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ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Ο ξόινο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ, ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηωλ πόιεωλ, ζην πιαίζην ηωλ
αξρώλ ηεο αεηθόξνπ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπο, κπνξεί λα είλαη πνιύ ζεκαληηθόο.
Οη δηάθνξεο κνξθέο ηωλ ρώξωλ αζηηθνύ πξαζίλνπ ηωλ πόιεωλ κε ηελ θαηάιιειε
αλαινγία πξαζίλνπ/θάηνηθν κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο
δωήο ηωλ θαηνίθωλ, θαζώο ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνύ
πξαζίλνπ είλαη πνιιαπιή, πεξηιακβάλνληαο ηελ νηθνινγηθή, ιεηηνπξγηθή, θνηλωληθή
θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Αεηθνξία ζε επνρή πνιύπιεπξεο θξίζεο-Βηώζηκεο
πόιεηο

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙA: Aζηηθό πξάζηλν, ξόινο, πόιε
EΙΑΓΧΓΗ
Σήκεξα πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο δνπλ ζε
αζηηθέο πεξηνρέο. Τα αζηηθνπνηεκέλα νηθνζπζηήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ήδε κεηαμχ
ησλ πέληε κεγαιπηέξσλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε. Σε απηά ηα νηθνζπζηήκαηα
θαη ην αζηηθφ ηνπίν, ην πξάζηλν απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν, ρψξν δσήο θαη αληίιεςεο
ηεο πφιεο (Αλαληάδνπ-Τδεκνπνχινπ, 1992, Τζαιηθίδεο, 1995α).
Ζ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο αμίαο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ήηαλ φηη ζπλεηζθέξεη
ζηελ αηζζεηηθή ησλ πφιεσλ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αλαςπρήο. Σήκεξα φκσο, επηθξαηεί
ε αληίιεςε, φηη ε ζπκβνιή ηνπ εθηείλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο
πφιεηο, π.ρ. ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ, ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ ζπκκεηνρή θαη
ζπλεξγαζία ησλ πoιηηψλ, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ
απαζρφιεζεο (Walker, 2004).
Σηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο αζηηθνχ
πξαζίλνπ θαη ηελ αλαινγία ρψξσλ πξαζίλνπ/θάηνηθν θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ
αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πφιε κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε επίδξαζε ηνπ νηθνινγηθνχ,
ιεηηνπξγηθνχ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε
ησλ πφιεσλ.

ΥΧΡΟΙ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ-ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ
Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ην πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο θαη θαη’ επέθηαζε ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο είλαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα. Σήκεξα νη ρψξνη πξαζίλνπ έρνπλ
γίλεη θαλφλαο, ηφζν κέζα ζηηο πφιεηο, φζν θαη πεξηθεξεηαθά αθελφο γηα ηνλ
εμσξατζκφ ηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ θαηνίθσλ

