
Μηα ηδέα πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη πόιν έιμεο 

όρη κόλν γηα ην γεγελή πιεζπζκό αιιά θαη γηα ηνπο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή καο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αξθεί βέβαηα θαη 

ηα μελνδνρεία λα ζπκθσλήζνπλ λα ην εληάμνπλ ζηα εκεξεζία 

πξνγξάκκαηα πεξηεγήζεσλ. 

Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ην πηζηέςνπκε όρη εκείο, νη θνξείο αιιά 

θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα πξνζπαζήζνπκε όινη καδί από θνηλνύ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν. 

Οη ιόγνη είλαη πνιινί θαη ηα νθέιε πνιιαπιά. 

Πόζεο θνξέο ζε ζπδεηήζεηο κεηαμύ ζαο δελ έρεηε αλαξσηεζεί όηη δνύκε ζε 

έλα επινγεκέλν ηόπν αιιά πιήξσο καξαδσκέλν θαη απαμησκέλν, παξόιν 

ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ. 

Πόζεο θνξέο ζε επηζθέπηεο πνπ ζαο ξσηνύλ γηαηί απηή ε εγθαηάιεηςε 

πξαγκαηηθά δελ μέξεηε ηη λα απαληήζεηε. 

Πόζεο θνξέο ηα παηδηά ζαο δελ ζαο ξσηνύλ θαη δπζθνιεύεζηε λα 

απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: ηη είλαη ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο, 

κόιπλζε λεξώλ, αλαθύθισζε, πξάζηλε ελέξγεηα, βηώζηκε αλάπηπμε, 

πξνζηαζία πγξνβηόηνπσλ θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. 

Θα ζέιαηε πξαγκαηηθά λα ηα βνεζήζεηε αιιά δελ έρεηε έλα ζεκείν 

αλαθνξάο κηα πιεξνθόξεζε επαξθή γηα λα ηνπο εμεγήζεηε. 

Πόζεο θνξέο εζείο νη ίδηνη δελ έρεηε αλαξσηεζεί γηαηί πξαγκαηηθά δελ 

γίλεηαη ηίπνηα? 

Η δεκηνπξγία ινηπόλ ελόο ηέηνηνπ πάξθνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη όιν 

απηό ην θελό, γηαηί ν ζθνπόο ηνπ δελ ζα είλαη κνλό ε ςπραγσγία αιιά 

ηαπηόρξνλα λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο κεγάινπο θαη ηαπηόρξνλα λα δώζεη 

ζηα παηδηά κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο, θαη ηεο ζπκκεηνρήο ην αίζζεκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο πεξηβάιινληνο. 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ δήκσλ καο 

εκθαλίζηεθε-θπζηθά όινη ην μέξακε- όινο απηόο ν πινύηνο πνπ μεθηλά από 

ηα Λνπηξά Κπιιήλεο θαη θηάλεη κέρξη ην Κνπλνππέιη πιένλ ζαλ εληαίνο 

δηνηθεηηθά. 

Μέρξη πξόηηλνο αλ ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δήκσλ ζεσξείην αδύλαηε, 

πιένλ ζαλ κηα έλλνηα δηνηθεηηθή νληόηεηα καο δίλεηαη ε επθαηξία λα ην 

πινπνηήζνπκε. 



Αλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πηζηέςεη θαη νη θνξείο αγθαιηάζνπλ απηή ηελ 

ηδέα ζα κπνξεί ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα λα πινπνηεζεί. 

Όινη γλσξίδνπκε όηη κεξηθέο από ηηο πεξηνρέο ηνπ εληαίνπ δήκνπ είλαη 

επαξθώο αλαπηπγκέλεο, άιιεο δηαηεξνύλ ηελ παιηά ηνπο θπζηνγλσκία θαη 

άιιεο είλαη ππνβαζκηζκέλεο. 

Μαο δίλεηαη ινηπόλ ε επθαηξία κέζσ ελόο ηέηνηνπ πάξθνπ λα ελνπνηήζνπκε 

όιεο απηέο ηηο πεξηνρέο λα ηηο αλαδείμνπκε λα ηηο πξνβάινπκε θαη λα ηηο 

πξνζηαηέςνπκε. 

Έλαο ρώξνο ζεκείν αλαθνξάο γηα όιεο ηηο πεξηνρέο κε δπλαηόηεηα 

εθθίλεζεο επηζθέςεσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο από ην πεξηβαιινληηθό 

πάξθν. 

