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Eίναι γνωστό ότι όσο περισσότερους χώρους χρησιµοποιούµε ή καλύτερα 

καταναλώνουµε για την εξυπηρέτηση των αναγκών µας, τόσο περισσότερο 

επεµβαίνουµε στο φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα δυσµενή είναι τα αποτελέσµατα 

αυτών των επεµβάσεων στις πολεοδοµηµένες περιοχές. 

 Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας έχουν γίνει κατά την τελευταία εικοσαετία 

έρευνες1, οι οποίες έδειξαν ότι υπάρχουν έντονες κλιµατικές διαφοροποιήσεις άµεσα 

συνδεδεµένες µε τις χρήσεις γης. Τις πιο έντονες, τοπικού χαρακτήρα 

µικροκλιµατικές αλλαγές, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην κεντρική περιοχή της 

Αθήνας προκαλούν το µεγάλο ποσοστό καλυπτόµενης επιφάνειας και η πυκνή και 

µεγάλου ύψους δόµηση. Ιδιαίτερα οι µεγάλες πλατείες, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες 

µε µεγάλο πλάτος, όπως και οι ανοικτές και µε χαµηλή δόµηση βιοµηχανικές 

περιοχές στο δυτικό τµήµα της Αθήνας, είναι από κλιµατικής πλευράς το ίδιο 

επιβαρυµένες, όσο και η πυκνοδοµηµένη περιοχή. 

Οι κλιµατικές συνθήκες της Αθήνας επηρεάζονται επίσης από τη γειτνίασή 

της µε τη θάλασσα. Οι παραλιακές περιοχές είναι θερµικά πιο εξισορροπηµένες και 

παρουσιάζουν υψηλή απόλυτη και σχετική υγρασία. Η επίδραση της θάλασσας στο 

εσωτερικό της πόλης διαπιστώθηκε, όταν έπνεαν νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεµοι. Ετσι 

στις περιοχές, που υπάρχουν φαρδείς δρόµοι µε κατεύθυνση παράλληλη προς τη 

διεύθυνση του επικρατούντος ανέµου, η θερµική επίδραση της θάλασσας εισχωρεί 

µερικώς ακόµη και µέχρι το εσωτερικό πυκνοδοµηµένο τµήµα της πόλης. 

 Η επίδραση της θάλασσας στις υγροµετρικές συνθήκες της Αθήνας 

επηρεάζεται άµεσα από τις συνθήκες ανταλλαγής αερίων µαζών. Όταν οι ταχύτητες 

του ανέµου είναι αρκετά υψηλές, δεν υπάρχει πολύ µεγάλη διαφορά στη σχετική 

                                                 
1 Συνεργασία Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής 

Μετεωρολογίας και Εργαστήριο Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου) και Τεχνικού 

Πανεπιστηµίου Βερολίνου (Εργαστήριο Βιοκλιµατολογίας) 



 2 

υγρασία και την τάση ατµών µεταξύ της παραλίας και του εσωτερικού της πόλης. 

Αντίθετα, στην παραλία παρατηρούνται κατά τις νυκτερινές ώρες αυξηµένες 

υγροµετρικές συνθήκες λόγω µειωµένης ανταλλαγής αερίων µαζών.  

 Από το είδος της δόµησης εξαρτώνται άµεσα και οι συνθήκες ανταλλαγής 

αερίων µαζών στην πόλη. Ετσι, για όλες σχεδόν τις ώρες της ηµέρας παρατηρείται 

µείωση στις ταχύτητες του ανέµου από τη αραιή προς την πυκνή και µε υψηλά κτίρια 

δόµηση. Η διεύθυνση του επικρατούντος ανέµου, στην περίπτωση της Αθήνας, 

συµπίπτει µε την κατεύθυνση ορισµένων κεντρικών οδικών αρτηριών. Αυτές 

παρουσιάζουν αυξηµένες ταχύτητες ανέµου και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

�αεραγωγοί�. Η αποτελεσµατικότητα όµως της λειτουργίας των αεραγωγών αυτών 

είναι περιορισµένη, επειδή καλύπτουν µε άσφαλτο µεγάλο ποσοστό επιφάνειας 

εδάφους και παρουσιάζουν αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση. Αντίθετα στους 

στενούς δρόµους και τα πάρκα η ταχύτητα του ανέµου είναι αρκετά εξασθενηµένη 

και επιπλέον δεν είναι διακριτή  η κύρια διεύθυνσή του. 

