
ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  

ένα πάρκο σε παρακμή. 

Εντοπισμός Προβλήματος:  
Μετά από την εκπαιδευτική μας επίσκεψη στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου στο Στρόβολο στα πλαίσια του Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το 

πάρκο γειτνιάζει με το λύκειό μας και βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου Στροβόου, στην περιοχή Ακρόπολη. Με μεγάλη μας απογοήτευση αντικρίσαμε ένα πάρκο το οποίο ξεχείλιζε από απορρίμματα και οι κάδοι, 

πολλοί εκ των οποίων ήταν σπασμένοι  βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Οι χώροι πρασίνου είναι παραμελημένοι, η βλάστηση είναι ανεπαρκής και τα δέντρα είναι απότιστα και απεριποίητα. Γι’ αυτό κοινή αποδοχή 

είναι ότι απαιτείται προσθήκη δέντρων, απομάκρυνση ξερών κλαδιών και εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας του αστικού πάρκου. Παράλληλα, τόσο τα παγκάκια όσο και τα παιχνίδια στον παιδότοπο του πάρκου είναι 

ανεπαρκή και κατεστραμμένα. Είναι αναγκαία λοιπόν η επιδιόρθωση στα πιο πολλά παγκάκια καθώς και η ενίσχυση του πάρκου με πινακίδες σήμανσης για καθαριότητα και σεβασμό των παιχνιδιών. Επίσης, όσον 

αφορά τον παιδότοπο, χρειάζεται συντήρηση και αντικατάσταση των παιχνιδιών με νέα.  

Το πάρκο του Αγίου Δημητρίου αν και είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον ψυχαγωγίας με αρκετούς χώρους στάθμευσης και ποδηλατοδρόμους με εύκολη πρόσβαση στην κοινότητα του Δήμου Στροβόλου, εντούτοις 

χρειάζεται βελτίωση αλλά και διοργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων. Ως μαθητές του  Δήμου Στροβόλου παρατηρούμε με δυσαρέσκεια ότι ο Δήμος έχει παραμελήσει το πάρκο, το οποίο χρειάζεται πιο συχνό 

καθάρισμα και φροντίδα από μέρους του Δήμου αλλά και άλλων αρμόδιων φορέων. Μέσα από την έρευνα που διεκπεραιώσαμε ως οικολογική ομάδα του Λυκείου Ακροπόλεως, διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές με την 

κατάλληλη καθοδήγηση και ευαισθητοποίησή τους για το περιβάλλον θα είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της σημερινής εικόνας του Πάρκου της Πόλης μας. Απαιτείται λοιπόν 

συλλογική προσπάθεια για να έχουμε αειφόρες πόλεις.  

Αστικό πράσινο και η αξία του! 

 
•  Τα πάρκα βοηθούν στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης  (1). Ανάλογες ζώνες πρασίνου περιορίζουν κατά 

45% τους αέριους ρυπαντές από οξείδια του C, N και S . 

Επιπρόσθετα ζώνες πρασίνου απομονώνουν χώρους με 

σημαντική ηχορύπανση, όπως αυτοκινητόδρομοι, 

εργοστάσια, αυλές σχολείων, σιδηροδρομικές γραμμές (1). Το 

αστικό πράσινο μπορεί να επιδράσει στις κλιματολογικές 

συνθήκες . Τα φύλλα των δένδρων συγκρατούν, 

αντανακλούν, απορροφούν και μεταβιβάζουν ηλιακή 

ακτινοβολία μειώνοντας τη θερμοκρασία σε περίοδο 

καύσωνα. Δένδρα και θάμνοι μπορούν να ρυθμίζουν την 

κίνηση και την ταχύτητα του ανέμου δρώντας σαν εμπόδιο, 

εκτρέποντας ή ρυθμίζοντας την κατεύθυνση του (1).  

• Επιπρόσθετα το αστικό πράσινο παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα στο περιβάλλον της 

πόλης (πολλές αστικές περιοχές με πάρκα με κήπους και με 

ποταμούς αποτελούν καταφύγιο πολλών ειδών της πανίδας 

μιας περιοχής) (1). 

•  Βελτιώνει την αισθητική αντίληψη και την απόλαυση του 

αστικού τοπίου , βοηθώντας στην αρμονική σχέση μεταξύ 

κατασκευών και φυσικού περιβάλλοντος (1). 

• Τα πάρκα επιδρούν θετικά στην υγεία του ανθρώπου 

σύμφωνα με πολλές έρευνες. Έρευνα του Πανεπιστημίου 

Κουήνσλαντ έδειξε ότι 30 λεπτά επαφής με το πράσινο είναι 

αρκετά να βοηθήσουν το σώμα και το πνεύμα του 

ανθρώπου. Συγκεκριμένα, μίση ώρα βόλτας στο πράσινο 

συνδέθηκε με μείωση κατά 7% της κατάθλιψης και κατά 9% 

της αρτηριακής πίεσης (2). Επιπρόσθετα ερευνητικά στοιχεία 

φανερώνουν ότι το πράσινο πολεμά την παιδική παχυσαρκία 

και την μυωπία (2). Επίσης, τα άτομα αυτά έχουν καλύτερα 

μοτίβα ύπνου, μείωση αρνητικών συμπεριφορών όπως ο 

θυμός και βελτίωση κοινωνικών σχέσεων (2).  

• Τα πάρκα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, μέσω 

βοτανικών κήπων και πάρκων περιβαλλοντικής 

πληροφόρησης (1). 