ηνπο. Οη ζχγρξνλεο πφιεηο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δφκεζήο ηνπο θαζψο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αζθνχληαη κέζα ζηα φξηά ηνπο, έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο
αιινηψζεηο ζην θιίκα ηνπο θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ ηνπο (Εάγθαο, 2005).
Τν αζηηθφ πξάζηλν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη παξάιιεια λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο
απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα αλαςπρή. Ζ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ
ζπζηεκαηνπνηείηαη ζηνπο πξάζηλνπο ρψξνπο ησλ πφιεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη νη εμήο:
1)θπζηθνί ρψξνη πξαζίλνπ, 2)δεκφζηα θαη ηδησηηθά πάξθα θαη θήπνη, 3) πιαηείεο,
παηδηθέο ραξέο θαη ρψξνη αζινπαηδηψλ, 4)ρψξνη αλαςπρήο θαη αζηηθνί ρψξνη γχξσ
απφ ηα θηίξηα θαζψο θαη θπηεχζεηο ζε νξνθέο θαη φςεηο θηηξίσλ 5) απιέο δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ θαη εθθιεζηψλ, 6)δελδξνζηνηρίεο θαη
δηαδξνκέο πξαζίλνπ θαηά κήθνο νδηθψλ αξηεξηψλ, 7)ρψξνη ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, κε
δνκεκέλνη, πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ή αλήθνπλ ζε δψλεο αλάπιαζεο,
8)εγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη, επνηθηζκέλνη απφ ελδεκηθή βιάζηεζε θαζψο θαη
θνηκεηήξηα, 9)ξέκαηα, θαλάιηα απνζηξάγγηζεο θα άξδεπζεο. Τα παξαπάλσ
πξνζδίδνπλ ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ηεο πφιεο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ, θαζψο εληάζζνληαη πιήξσο ζηνλ αζηηθφ
ηζηφ θαη απνξξνθνχλ φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο θξαδαζκνχο ηεο
πφιεο.
Σήκεξα ε αλαινγία ρψξσλ πξαζίλνπ πνηθίιιεη ζηηο Δπξσπατθέο πφιεηο απφ 2,2535 m2/θάηνηθν, αλ θαη κπνξεί λα είλαη θαη κεγαιχηεξε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηελ
πεξίπησζε ηεο Κνπεγράγεο (43 m2/θάηνηθν), αλ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πξάζηλεο
πεξηνρέο θαη ηα γχξσ δάζε. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ε αλαινγία ρψξσλ πξαζίλνπ ,
πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο, είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ 9
m2/θάηνηθν, ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ησλ πεξηζζνηέξσλ ειιεληθψλ
κεγαινππφιεσλ , ην αζηηθφ πξάζηλν αλά θάηνηθν είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ (Αζήλα :
2,25 m2/θάηoηθν, Θεζζαινλίθε : 2,50 m2/ θάηoηθν) θαη ζπλήζσο άηαθηα
θαηαλεκεκέλν. Σηε Θεζζαινλίθε π.ρ. ην ιηγνζηφ αζηηθφ πξάζηλν είλαη
ζπγθεληξσκέλν ζηελ παξαιία , ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζηηο Γπηηθέο
ζπλνηθίεο αλχπαξθην (Νάζηεο, 2006). Ζ αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηηο
Διιεληθέο πφιεηο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη
πξνθαλήο.

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΗ
Οη ρψξνη αζηηθνχ πξαζίλνπ καδί κε άιιεο βαζηθέο ππνδνκέο απνηεινχλ
ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ελφο βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο θαη εληζρπηηθφ παξάγνληα ηεο
θαιήο πνηφηεηαο δσήο. Σηελ επνρή καο, είλαη πιένλ θαηαλνεηφ φηη ν ξφινο ηνπ
αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο κίαο πφιεο είλαη πνιιαπιφο (νηθνινγηθφο,
ιεηηνπξγηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο).

Oικολογικόρ πόλορ
Ζ νηθνινγηθή ζπληζηψζα ηνπ ξφινπ ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζπληειεί α) ζηε
βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο
ζηελ πφιε (π.ρ. κείσζε ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη
κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ςπρξνχ αλέκνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν), β)ζηε κείσζε
ηεο αέξηαο ξχπαλζεο (π.ρ. κείσζε ηε πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αέξα ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα
θαηά 65% απφ ηηο δελδξνζηνηρίεο ζε κία ιεσθφξν), γ) ζηελ αχμεζε ηνπ λεξνχ ησλ
πδξνθφξσλ νξηδφλησλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηε κείσζε

