία του 
οποίου στόχευε στην αύξηση της ελκυστικότητας του Πάρκου προς άτομα μεγαλύτερων 
ηλικιών ή/και υψηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, με την παροχή μιας περισσότερο 
ποιοτικής επιλογής εστίασης σε ένα ειδυλλιακό τοπίο στην καρδιά του Πάρκου.  
Από την άλλη μεριά, οι διαμορφωμένοι χώροι για φαγητό στο ύπαιθρο έχουν πέσει θύ-
ματα της έλλειψης συντήρησης και διάφορων μικροβανδαλισμών. 
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Γενικά προβλήματα 
 
Αυθαίρετες χωροθετήσεις και παρεμβάσεις 
 
Εικόνα 8: (α) Στη βόρεια είσοδο, πίσω από το κτίριο της Ορνιθολογικής έχει εγκατασταθεί 

με άδεια του Οργανισμού το κέντρο ερπετών. Πρόκειται για μόνιμη κατα-
σκευή χαμηλής ποιότητας με τσίγκο στην οροφή 

(β) Δίπλα στο κέντρο ερπετών υπάρχει προκάτασκευασμένο κτίριο και πρέπει 
να   απομακρυνθεί 

 (γ)  Κοντά στο «σπίτι της βοσκοπούλας» έχει κατασκευαστεί μεγάλο υπόστεγο   
με τσίγκο την εποχή της γρίπης των πουλερικών, το οποίο δεν έχει πλέον 
λόγω ύπαρξης 

 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 
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Άστοχες επιλογές υλικών και χρωματισμών 
 
Εικόνα 9: 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
 
Έχουν γίνει αταίριαστοι χρωματισμοί σε πολλά στοιχεία του πάρκου: η κερκίδα του κε-
ντρικού θεάτρου και το σιντριβάνι μπροστά στις καφετέριες έχουν βαφτεί με έντονο κίτρι-
νο χρώμα (Εικ.9α και 9β), ενώ τα κουφώματα των καταστημάτων στο Natura Shop (Εικ. 
9γ και 9δ), στο «σπίτι της βοσκοπούλας» (Εικ.4) και στο κτίριο του Οργανισμού (Εικ. 9ε   
)  έχουν βαφτεί  γαλάζια, παραπέμποντας σε «νησιώτικο» στιλ που δεν καμία σχέση με 
το χαρακτήρα του χώρου. 
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