Σθνπόο καο είλαη κέζα από ηέηνηεο δξάζεηο θαη δνκώλ είλαη λα 

ππνζηεξηρζεί ε πξνζπάζεηα κε νπζηαζηηθά βήκαηα γηα ηελ αεηθόξν θαη 

βηώζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Η πεξηνρή ινηπόλ ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θηινμελήζεη έλα πεξηβαιινληηθό 

πάξθν είλαη νη Αιπθέο Λεραηλώλ, ελόο ηζηνξηθνύ (βηνκεραληθνύ) κλεκείνπ. 

Η ηνπνζεζία είλαη ηδαληθή ηόζν από άπνςε δηαζύλδεζεο ησλ πεξηνρώλ 

θπζηθνύ θάιινπο, όζν θαη ηεο εύθνιεο πξόζβαζεο ζε απηό. 

Τν δηνηθεηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ είλαη θνληά, ην Κνηπρη κε ζσζηό 

ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό επίζεο κπνξεί λα ελσζεί κε ην πεξηβαιινληηθό 

πάξθν, ην αιηεπηηθό θαηαθύγην επίζεο είλαη θνληά. 

Όζν αθνξά ην αιηεπηηθό θαηαθύγην ζα κπνξνύζε κέζσ ησλ ζπλαξκνδίσλ 

ππνπξγείσλ λα εληαρζεί ζηνλ εζληθό ζρεδηαζκό γηα ηηο καξίλεο θαη 

ηαπηόρξνλα κε απηό ηεο Κπιιήλεο λα γίλεη ην δίπνιν αλάπηπμεο θαη 

ππνζηήξημεο από επηζθέπηεο κέζσ ζαιάζζεο. 

Οη αιπθέο αθόκα πεξηέρνπλ αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο πξνο αμηνπνίεζε. 

Λειηοσργία ηοσ πάρκοσ 

Τν πεξηβαιινληηθό πάξθν ζα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

Πξώηε ελόηεηα: ην βνηαληθό θήπν όπνπ ζα ππάξρνπλ θπηά νκαδνπνηεκέλα 

αλάινγα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην είδνο. 

Η δεύηεξε ελόηεηα απνηειεί ην ρώξν ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο θαη 

επηζηεκνληθήο εξεπλάο. 

Η ηξίηε ελόηεηα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ρώξν ςπραγσγίαο, δξαζηεξηόηεηαο 

θαη κάζεζεο γηα ηνπο κηθξνύο καο θίινπο. 

Τέηαξηε ελόηεηα ζα πεξηιακβάλεη έλα πάξθν νδηθήο ζπκπεξηθνξάο. 



Α. Βοηανικός κήπος - Γιαηήρηζη ασηοθσών θσηών ηης περιοτής 

Με έκθαζε ζε είδε πξνηεξαηόηεηαο όπσο ηα απεηινύκελα θαη ηα ελδεκηθά 

θαη ζε είδε πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αμία όπσο θαξκαθεπηηθά, 

αξσκαηηθά, θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαζθεπέο, γηα πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία, θ.ά. 

Η δηαηήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ: 

 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληηπξνζσπεπηηθώλ δσληαλώλ ζπιινγώλ 

θπηηθώλ εηδώλ ηεο πεξηνρήο ζε ζεκαηηθνύο βνηαληθνύο θήπνπο 

αλάινγνπο κε ηνπο θπζηθνύο νηθόηνπνπο ησλ θπηώλ 

 Σπληήξεζε ησλ πεξηνρώλ ηνπ Πάξθνπ κε θπζηθή απηνθπή βιάζηεζε 

όπσο αλαπαξαγσγή θαη ζπληήξεζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ θπηώλ θαη 

ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο. 

Β. Δνημέρωζης και πληροθόρηζη - Περιβαλλονηική έρεσνας και 

εκπαίδεσζης 

Θα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

1. Δξγαζηήξην πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο ζρνιείσλ 

όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη 

pH, ζπιινγή δεηγκάησλ λεξνύ θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ηνπ 

λεξνύ ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην 

2. Οη αιπθέο ζα κπνξνύζαλ λα κεηαηξαπνύλ ζε έλα πγξνβηόηνπν πνπ 

ζα κπνξνύζε λα απνθηήζεη πνιιαπιή αμία γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά, ηα 

αλαπαξαγόκελα θαη ηα δηαρεηκάδνληα είδε πνπιηώλ ηα νπνία πνιύ 

ζύληνκα ζα εληάμνπλ ηνλ πγξνβηόηνπν ηεο αιπθήο ζην δξνκνιόγηό 

ηνπο θαη ζα ηνλ θάλνπλ ζηαζκό μεθνύξαζεο, ηξνθνδνζίαο θαη 

θαηαθπγίνπ κεηά από ην ηόζν επίπνλν θαη ελεξγεηαθά δαπαλεξό 

ηαμίδη ηνπο. Σε απηό ζα βνεζήζεη ην γεγνλόο όηη νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Λεραηλώλ είλαη ήπηεο αθόκε 

θαη ην ρεηκώλα θαη θπζηθά ζα θξνληίδνπκε ώζηε ν πγξόηνπνο καο λα 

είλαη ζπλερώο πιεκκπξηζκέλνο θαη ζε πεξηβαιινληηθά θαιή 

θαηάζηαζε. 

