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Βλέποντας το πάνελ μας… 

. 



Δείχνω κάποιες «Πρακτικές» … 

 



 



 



…και σκέφτομαι τι να σημαίνει 

«Πράσινη Πόλη» πραγματικά … 

 



…όταν η Φύση έρχεται ή τη 

φέρνουμε πίσω …. 

 



…και σε αυτό παίζει ρόλο  «Κυκλική 

Οικονομία»  

 



Ο Λαχανόκηπός μας στο Μαρούσι 

 



Στη Θεσσαλονίκη, κάνανε 

Λαχανόκηπο τον παλιό χώρο 

αμαξοστασίου … 
 



Και αυτό…κάτι μου θύμισε… 

 



Υπάρχει όμως και αυτό που το λέμε 

πια «μόδα»…New Wave Planting !!! 

 



Ο  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ» 

 Είναι μία έννοια «υπό διαμόρφωση» που ελπίζουμε 
σύντομα να γίνει καθιερωμένη «τάση» στην 
παγκόσμια κηποτεχνία.  Στην πραγματικότητα , 
πρόκειται για τη σχεδιαστική, κατασκευαστική και 
διαχειριστική καταγραφή και άποψη μικροτοπίων της 
χώρας μας μέσα από φυσικά υλικά και φυτικά είδη 
που χαρακτηρίζουν τοπία περιοχών της πατρίδας μας 
περιγράφοντας πολιτισμό, ιστορία, επιστήμη, τέχνη, 
αγροτική πρακτική…αυτό που λέμε «άρωμα 
Ελλάδας»  



 



 



 



 



…ένα πρόγραμμα LIFE …. 

 Τίτλος έργου: Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδoμών (GRIN) 
για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων 

 

 Στόχοι του έργου 

 

 Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση της κλιματικής διακυβέρνησης στη 
διαχείριση των πράσινωνυποδομών σε τοπικό επίπεδο μέσω της καθιέρωσης ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής με επίκεντρο τις Περιοχές Αστικού Πρασίνου (ΠΑΠ). Το 
σχέδιο προωθεί την αστική ολοκλήρωση που σημαίνει ότι οι υπαίθριοι αστικοί χώροι 
λογίζονται πλέον όχι ως μεμονωμένες μονάδες αλλά ως στοιχεία του αστικού τοπίου ζωτικής 
σημασίας που έχουνσυγκεκριμένες λειτουργίες και συμβολή στην άμβλυνση και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η προσέγγιση αξιοποιεί τις ΠΑΠ ως πολύτιμους πόρους 
για την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών 
της μέσω της αστικής δασοκομίας. 

  

 Το έργο LIFEGrin θα αναπτύξει το πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης των αστικών δασών μέσω 
συμμετοχικού σχεδιασμού που θα συνδυάζει τη δημόσια αντίληψη και τις αξίες των ΠΑΠ με 
τις πρακτικές διαχείρισης που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. 



…και οι «ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ» 



 



 



Πιο «SMART» και «Κυκλική 

Οικονομία»… 

 



 



 



 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!! 

 