 Τα οργανωµένα πάρκα, που βρίσκονται στην κεντρική περιοχή της Αθήνας  

δηλαδή ο Εθνικός κήπος και το Πεδίον του Αρεως, παρουσιάζουν διαφορετικές 

βιοκλιµατικές συνθήκες, οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την έκταση των 

πάρκων, το είδος, τη σύνθεση και την πυκνότητα των φυτών, την ποσότητα του νερού 

που καταναλίσκεται (άρδευση, λίµνες κ.λ.π.) και το ποσοστό του εδάφους που 

καλύπτεται από άσφαλτο, πλάκες κ.α. Ειδικότερα ο Εθνικός κήπος παρουσιάζει 

συγκριτικά µε το Πεδίο του Αρεως µεγαλύτερη σχετική και απόλυτη υγρασία και 

µικρότερη θερµοκρασία. Αυτό οφείλεται στην πυκνότερη βλάστηση, που έχει ο 

Εθνικός Κήπος και στην έλλειψη καλυµµένων µε άσφαλτο και πλάκες επιφανειών. Σε 

συνέχεια µε τον Εθνικό Κήπο βρίσκεται ο χώρος του Ζαππείου, ο οποίος παρά το ότι 

περιβάλλεται µε πράσινο, αποτελεί νησίδα υψηλής θερµοκρασίας και χαµηλής 

υγρασίας γεγονός, που αποδίδεται στην παρουσία του Ζαππείου Μεγάρου και στη 

µεγάλη ασφαλτοστρωµένη πλατεία, που εκτείνεται εµπρός από το κτίριο.  

Γενικά τα πάρκα και οι ακάλυπτοι χώροι επιδρούν στις µικροκλιµατικές 

συνθήκες της γύρω απ� αυτά δοµηµένης περιοχής. Η επίδραση αυτή εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από τη δυνατότητα δηµιουργίας αερίων µαζών µειωµένης θερµοκρασίας 

στους χώρους αυτούς, από το είδος της δόµησης των γειτονικών περιοχών και από 

την ύπαρξη των λεγοµένων �οδών ανταλλαγής�. 
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 Επίδραση των πάρκων στον γύρω δοµηµένο χώρο διαπιστώθηκε στη 

περίπτωση του Εθνικού κήπου και συγκεκριµένα στις συνορεύουσες µ� αυτόν 

σχετικά αραιοδοµηµένες νότιες και ανατολικές περιοχές. Στις δυτικές και βόρειες 

περιοχές, στις οποίες η πυκνή δόµηση διαδέχεται τον Εθνικό κήπο, παρουσιάζονται 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας από τους οριακούς ακόµα δρόµους, ισχυρές µεταβολές 

της θερµοκρασίας. Κατά τις νυκτερινές ώρες διαπιστώνεται µια ελαφρά µόνο θερµική 

επίδραση στις περιοχές αυτές. Αντίθετα, το Πεδίο του Αρεως βιοκλιµατικά δεν 

επιδρά στην δοµηµένη περιοχή, που το περιβάλλει. Αυτό αποδίδεται στις 

περιορισµένες ποσότητες δροσερού αέρα, που δηµιουργούνται σ� αυτό λόγω της 

διαµόρφωσής του και στο ότι περιστοιχίζεται από πυκνή και µε υψηλά κτίρια 

δόµηση. 

Τα άλση και οι φυτοκαλυµµένοι λόφοι, που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της 

Αθήνας σε σύγκριση µε τα πάρκα έχουν µειωµένη βιοκλιµατική προσφορά λόγω του 

ότι η βλάστηση τους είναι ξηροφυτική (π.χ. πεύκα κ.α.). Συµβάλλουν όµως θετικά 

στη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος της πόλης λόγω κυρίως της σηµαντικής 

έκτασης, που καταλαµβάνουν καθώς επίσης και της έλλειψης κτιριακών 

εγκαταστάσεων και ασφαλτοστρώσεων στους χώρους αυτούς. 

Ακόµη η ύπαρξη δενδροφυτευµένων πλατειών µικρής έκτασης ή 

µεµονωµένων εστιών πρασίνου σε οικοδοµικά τετράγωνα και συνοικίες, πέραν της 

προσφοράς τους σε τοπικό επίπεδο, δεν φαίνεται να συµβάλλουν ουσιαστικά στη 

βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος του άµεσου προς αυτές δοµηµένου χώρου.  

∆εν είναι όµως αρκετή η απλή παρουσία χώρων πρασίνου στην πόλη. Για να 

είναι δυνατή η άριστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, πρέπει να είναι χωροταξικά 

κατάλληλα κατανεµηµένοι στον αστικό ιστό και να συνδέονται µεταξύ τους µε ζώνες 

πρασίνου, σχηµατίζοντας έτσι ένα εκτεταµένο δίκτυο. Σηµαντικό στοιχείο στη 

σύνδεση των επιφανειών πρασίνου αποτελούν και οι δενδροστοιχίες µε τα κατάλληλα 

είδη δένδρων.  

Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η πλειονότητα των ελεύθερων δόµησης 

επιφανειών, που αποµένουν ακόµα χωρίς διαµόρφωση στην Αθήνα, είναι 

περιορισµένες σε αριθµό και έχουν µικρή έκταση. Είναι εποµένως επιτακτική η 

ανάγκη της αξιοποίησης όλων των επιφανειών, που είναι πρόσφορες σε φυτοκάλυψη. 

Τέτοιες είναι οι κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες των κτιρίων, οι οποίες δεν πρέπει 

να υποβαθµίζονται ως προς την προσφορά τους. Υπάρχει σήµερα η κατάλληλη 

τεχνογνωσία για τη δηµιουργία κήπου στο δώµα, χρησιµοποιώντας µια µεγάλη 
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ποικιλία φυτικών ειδών όλων των κατηγοριών (δένδρων, θάµνων, εποχιακών και 

χλοοτάπητα) έτσι ώστε ο χώρος αυτός να έχει λειτουργικότητα και αισθητική. 