ηνπ θηλδχλνπ ησλ πιεκκπξψλ, δ) ζηε ξχζκηζε ηνπ θσηηζκνχ (αληηζακβσηηθή
πξνζηαζία), ε)ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο, ηε ζπληήξεζε ηεο παλίδαο θαη
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζη) ζηε ζχδεπμε ηνπ «πξάζηλνπ» κε
ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαηάιιεισλ εηδψλ
θαη πνηθηιηψλ θπηψλ (Τζαιηθίδεο, 1995).
Απφ ηα πξνεγνχκελα, αμίδεη λα αλαθεξζεί πην ζπγθεθξηκέλα, ε επεξγεηηθή
επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηε κείσζε ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηε
ζεξηλή πεξίνδν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ κε επλντθέο ζπλζήθεο εδαθηθήο πγξαζίαο, ππάξρεη έληνλε δηαπλνή,
θαηά ηελ νπνία ην λεξφ, γηα λα κεηαηξαπεί απφ ηελ πγξή ζηελ αέξηα θάζε, απνξξνθά
ζεκαληηθή ελέξγεηα. Σηε Θεζζαινλίθε νη δελδξνζηνηρίεο ηεο νδνχ Τζηκηζθή (1200
πεξίπνπ δέλδξα) έρεη εθηηκεζεί φηη δηαπλένπλ 84 t λεξφ/εκέξα, πνπ ηζνδπλακνχλ κε
ηελ ςπθηηθή ηθαλφηεηα 700 κεραλεκάησλ (Νάζηεο, 2006).
Δπί πιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζηε κείσζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο,
θαζψο ε βιάζηεζε θαη εηδηθά ηα δέληξα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο,
πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Γηφηη, πέξα απφ ηελ απνξξφθεζε
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ, ην αζηηθφ πξάζηλν
ζπληειεί, γηα παξάδεηγκα, ζηελ απνξξφθεζε ησλ επηθίλδπλσλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ, πνπ νθείινληαη ζηε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηνπο ξχπνπο ησλ
νρεκάησλ, ηεο νηθηαθήο ζέξκαλζεο, ηεο βηνκεραλίαο θ.ά. Ζ επηθηλδπλφηεηα ησλ
ζσκαηηδίσλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηά απφ απηά
εηζρσξνχλ ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
πλεπκνλνθνληάζεηο, άζζκα, θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθηλνγέλεζε (Εέξβαο,
2011). Αλαθνξηθά κε ηνπο αέξηνπο ξχπνπο, αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο, φηη έλα
ζηξέκκα βιάζηεζεο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη έσο θαη 220 kg κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(CO) ην ρξφλν ( Aθχιαο θαη Ληαξάθνπ, 1999).

Λειτοςπγικόρ πόλορ
Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηθήο παξακέηξνπ ηνπ ξφινπ ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζα
πξέπεη λα αλαθεξζνχλ : α)ε αηζζεηηθή βειηίσζε ηεο πφιεο (π.ρ. νπηηθή επραξίζηεζε
κε ηε κείσζε ησλ ζθιεξψλ πθψλ θαη φγθσλ δηαθφξσλ θηηξίσλ θαη ηε δηακφξθσζε
ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο πφιεο), β) ε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο ζε ππαίζξηεο εθδειψζεηο θαη
πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη γ) ε κείσζε ηεο ερνξχπαλζεο θαη ε αλάδεημε
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ.
Απφ ηα παξαπάλσ, ελδηαθέξεη, ηδηαίηεξα, λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ
σθέιηκε επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
ήζνπο, ιακβάλνληαο ππφςε, φηη ε βιάζηεζε κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα
ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αηζζήζεηο, παξέρνληαο πιήζνο εξεζηζκάησλ, νπηηθψλ, απηηθψλ,
ερεηηθψλ, νζκηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ, πνπ έρνπλ κεγάιε
εθπαηδεπηηθή αμία. (Τακνπηζέιε, 1995). Έηζη, γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθψλ κε ηε δηακφξθσζε ηεο
απιήο ηνπ ζρνιείνπ ή/θαη ε ελαζρφιεζε κε βησκαηηθά πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ζε
ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ πνιχ ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
(Aθχιαο θαη Ληαξάθνπ, 1999).