• Επιπρόσθετα αποτελούν χώρους αναψυχής, ξεκούρασης και 

διαφυγής από την καθημερινή ένταση. Προσφέρει 

επιπρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης αφού ,στις 

ανεπτυγμένες χώρες το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό 

κλάδο ανάπτυξης αντίστοιχων επιχειρήσεων όπως φυτώρια, 

τεχνικές εταιρίες συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου (1). 

• Κάθε Δήμος οφείλει να επενδύσει στο αστικό πράσινο για την 

ευημερία των Δημοτών του με στόχο πάντοτε την αειφόρο 

ανάπτυξη! 

Η Ερευνητική εργασία: 
Συντάξαμε ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις το οποίο συμπληρώθηκε από 60 μαθητές της Α’, Β ’ και Γ ’ Λυκείου.  

Συμπεράσματα: 

• Σχεδόν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας έχουν 

επισκεφτεί το πάρκο, εκτός μερικά παιδιά της πρώτης 

τάξης (Γραφική 2). 

• Η πλειοψηφία των μαθητών έχει θετική εντύπωση για 

το πάρκο, μερικοί καμία εντύπωση ενώ η μειοψηφία 

έχει αρνητική (Γραφική 3, 5). 

• Οι περισσότεροι μαθητές έχουν επισκεφτεί το πάρκο 

για βόλτα με φίλους, ή σαν περαστικοί (Γραφική 4). 

• Οι μαθητές προτείνουν την βελτίωση της καθαριότητας 

του πάρκου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 

(Γραφική 6, 7). 

• Οι πλειοψηφία των μαθητών υποστηρίζει πως η 

σχολική κοινότητα θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη 

βελτίωση του πάρκου (Γραφική 9).  

• Οι μαθητές θεωρούν πως δεν υπάρχουν αρκετά 

πάρκα στη Λευκωσία (Γραφική 10). 

• Σχεδόν όλοι οι μαθητές πιστεύουν πως ο Κύπριος 

πολίτης δεν είναι ευαισθητοποιημένος για τη σημασία 

των πάρκων στην πόλη (Γραφική 11). 

• Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι η πολιτεία δεν 

δίνει την πρέπουσα σημασία στη δημιουργία και 

βελτίωση πάρκων στην πόλη (Γραφική 12). 

• Οι μαθητές υποστηρίζουν πως για την κακή κατάσταση 

πολλών πάρκων οφείλεται τόσο ο πολίτης όσο και η 

πολιτεία (Γραφική 13). 

• Οι περισσότεροι μαθητές είναι αρκετά 

ευαισθητοποιημένοι για θέματα περιβαλλοντικά 

(Γραφική 14). 

• Η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύει πως το να 

νοιάζεστε για την κακή κατάσταση του πάρκου του 

Αγίου Δημητρίου σημαίνει ότι νοιάζεσαι και για το 

περιβάλλον (Γραφική 15). 
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Η. Θα ενδιαφερόσασταν να 
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Θ. Θεωρείτε ότι η σχολική κοινότητα θα 
μπορούσε να ωφεληθεί από τη βελτίωση 

του γειτονικού αυτού πάρκου  
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Ι. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αρκετά 
πάρκα στη Λευκωσία  
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Κ. Θεωρείτε ότι ο Κύπριος πολίτης 
είναι ευαισθητοποιημένος για τη 
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Λ. Θεωρείτε ότι η πολιτεία δίνει την 
πρέπουσα σημασία στη δημιουργία και 

βελτίωση πάρκων στη πόλη μας  
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Ξ. Θεωρείτε ότι το να νοιάζεστε για 
την καλή κατάσταση του παρκού 

Αγίου Δημητρίου σημαίνει ότι 
νοιάζεστε και για το περιβάλλον  

Επισκόπηση από μαθητές του «Οικολογικού Σχολείου». Οι 

μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Κατεστραμμένα παγκάκια παντού 

Φτωχή βλάστηση και απεριποίητοι χώροι 

πρασίνου  

Σκουπίδια παντού 

Οι κατεστραμμένοι κάδοι 

Το παραμελημένο σιντριβάνι του πάρκου 

Βιβλιογραφία:  (1) http://www.citybranding.gr/2013/04/blog-post8.html 
                            (2) www.torima.gr>science>article    

Η Δράση μας:  
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Συμπεράσματα:  

Συνολικά οι μαθητές που ρωτήθηκαν απάντησαν θετικά. Συγκεκριμένα, οι 

πλειοψηφία των μαθητών της Γ Λυκείου θα ήθελαν να συμμετέχουν σε 

εκστρατεία καθαριότητας του πάρκου. Όμως οι περισσότεροι μαθητές της  

Α και Β Λυκείου δεν θα επιθυμούσαν (Γραφική 8).  

Μελλοντικές δράσεις: 
• προγραμματισμένοι συνάντηση  με Δήμαρχο Στροβόλου για 

παρουσίαση εργασίας και εισήγηση μέτρων βελτίωσης του Πάρκου 

•ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου μας για πληροφόρηση της 

ολομέλεια της σχολικής κοινότητας 

•δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό του Δήμου Στροβόλου για 

ενημέρωση όλων των δημοτών. 

•εκστρατεία καθαριότητας και δεντροφύτευες από μαθητές του Λυκείου 

μας και του συνδέσμου Γονέων 

Λύκειο Ακροπόλεως 

Μαθήτες: Αναστασία Χένκιν Β6, Χαρά Αιμιλιανίδου Β4, 

Μιχάλης Μιχαήλ Γ3, Αναστασία Παναγή Β3, Διαμάντω 

Κκολού Β3, Φρύνη Ιωαννίδου Β3 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Βάσω Παπασωζομένου  
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