Σε ότι αφορά το φυτικό υλικό αποτελέσµατα ερευνών µας, έχουν δείξει ότι η 

βλάστηση του αστικού και περιαστικού πράσινου, πρέπει να απαρτίζεται πρωτίστως 

από δένδρα, που είναι  τα κυρίαρχα στοιχεία στη διαµόρφωση του τοπίου και να 

συµπληρώνεται από θάµνους, αναρριχωµένα, εποχιακά και χλοοτάπητα, τα οποία 

παρά το ότι αποτελούν συνοδά στοιχεία είναι εξίσου απαραίτητα, έτσι ώστε να 

υπάρχει διαδοχή της βλάστησης και καθ� ύψος.  

Οι φυτοκαλυµένοι χώροι ως επιφάνεια αλλά και τα φυτά, που πρόκειται να 

συνθέσουν το αστικό και περιαστικό πράσινο για να έχουν τη δυνατότητα να 

συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος της πόλης πρέπει να 

πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις. Κυρίαρχο ρόλο παίζει το µέγεθος της επιφάνειας, 

η µορφή και σύνθεση της βλάστησης, ο τρόπος της άρδευσης, η ύπαρξη ή µη εντός 

αυτών κτισµάτων, πλακοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων και το είδος της δόµησης, 

που περιβάλλει τους χώρους αυτούς. Τα φυτά πρέπει να έχουν χλωριδική συγγένεια 

µε την ενδηµική βλάστηση του τόπου, να αναπτύσσονται ικανοποιητικά στο 

επιβαρυµένο αστικό περιβάλλον χωρίς να παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις 

στα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά, να ανταποκρίνονται στις ελλειµµατικές 

συνθήκες νερού της πόλης και να έχουν περιορισµένες απαιτήσεις συντήρησης.  

Είναι εποµένως απαραίτητο να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ήδη 

αναφέρθηκαν στα έργα πρασίνου µεγάλης κλίµακας, όπως είναι αυτά που θα γίνουν 

στα πλαίσια της οργάνωσης των Ολυµπιακών αγώνων του 2004. Πιό συγκεκριµένα 

όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να γίνουν στον πολεοδοµικό 

ιστό της πόλης, πρέπει αυτές να µην λειτουργήσουν αθροιστικά στο ήδη σοβαρό 

πρόβληµα της θερµικής ρύπανσης των Αθηνών αλλά αφαιρετικά δηλαδή 

εξισορροπιστικά. 

Οσον αφορά τις παρεµβάσεις στην παραλιακή ζώνη θεωρούµε ότι είναι 

µοναδική ευκαιρία για την Αθήνα, να  δηµιουργηθεί µητροπολιτικό πάρκο στο χώρο 

του αεροδροµίου του Ελληνικού. Πρόκειται για µια µεγάλη έκταση, στην οποία ο 

σχεδιασµός πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή για να µη διατηρηθεί ή το 

πιθανότερο µεγεθυνθεί το ήδη υφιστάµενο πρόβληµα της θερµικής ρύπανσης αλλά να 

βελτιωθεί όχι µόνο τοπικά αλλά και µε δυνατότητα ευνοϊκής επίδρασης στο 

εσωτερικό του λεκανοπεδίου. Αυτό δεν αποτελεί ουτοπία αν λάβουµε υπόψη µας ότι 
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υπάρχουν λεωφόροι, που µπορούν να λειτουργήσουν ως �δίαυλοι δροσιάς� και να 

επηρεάσουν τις συνθήκες περιβάλλοντος στο εσωτερικό της πόλης.  

Τέλος όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού χωριού, που 

κατασκευάζεται στους πρόποδες της Πάρνηθας, θεωρούµε ότι πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη η αρχή της εξισορρόπισης δοµικού και φυτικού υλικού έτσι ώστε να 

µη δηµιουργηθεί από την παρουσία του οικισµού θερµική νησίδα, η οποία θα 

λειτουργήσει καταστρεπτικά στην πόλη, δεδοµένου ότι η Αθήνα προσδοκά ωφέλη 

απ� το περιαστικό πράσινο και όχι επέκταση του προβλήµατός της. 

∆εν πρέπει λοιπόν να λησµονούµε ότι τα φυσικά οικοσυστήµατα, που 

περιβάλλουν κάθε πόλη, αποτελούν το �φυσικό περιαστικό πράσινο�, το οποίο 

επιβάλλεται να διαφυλάξουµε µε κάθε τρόπο. Η ύπαρξη όµως του περιαστικού, 

αποµονωµένου από το αστικό πράσινο, στερεί την πόλη από την ευεργετική του 

βιοκλιµατική επίδραση. Η συνύπαρξη  των δύο αυτών µορφών πρασίνου µε την 

κατάλληλη σύνδεσή τους διευκολύνουν την κίνηση των αερίων µαζών και 

λειτουργούν ως φυσικοί �αεραγωγοί� της πόλης. 
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