Κοινωνικόρ κα οικονομικόρ πόλορ
Σρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ είλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ : α) ε αλαςπρή ησλ πνιηηψλ θαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο
θαη άζιεζήο ηνπο, β) ε αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, γ)ε πξνζηαζία απφ
ζενκελίεο θαη θηλδχλνπο, γ) κείσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δαπαλψλ, δ) ε αλαθαηαλνκή
ησλ αμηψλ ηεο γεο θαη ησλ θαηνηθηψλ , γ) ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δ) ε
αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ.
Σρεηηθά κε ηελ αλαςπρή ησλ πνιηηψλ, είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ ρψξσλ
πξαζίλνπ ζε κία πφιε γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην πεξπάηεκα θαη ην ηξέμηκν, ε
μεθνχξαζε θαη ε ραιάξσζε, ην δηάβαζκα θαη ε παξαηήξεζε, ηα νπνία επλννχλ ηε
θπζηθή πγεία θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηεο ςπρηθήο
πγείαο Ζ δπλαηφηεηα γηα ςπραγσγία (ηδίσο ησλ παηδηψλ) ζε ρψξνπο αζηηθνχ
πξαζίλνπ είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλε , αλ θαη παξαηεξείηαη ζρεηηθή δηαβάζκηζε, πνπ
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ηνπνζεζία, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ.
Ζ επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ
πνιηηψλ κε ηελ επέθηαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ επαθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ ξφινπ ηνπ
αζηηθνχ πξαζίλνπ ζε κία πφιε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, κεηαμχ ησλ άιισλ :
α)ελζαξξχλεηαη ε θνηλσληθή επαθή θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ κέζσ ησλ γλσξηκηψλ κε
ηνπο γείηνλεο, β)εληζρχεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο θαη πξνσζείηαη ε
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ,
γ)δεκηνπξγείηαη ζπκπαγήο θνηλσληθφο ηζηφο- κε ηε ζπκκεηνρή θαη κνλαρηθψλ
αηφκσλ- πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζηαζία ηεο γεηηνληάο θαη ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο
αζθάιεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ παξαβαηηθφηεηαο, δ)
αλαπηχζζεηαη ε αιιεινβνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ γεηηφλσλ κε
απνηέιεζκα ηελ πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ζπκβάλησλ θαη
θηλδχλσλ (π.ρ. ππξθαγηά).
Τν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ πέξα απφ ηε
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. γηα ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ρψξσλ
πξαζίλνπ)θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζρεηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα
ζρεηίδεηαη θαη κε ηε κείσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δαπαλψλ ελφο ζπηηηνχ (π.ρ. ην
ρεηκψλα γηα ζέξκαλζε (δέληξα-αλεκνθξάθηεο)θαη ην θαινθαίξη γηα θιηκαηηζκφ
(ζθίαζε) ή/θαη ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, ιφγσ ηεο θαιήο πνηφηεηαο
δσήο. Γελ είλαη επίζεο ακειεηέα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηψλ ηεο γεο θαη ησλ ηηκψλ
ησλ θαηνηθηψλ, γχξσ απφ έλα ρψξν πξαζίλνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο
ηδηνθηήηεο αιιά θαη ην θξάηνο. Γεληθά, κηα αμηφινγε πεξηνρή αζηηθνχ πξαζίλνπ
κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο λέσλ θαηνίθσλ θαη ζε επξχηεξε θιίκαθα λα
επηδξάζεη επλντθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (π.ρ. κε δηνξγάλσζε
αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ).

ΕΠΙΛΟΓΟ
Τν αζηηθφ πξάζηλν κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ, δηακέζνπ ηεο νηθνινγηθήο, ιεηηνπξγηθήο, θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο επίδξαζήο ηνπ. Απνκέλεη λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη
δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμήο ηνπ απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηελ Τνπηθή απηνδηνίθεζε γηα
ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ

θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημήο ηνπ σο πνιχ ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε ησλ πφιεσλ.
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