
 

 

 

 

 

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση» 

βρίσκεται στη θέση με το τοπωνύμιο«Πύργος Βασιλίσσης»  εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Ίλιου.  

Αποτελεί το μεγαλύτερο οργανωμένο πνεύμονα πρασίνου στον αστικό 

ιστό της Αθήνας, συνολικής έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων 

(ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Hyde park στο Λονδίνο έχει έκταση 

1.420 στρέμματα ενώ ο Εθνικός Κήπος, στο κέντρο της Αθήνας, μόνο 
158 στρέμματα). 

Η ύπαρξη του υγρού στοιχείου σε μεγάλη έκταση του Πάρκου, τόσο 

με τη μορφή των έξι τεχνητών λιμνών του, όσο και του ομοίως 

τεχνητού καναλιού, που εξασφαλίζει τη ροή του νερού μεταξύ των 

λιμνών και την ανακύκλωσή του, καθώς και η πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα του πάρκου, το καθιστούν έναν πραγματικά σπάνιο θησαυρό 

φυσικού κάλλους και μάλιστα μέσα στον οικιστικό ιστό με στοιχεία 

μοναδικά, τόσο για τη δυτική Αθήνα, όσο και για ολόκληρη την 

Αττική. 

.  Στον Πάρκο επίσης δραστηριοποιείται η Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρία με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της 

Αττικής (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια) και σε καθημερινή 

βάση καταφθάνουν στο πάρκο πούλμαν με σχολεία από όλη την 

Αττική για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών. 

Τα έργα που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα καθιστούν το πάρκο ένα 

μοναδικό χώρο υπερτοπικής σημασίας μέσα στο πολεοδομικό 

συγκρότημα της Αθήνας και αποτελείται από τα παρακάτω κύρια 
στοιχεία: 

- το υγρό στοιχείο , σπάνιο στην Αττική, που αναδείχθηκε σε 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό του τοπίου με τη δημιουργία  τεσσάρων 

τεχνητών λιμνών φιλοξενώντας αντίστοιχη βλάστηση υγροτοπικού 
χαρακτήρα γύρω από τις λίμνες 

 

 

- το δίκτυο πεζοδρόμων εσωτερικής κυκλοφορίας  του πάρκου και 

την κατασκευή γραμμών τραίνου επίσκεψης του πάρκου απαραίτητο 
λόγω της έκτασής του 

- τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (άλση και καλλιέργειες) και την προώθηση οικολογικών 

καλλιεργειών στα πλαίσια του στόχου της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συνέχειας της 

ιστορίας του χώρου (πρότυπο αγρόκτημα Πύργου Βασιλίσσης) τις κτιριακές εγκαταστάσεις για την 

εξυπηρέτηση λειτουργικών χρήσεων. 

 

 

 

 



 

 Ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον! 

 

       Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης   
Τρίτσης», σήμερα είναι ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας 
ζωής στο αστικό περιβάλλον της Αττικής.  

       Ο περιβαλλοντικός θησαυρός του Πάρκου, το οποίο εκτείνεται 
μεταξύ των δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, 
περιλαμβάνει έξι ειδυλλιακές τεχνητές λίμνες, οι οποίες 
αγκαλιάζονται από καλαμώνες και αγροτικές καλλιέργειες που 
σφύζουν από ζωή, ιδιαίτερα κατά τη μετανάστευση των πουλιών, 
οπωροφόρα, φυλλοβόλα, κωνοφόρα δένδρα και θάμνους.  

    Η καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων γίνεται με βιολογική 
μέθοδο και δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και λιπάσματα.  

    Οι δεντροστοιχίες από κυπαρίσσια, οι συστάδες ευκαλύπτων, 
ακακιών και ψευδακακιών καθώς και οι ωραιότεροι κήποι από 
πλήθος φυτικών ειδών, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και 
συντηρηθεί από τις δραστηριότητες του Εθνικού Ιδρύματος 
Νεότητας και της Αγροτικής Εταιρείας ¨Πύργος Βασιλίσσης Α.Ε.¨, 
του ονομαζόμενου κτήματος Σερπιέρη, επιβεβαιώνουν την άποψη 
ότι η Αττική είναι ο ευλογημένος τόπος για την ανάπτυξη μεγάλης 
ποικιλίας φυτών με σχετικά μικρή προσπάθεια και χαμηλό κόστος. 

 

     Στο Πάρκο, σήμερα, συναντούμε εκτεταμένα τμήματα με 
πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι ελιές, τα αμπέλια, οι 
φιστικιές, οι συκιές, θυμίζουν ακόμα στον επισκέπτη το χαρακτήρα 
του πρότυπου Κέντρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που είχε ο χώρος 
στα τέλη του 19ου αιώνα.  

      Πλήθος πουλιών, μικροθηλαστικών και ερπετών βρίσκουν 
καταφύγιο και τροφή στις αγροτικές εκτάσεις που φροντίζονται από 

το προσωπικό του Πάρκου χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων 
και άλλων χημικών. 

  

 

 

     Χαρακτηριστική είναι η εικόνα πολλών εξωτικών παπαγάλων που 
έχουν βρει καταφύγιο στο Πάρκο έχοντας ξεφύγει από τα κλουβιά τους: 
τσιμπολογούν τα φιστίκια μόλις τα κλαδιά των δένδρων γεμίζουν από 
τους θρεπτικούς καρπούς! 

     Σημαντική για την παρουσία των πουλιών είναι και η ποικιλομορφία 
στη βλάστηση. Στο οικοσύστημα αυτό φωλιάζουν 177 είδη πουλιών, 
πολλά από τα οποία είναι σπάνια για το αστικό περιβάλλον, καθώς και 
αμφίβια, ερπετά, νυχτερίδες, μικροθηλαστικά και σκαντζόχοιροι.  

 

 

 

 

  
 

 


