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10. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εµφάνιση της έννοιας της «αειφορικής ανάπτυξης» των 
πόλεων έχει αναβαθµίσει την θέση του πρασίνου στον αστικό ιστό, ως καθοριστικού 
παράγοντα για την επίτευξη της. Στη «αειφορική πόλη» οι ανάγκες του παρόντος 
εκπληρώνονται χωρίς να διακυβεύεται η εξάντληση των φυσικών πόρων απαραίτητων 
για τις επόµενες γενεές, µε βάση την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των συστατικών της 
πόλης: οικονοµία, κοινωνία, φυσικό περιβάλλον.  

Στις περιοχές του αστικού πρασίνου η βλάστηση αποτελεί τον άµεσο συνδετικό κρίκο 
του ανθρώπου µε τη φύση.   

Το αστικό πάρκο, στη σηµερινή εποχή και στις συνθήκες της µεγαλούπολης, πρέπει να 
παρέχει µια, κατ’ αρχήν, δυνατότητα φυγής από το ανθρωπογενές,  πυκνοδοµηµένο 
περιβάλλον σε έναν χώρο µε άλλα χρώµατα, µε άλλα σχήµατα, µε άλλους ήχους, σε 
γεωµετρίες άλλης αισθητικής, σε καθαρότερη ατµόσφαιρα και ηπιότερους θορύβους, 
σε ένα χώρο δροσερό και σκιερό ή άπλετα ηλιόλουστο, µε αρτιότερο ουρανό ή άπλετη 
θέα. Με άλλα λόγια σ’ ένα χώρο, που προσφέρει, όσο είναι δυνατό, περισσότερα 
στοιχεία της φύσης, που δεν έχει ο δοµηµένος χώρος.* 

 

          
 

Το αστικό πάρκο µιµείται το δάσος, τους θαµνώνες, τα µεµονωµένα δένδρα, τα 
λιβάδια, τις λίµνες, τα ρέµατα, τα βράχια, τα σπήλαια κλπ., όταν και όπου υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις και υπάρχει µια αντιστοιχία φυσικών στοιχείων και κηποτεχνικών 
διαµορφώσεων π.χ. το γκαζόν αντιστοιχεί στο λιβάδι, ο βραχόκηπος σε βραχώδεις 
φυσικές περιοχές κοκ. Η µίµηση αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα καλύτερα πάρκα 
στον κόσµο θεωρούνται αυτά που πετυχαίνουν αυτή τη µίµηση. Τα πάρκα της 
γαλλικής σχολής, µε τη σκληρή γεωµετρία και την αυστηρή συµµετρία, µάλλον έχουν 
απορριφθεί, ενώ τα πάρκα της αγγλικής σχολής, που πετυχαίνουν καλύτερα τη 
µίµηση της φύσης, έχουν κυριαρχήσει και εξυπηρετούν τη λειτουργία αναψυχής, µε 
καλύτερο τρόπο. 

Το πάρκο, όµως, δεν είναι ένας χώρος παρθένας φύσης. Είναι ένας προσπελάσιµος και 
επισκέψιµος χώρος από όλα τα κοινωνικά στρώµατα και τις ηλικίες του πληθυσµού και 
γι’ αυτό έχει αντίστοιχη υποδοµή για την κίνηση, την παραµονή και τις στοιχειώδεις 
ανάγκες του. Η υποδοµή αυτή δεν θα πρέπει να ανατρέπει και να υποβαθµίζει τα 
φυσικά στοιχεία, δεν είναι κυρίαρχο στοιχείο του πάρκου, ούτε αυτοσκοπός. Το 
αντίθετο ακριβώς συµβαίνει τελευταία σε όλα τα πάρκα της χώρας µε την υιοθέτηση 
µίας άτοπης εν προκειµένω αντίληψης περί µικτών χρήσεων, την καθιέρωση της 
καθιστικής αναψυχής (αναψυκτήρια) και της εισπρακτικής αντίληψης των δήµων. 