3. Θα κπνξνύζακε ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρα Παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα ησλ Βηνιόγσλ λα γίλνληαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο 

θνηηεηέο απηώλ ησλ ηκεκάησλ ζε ζέκαηα ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

4. Θα κπνξνύζακε έλα κέξνο από ηα ηεγάληα λα ην δηακνξθώζνπκε 

έηζη ώζηε λα έρνπκε παξαγσγή γόλνπ θαη λα ζπλεξγαζηνύκε κε ηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα ηρζπνθαιιηέξγεηαο ησλ Α.Τ.Δ.Ι . 

5. Θα κπνξνύζακε λα δηαλνίμνπκε δξνκάθηα γηα ηνπο πεξηπαηεηέο 

6. Θα κπνξνύζακε λα δηακνξθώζνπκε θαζνξηζκέλα ζεκεία γηα 

νξληζνπαξαηεξεζε, ε νπνία απνηειεί δεκνθηιή ελαζρόιεζε γηα 

πάξα πνιινύο ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη από ην εμσηεξηθό ζέινληαο 

λα ζπλδπάζνπλ ρεηκσληάηηθεο ή αλνημηάηηθεο δηαθνπέο. 



7. Θα κπνξνύζε θπζηθά, ν πγξνβηόηνπνο λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελ 

κέξεη ιεηηνπξγία ησλ αιπθώλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλερνύο πήμεσο ζε 

έλα κηθξό κέξνο ηεο έθηαζεο. Θα κπνξνύζακε λα παξάγνπκε αιάηη 

ρξεζηκνπνηώληαο 2 – 3 ζηξέκκαηα από ηελ αιπθή γηα ιόγνπο 

επηκνξθσηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Η παξαγσγή κπνξεί λα θηάζεη 

ζηνπο 10 - 20 ηόλνπο θαη λα γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή επηζθεπηώλ, 

ηνπξηζηώλ ή καζεηώλ νη νπνίνη ζα βνεζνύλ ζηε ζπιινγή ηνπ 

αιαηηνύ θαη ζηηο άιιεο εξγαζίεο (γηα παξάδεηγκα θαζαξηζκόο ησλ 

αιαηνπεγίσλ, γέκηζκα απηώλ κε ζαιαζζηλό λεξό θ.ά.), θαη ζα 

καζαίλνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ρώξνπ θαη 

ηνπ πξντόληνο. Θα κπνξνύζε λα έρεη εθπαηδεπηηθέο εκέξεο γηα 

ζρνιεία, ζπιιόγνπο θνηηεηώλ, νκάδεο ηνπξηζηώλ θιπ 

8. Κάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζηνλ ίδην ρώξν είλαη έλα 

κνπζείν άιαηνο θαη αιπθώλ ζην νπνίν λα εθηίζεληαη εξγαιεία, 

κεραλέο, θσηνγξαθίεο αιιά θαη θαζεηί πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ αιαηηνύ. Τν κνπζείν απηό ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη 

θαη εθζέκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Λεραηλώλ, Αλδξαβίδαο, 

Κπιιήλεο Κάζηξνπ, Βνππξαζίαο γηα παξάδεηγκα αγξνηηθά, 

αιηεπηηθά, ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θαη ιατθήο ηέρλεο θιπ 

Γ. Ψσταγωγία 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηα παηδηά ζην πάξθν ζα είλαη 

πνιιέο θαη κάιηζηα ζα ηα θξαηνύλ απαζρνιεκέλα δεκηνπξγηθά γηα πνιύ 

ώξα. Κη αλ ζέιεηε, ζην ρώξν ηνπ πάξθνπ ζα ιεηηνπξγνύλ αθόκε 

εθζεζηαθόο ρώξνο, θηόζθηα γηα λα θαζίζεηε λα πάξεηε κηα αλάζα, ζθάθη 

αλνηρηνύ ρώξνπ, αλαςπθηήξην –άιιε έθπιεμε- ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε έλα 

παιαηό ζηδεξνδξνκηθό βαγόλη-λα δεηεζεί από παιηό ηξνραίν πιηθό από ηνλ 

Ο.Σ.Δ- θαη εθηόο ησλ άιισλ λα δηαζέηεη ζηα παηδηά ραξηί αιιεινγξαθίαο, 

κπινθ δσγξαθηθήο θαη κνιύβηα, όια από αλαθπθισκέλα πιηθά. Γηα ηελ 

άζιεζε ησλ παηδηώλ ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γήπεδα ηέληο θαη κπάζθεη. 

