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Ο τρόπος εμπλοκής όλων των μαθητών ήταν συμμετοχικός και
ενεργητικός, εθελοντικός και με διάθεση προσφοράς. Η διάρκεια
εμπλοκής τους ήταν 40 περίπου διδακτικές ώρες κατά μέσο όρο για κάθε
μαθητή. Μεταξύ των άλλων μελετήσαμε το κτίριο του Σανατόριου της
Πάρνηθας, στα πλαίσια της ένταξής μας στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη «Βιομηχανική κληρονομιά».
Επισκεφτήκαμε το κτίριο πριν από τις πυρκαγιές και εκφράσαμε σκέψεις
και προβληματισμούς για τη δυνατή μελλοντική του χρήση, όπως π.χ. να
γίνει Περιβαλλοντικό Κέντρο, αφού βρίσκεται μέσα στο Δρυμό, σε ένα
περιβάλλον με δάσος ελάτων, ξεχωριστό και μοναδικό για την Αττική
και πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας.
Βέβαια οι πυρκαγιές του 2007 αποτέφρωσαν μεγάλο μέρος του
ελατοδάσους και το ίδιο το κτίριο. Το επισκεφτήκαμε και μετά τις
πυρκαγιές και η θλίψη κυρίεψε την ψυχή μας. Τώρα έχει παραχωρηθεί
από το δημόσιο στον ιδιώτη, μαζί με μια μεγάλη έκταση από τον
περιβάλλοντα χώρο και περιμένουμε να δούμε τι εγκαταστάσεις θα
δημιουργηθούν μέσα στον πυρήνα του Δρυμού της Πάρνηθας, που κατά
τα άλλα είναι ΔΡΥΜΟΣ και ποια θα είναι η μελλοντική χρήση αυτού του
κτιρίου. Παρακάτω δίνουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για το κτίριο που
χτίστηκε για να χρησιμοποιηθεί αρχικά σαν Σανατόριο.

ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Το σανατόριο
Το σανατόριο δημιουργήθηκε το 1914 στην Πάρνηθα λόγω του εξαιρετικά υγιεινού
κλίματος της περιοχής, την εποχή που η φυματίωση ήταν σε έξαρση και χιλιάδες
Αθηναίοι κατασκήνωναν στην Πάρνηθα τους θερινούς μήνες. Το 1917 το Διοικητικό
Συμβούλιο του «Ευαγγελισμού» παρείχε 2.000 στρέμματα στο σανατόριο. Ο
«Ευαγγελισμός» πούλησε αργότερα ένα τμήμα της τεράστιας αυτής εκτάσεως. Το
κτίριο λειτούργησε με διαλείμματα μέχρι και το 1950 περίπου οπότε και παρήκμασε
λόγω ανακάλυψης της πενικιλίνης.
Όταν η Πάρνηθα χαρακτηρίστηκε natura το σανατόριο έχει εξαιρεθεί από τον πυρήνα
της, όπως τα ορειβατικά καταφύγια, το καζίνο και η πηγή Κανταλίδι .

Το Ξενία
Την δεκαετία του 50’ το σανατόριο μέσα στην ανοικοδόμηση του κράτους και σε
ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, μετατράπηκε στο
πολυτελές (για εκείνη την εποχή) Ξενία, 200 κλινών . Αυτό έγινε σε συνδυασμό με
την δημιουργία του καζίνο της Πάρνηθας ( mont parnes ), επίσης υπερπολυτελές
ξενοδοχείο.
Μετά την περίοδο της χούντας το ξενοδοχείο κλείνει και στην θέση του
δημιουργείται σχολή τουριστικών επαγγελμάτων του ΕΟΤ. Αυτή λειτουργεί μέχρι το
1981 όπου και εγκαταλείπετε λόγω των σεισμών.
Από τότε το Ξενία δεν έχει επαναλειτουργήσει με αποτέλεσμα να λεηλατηθεί.
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Η λεηλασία ήταν τόσο άγρια που ξεριζώθηκαν ακόμα και τουαλέτες.
Αργότερα υπήρξε η φήμη ότι το Ξενία ήταν στοιχειωμένο .
Σήμερα έχει παραχωρηθεί προς ανακατασκευή κι επαναλειτουργία στην ιδιοκτησία
του καζίνο.
Μετά την φωτιά της Πάρνηθας το 2007 το Ξενία κάηκε ολοσχερώς.
Η τοποθεσία του Ξενία
Το Ξενία βρίσκετε κοντά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Βρίσκετε περίπου 20΄
από το τελεφερίκ με αμάξι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πυροσβέστης που σβήνει μικροεστία στο ξενοδοχείο Ξενία