 

 
* www.ekke.gr  Άρθρο του ∆ασολόγου κ. Κ. Καϊκη, ∆ιευθυντή ∆ηµοτικού Οργανισµού Περιβάλλοντος 
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Η αναψυχή στα πάρκα της πόλης είναι ολιγόωρη και, πάντως, συχνά 
επαναλαµβανόµενη. Κατά συνέπεια, το αστικό πράσινο πρέπει να έχει επαρκή έκταση 
και κατάλληλη διασπορά στον οικιστικό ιστό, ώστε να είναι προσιτό ανά πάσα στιγµή 
από το σύνολο του πληθυσµού. Σε έναν µικρό οικισµό (π.χ. ένα χωριό) το αστικό 
πράσινο δεν είναι, ίσως, αναγκαίο. Ο κάτοικος µπορεί να συναντήσει το φυσικό 
περιβάλλον του δάσους ή, έστω, το ηµιφυσικό περιβάλλον του αγρού, αµέσως µετά τα 
όρια του οικισµού. Όσο µεγαλύτερος ο οικισµός ή ο οικιστικός ιστός µιας µεγάλης 
πόλης, τόσο µεγαλύτερη έκταση πρασίνου απαιτείται, η οποία πρέπει να έχει και 
αντίστοιχη διασπορά για να είναι εύκολα επισκέψιµη.  

        

Τα φυσικά στοιχεία, που µπορεί να απαρτίζουν ένα πάρκο έχουν κατά βάση φυσικούς 
περιορισµούς: 

Στη σύνθεση της βλάστησης.  

∆εν είναι εφικτό να εγκαταστήσουµε µε επιτυχία είδη φυτών, που προέρχονται από 
άλλες κλιµατικές ζώνες, ακόµα και αν αρδεύουµε, λιπαίνουµε και καταπολεµούµε τα 
έντοµα και τις ασθένειες. Ο βασικός καµβάς των φυτών πρέπει να προέρχεται από τις 
φυσικές φυτοκοινωνίες και τις βιοκλιµατικές ζώνες της ευρύτερης περιοχής. Τα ξενικά 
είδη πρέπει να έχουν εξακριβωµένη προσαρµογή. Το υδροβόρο γκαζόν δεν πρέπει να 
έχει µεγάλη συµµετοχή. 

Στη χρήση του υδάτινου στοιχείου.  

Χωρίς επαρκή ποσότητα ανανεούµενου νερού δεν µπορούµε να συντηρούµε λίµνες 
και ρυάκια. Μόνο σε πόλεις που διαρρέονται από ποτάµια και ρέµατα συνεχούς ροής 
και ικανής ποσότητας νερού ή εφόσον υπάρχουν µεγάλες καρστικές πηγές µπορεί ο 
κηποτέχνης να οδηγήσει το νερό στο πάρκο και να κάνει διάφορες υδατικές 
διαµορφώσεις. 

Ο βασικός ρόλος του αστικού πρασίνου είναι:  

 Η βραχύχρονη και συχνή αναψυχή.  
 Η προσφορά καλύτερων κλιµατικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της 
πόλης. Το φαινόµενο της θερµοσυσσώρευσης στην πόλη και η δηµιουργία 
θερµονησίδας, που ανεβάζει τη θερµοκρασία στην πόλη κατά 6-100 C, µόνο µε το 
πράσινο ικανής έκτασης και µεγάλης “φυλλικής επιφάνειας” (το άθροισµα της 
επιφανείας των φύλλων).µπορεί να µετριασθεί ή και να ανατραπεί. Το ζήτηµα 
αυτό για την περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη θερινή 
περίοδο, για τις θερµές µέρες του καλοκαιριού, για τις µέρες του καύσωνα, που το 
κλίµα της πόλης γίνεται τροπικό ή ερηµικό. ∆εδοµένης της ανεπάρκειας του 
πρασίνου σε έκταση, η προσπάθεια πρέπει να στραφεί στη βελτίωση της 
βλάστησης και στη δηµιουργία της µέγιστης φυλλικής επιφάνειας. Από την άποψη 
αυτή, η δενδρώδης βλάστηση εξυπηρετεί καλύτερα αυτή τη λειτουργία.  

 Ο εξωραϊσµός.  
 Η µείωση του θορύβου.  
 Η κατακράτηση αιωρηµάτων της ατµόσφαιρας.  
 Η σταθεροποίηση των εδαφών.  
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Οι παράλληλες χρήσεις στο αστικό πράσινο, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, 
πολιτιστικές λειτουργίες κ.α. θα ήταν ιδανικό να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, 
εφόσον το αστικό πράσινο είχε ικανή έκταση. ∆εδοµένης, όµως, της ανεπάρκειας του 
θα πρέπει να τηρηθεί ως αρχή ότι “κάθε λειτουργία και χρήση, που περιορίζει την 
έκταση του πρασίνου ή αναιρεί τον προορισµό του δεν είναι επιτρεπτή”. Το πράσινο 
λειτουργεί αδιάκοπα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο σύστηµα της πόλης, µέρα 
και νύχτα. Ό, τι µπορεί να λειτουργήσει µέσα στον αστικό ιστό δεν είναι ανάγκη να 
καταλαµβάνει µόνιµα χώρο πρασίνου (π.χ. µια έκθεση εικαστικών τεχνών). 
Πολιτιστικά στοιχεία, αρχαιότητες, παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές συνδυάζονται 
κάλλιστα µε το στοιχείο του πρασίνου. 