Καηά ηελ επίζθεςε, ζηνπο ππεύζπλνπο ησλ νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζα 

δίλεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό θαη αθίζεο θαη εθπαίδεπζε Τν πάξθν, ζα 

πξνζθέξεη πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηα παηδηά, πνπ απνζθνπνύλ όρη κόλν 

ζηελ ςπραγσγία, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζεκαληηθό, ίζσο ην 

ζεκαληηθόηεξν, θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη επνκέλσο ην 

εθπαηδεπηηθό. Θα κπνξνύλ ινηπόλ λα ην επηζθέπηνληαη ζρνιεία, 

λεπηαγσγεία θαη παηδηθνί ζηαζκνί από όιε ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη όρη κόλν. Οη καζεηέο ησλ Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ πνπ 

έξρνληαη εδώ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο παξνπζηάζεηο, δηάξθεηαο 30-45 ιεπηώλ, αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπο, θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο παξάγνληεο, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαξθή θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θ.ά. Παξαδίπια, ζην Κηίξην Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ν ππεύζπλνο ηνπ Πάξθνπ ζα ηνπο κηιήζεη γηα ηελ 

αλαθύθισζε. Έλα ζεκαληηθόηαην θεθάιαην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ 



αθηεξώλεηαη ζηε δηαδηθαζία, ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηα νθέιε πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ, πάληα κε ηξόπν πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ ειηθία ηνπο. Έηζη, άιινηε κέζα από ην παηρλίδη θαη άιινηε κέζα από 

ηε ζπδήηεζε, ζα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηελ αλαθύθισζε θαη ζα 

κάζνπλ πόζν θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ώζηε όια ηα 

αλαθπθιώζηκα πιηθά λα πεγαίλνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο θαη κόλν 

εθεί. Οη κηθξνί καζεηέο από ηα λεπηαγσγεία θαη ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κέζα από επράξηζηα παηρλίδηα, ρνξό, 

ηξαγνύδηα θαη επηβξαβεύνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε κηθξά ζπκβνιηθά 

δώξα όπσο κπαιόληα, κνιύβηα, ηρλνγξαθίεο θ.ά., ελώ όια ηα παηδηά έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο έλλνηεο ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο 

αλαθύθισζεο θαη λα κάζνπλ ηα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Σηελ πξάμε δηδάζθνληαη ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ίδηα ελεξγά θέξλνληαο από ην ζπίηη ηνπο 

αλαθπθιώζηκα, καζαίλνπλ λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα ξίρλνπλ ζηνπο 

θάδνπο κε ην δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα θάζε πιηθό. 

Γ. Πάρκο οδικής ζσμπεριθοράς 

Τα παηδηά ζα καζαίλνπλ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηόζν ζαλ πεδνί όζν θαη ζαλ 

κειινληηθνί νδεγνί. Τα παηδηά ζα καζαίλνπλ κε επράξηζην ηξόπν ηα ζήκαηα 

νδήγεζεο. Οη καζεηέο ζα εθπαηδεύνληαη ζηελ αζθάιεηα, ζεσξεηηθά κέζσ 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εγθεθξηκέλσλ από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη πξαθηηθά νδεγώληαο ζηε πίζηα εμάζθεζεο. 

Πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα αλαξσηεζνύκε λα αθνπγθξαζηνύκε θαη λα 

αμηνινγήζνπκε ηα κελύκαηα πνπ εθπέκπεη ε θύζε. 

Σήκεξα ινηπόλ όζν πνηέ ζα πξέπεη κέζσ πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ θαη 

αλαπηπμηαθώλ δνκώλ θαη ζσζηήο νξγάλσζεο λα επαηζζεηνπνηεζνύκε θαη 

ηαπηόρξνλα λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηηο επεξρόκελεο γεληέο γηα ηελ 

ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηαπηόρξνλα λα καο 

δνζεί ε επθαηξία λα αλαδείμνπκε ηηο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ καο. 

 

Γεώξγηνο Μπαθνγηάλλεο Φεκηθόο Μεραληθόο 

Υπνςήθηνο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο 

Με ηελ παξάηαμε Γηώξγνπ Παλαγησηόπνπινπ  