 

Ο κυριότερος ρόλος του πράσινου στην πόλη, πέρα από την πολεοδοµική και 
αρχιτεκτονική χρήση, είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος, µε αξιοποίηση των 
διαδικασιών που γίνονται σε φυσικούς χώρους πρασίνου (π.χ. στο δάσος) και 
δηµιουργούν ένα νέο περιβάλλον, διαφορετικό από το αστικό φέρνοντας σε επαφή 
τους πολίτες µε τη λειτουργία της φύσης, την εναλλαγή των εποχών. 

 

         

 

Οι αισθήσεις µας δέχονται από την σύγχρονη πόλη ερεθίσµατα πρωτοφανή και πέραν 
των ορίων µεγέθους και διάρκειας.. Αντί για χώµα βλέπουµε άσφαλτο και 
πλακόστρωτο, αντί για δένδρα κτίρια και καλώδια, µορφές περίεργες, που τις 
δηµιούργησαν εκ του µη όντος, άνθρωποι για άλλους σκοπούς. Σε αντιπαραβολή,  σ΄ 
ένα πάρκο, όταν είναι αρκετά µεγάλο ώστε να καλύπτει όλο το οπτικό πεδίο 
εξαφανίζονται οι θόρυβοι και οι µυρωδιές της πόλης, πατάµε στο χώµα, το σκαλοπάτι 
είναι από πέτρα, το παγκάκι από φυσικό ξύλο και γύρω υπάρχουν φυσικά δένδρα και 
θάµνοι. Γραµµές, µορφές, όγκοι, χρώµατα, υφή, σιλουέτες, που αλλάζουν δυναµικά 
µε τις ώρες, τις εποχές, τα χρόνια, θρόισµα και µυρωδιές οικίες που δίνουν αισθήµατα 
ασφάλειας, ανάτασης και ξεκούρασης τα ίδια αισθήµατα προκαλούνται και στην εξοχή. 
Ένα τέτοιο πάρκο θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάσταση 100 µ., ογκώδες και υψηλό 
πράσινο, στοιχειώδεις εγκαταστάσεις πρόσβασης και ανάπαυσης, από ανθεκτικά και 
οικεία υλικά. Μπορεί επίσης να έχει συντριβάνι, βρύση µε πόσιµο νερό, έργα τέχνης. 
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Καθοριστικός είναι ο ρόλος του πρασίνου στη ρύθµιση των κλιµατικών συνθηκών 
στην πόλη. Τα δένδρα και γενικά το πράσινο συνεισφέρουν σηµαντικά στην µείωση 
της θερµοκρασίας των πόλεων και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Ένα από τα 
χαρακτηριστικά του αστικού µικροκλίµατος είναι οι υψηλότερες θερµοκρασίες αέρα 
που εµφανίζονται κατά µέσο όρο στις αστικές περιοχές σε σύγκριση µε τα προάστια 
και την ύπαιθρο. Η διαφορά αυτή κυµαίνεται µεταξύ 1-2οC την ηµέρα και 6-8οC την 
νύκτα. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως «αστική θερµική νησίδα».  

Τα κύρια αίτια δηµιουργίας της είναι:  

1.  Η συµπίεση του εδάφους και η κάλυψή του µε αδιαπέραστα στη βροχή υλικά 
εµποδίζουν τη διείσδυση του νερού της βροχής, κάνουν το έδαφος ξηρότερο και  
εµφανίζεται µειωµένο το φαινόµενο της ενεργοβόρου εξάτµισης από το έδαφος. Η 
συµπίεση και η κάλυψη του εδάφους εµποδίζουν έτι περαιτέρω την όποια εξάτµιση 
από το έδαφος.  

2.  Η µεγάλη θερµοαγωγιµότητα και θερµοχωρητικότητα των χρησιµοποιούµενων 
σήµερα δοµικών υλικών ( άσφαλτος, σκυρόδεµα κ.λ.π. ). Σε σύγκριση µε το 
έδαφος στη φυσική του κατάσταση το σκυρόδεµα παρουσιάζει δεκαπλάσια 
θερµοαγωγιµότητα από το φυσικό έδαφος. ( 0,011 cal/cm x sec x C0  έναντι 0,001 
) και πενταπλάσια θερµοχωρητικότητα ( 0,5 cal/cm3 x C0 έναντι 0,1 ) 

3.  Οι µεγάλες επιφάνειες των κτιρίων και των δρόµων, πεζοδροµίων κ.λ.π., που 
ακτινοβολούνται άµεσα από τον ήλιο, θερµαίνονται και η επιφάνειά τους µπορεί να 
φθάσει στην θερµοκρασία των 550 µε 600 C. Σε συνδυασµό µε τις µεγάλες 
θερµοαγωγιµότητα και θερµοχωρητικότητα και τη µεγάλη µάζα τους, 
µετατρέπονται σε κολοσσιαίους θερµοσυσσωρευτές.  

4. Η µειωµένη κίνηση του αέρα µειώνει την απόψυξη αυτών των 
θερµοσυσσωρευτών. 

5.  Τα αυξηµένα σωµατίδια και ο καπνός στις πόλεις µειώνουν τη διαφάνεια του αέρα 
και µειώνουν την απόψυξη µε ακτινοβολία των µαζών αυτών τη νύχτα. 

6. Η υψηλή θερµοκρασία δηµιουργεί θερµοκρασιακές αναστροφές, που εγκλωβίζουν 
έτι περαιτέρω τα σωµατίδια και άλλους ρύπους της ατµόσφαιρας. 

7.  Εισάγεται θερµική ενέργεια από τα οχήµατα και τα κλιµατιστικά µηχανήµατα. 

Σαν συνέπεια των παραπάνω παρουσιάζεται αύξηση της θερµοκρασίας 40 C στις 
παρυφές της πόλης, 60 C στο κέντρο ενώ κατά θέσεις µπορεί να υπερβεί και τους 100 

C. Συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη από τις µµετρήσεις που έγιναν το καλοκαίρι του 
1999 στα πλαίσια του προγράµµατος HIETA (Heat Island Effect in Thessaloniki Area), 
του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, προέκυψε ότι στο κέντρο της 
πόλης, καταγράφηκαν θερµοκρασίες 38 ως 42 βαθµών Κελσίου σε δρόµους µεγάλης 
κυκλοφορίας, ενώ την ίδια ώρα αισθητά πιο δροσερές ήταν οι περιοχές των 
περιφερειακών συνοικιών. Ακόµη όµως και σε αυτές καταγράφηκαν µεγάλες 
θερµοκρασιακές διαφορές που φτάνουν µέχρι και τους δέκα βαθµούς Κελσίου, από 
γειτονιά σε γειτονιά. 

Οι επιδράσεις που ασκεί η βλάστηση στο φαινόµενο αυτό είναι: 

1.  Επιτρέπει την ανεµπόδιστη διείσδυση του νερού της βροχής στο έδαφος, την 
αποθήκευσή του λόγω του µεγάλου πορώδους και την ανεµπόδιστη εξάτµισή του 
µε συνέπεια το δροσισµό.  

2.  Σκιάζει τις επιφάνειες οδοστρωµάτων, οικοδοµών κ.α. και διατηρεί τη θερµοκρασία 
τους σε «θερµοκρασία αέρος υπό σκιάν», ( 350 C ). 

3. Ένα µέτριου µεγέθους δένδρο διαπνέει περίπου 400 λίτρα νερού/24 ώρες, 
καταναλώνοντας σε ενέργεια 250.000 kcal, όση περίπου αντλούν 9 οικιακές 
συσκευές κλιµατισµού όταν λειτουργούν επί 24 ώρες ( των 1000 kcal/h).Να 
σηµειωθεί ότι οι κλιµατιστικές συσκευές δεν αποµακρύνουν τη θερµική ενέργεια 
από την πόλη. 

4.  Συγκρατεί µεγάλο ποσοστό των σωµατιδίων και ρύπων του αέρα. 



26 

 

 



27 

 

Τα φυτά επιδρούν στο µικροκλίµα µιας περιοχής και το µεταβάλλουν καθώς µεταξύ 
κλίµατος και βλάστησης υπάρχει παθητική και ενεργητική αλληλεξάρτηση ιδιαίτερα 
σύνθετη. Προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία, ρυθµίζουν την θερµοκρασία και 
την υγρασία του περιβάλλοντος και προστατεύουν από τους ανέµους. 
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Ανάλογες επιδράσεις ασκούνται στις πληµµύρες, στα υπόγεια νερά, στην αύξηση των 
χαµηλών θερµοκρασιών, στη ρύπανση του αέρα, στους θορύβους, στις συνθήκες 
φωτισµού και θάµβωσης, στον εξαερισµό της πόλης, καθώς και στις διαβρώσεις του 
εδάφους. 

 

 

 

 

 
 
 


