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 ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ 

Σμήμα ΠΜ & ΜΣΓ 



Πξάζηλνη & Ειεύζεξνη Χώξνη 

•Δθηάζεηο ρσξίο θηίξηα 

•Γξόκνη, Πεδόδξνκνη, 

Πνδειαηόδξνκνη 

•Πιαηείεο 

•Παηδηθέο ραξέο  

•Παξαιίεο όηαλ νη πόιεηο είλαη 

παξαζαιάζζηεο 

•Ρέκαηα ή πνηάκηα κέζα ζηηο 

πόιεηο 

•Αλνηθηνί αξραηνινγηθνί ρώξνη 

•Αλνηρηέο θαη ρσξίο θηίξηα 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

•Μεηξνπνιηηηθά πάξθα 

•Μηθξόηεξα πεξηθεξεηαθά πάξθα  

•Άιζε & Πεξηαζηηθά δάζε 

•Υώξνη πξαζίλνπ ζηηο πιαηείεο 

•Κήπνη ζπηηηώλ πνιπθαηνηθηώλ 

•Γέληξα θαηά κήθνο ησλ 

πεδνδξνκίσλ 

•Γέληξα θαη ρώξνη πξαζίλνπ ζηηο 

λεζίδεο ησλ δξόκσλ 

•Πξάζηλν ζηνπο ρώξνπο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ 



ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 

.  • Φξνληίζακε επί δεθαεηίεο ηα δίθηπα δξόκωλ θαη ηελ 
απηνθίλεζε, ελώ δελ ζπλέβε ην ίδην γηα ην δίθηπν ηνπ 
πξαζίλνπ, ηωλ πνδειαηνδξόκωλ θαη πεδνδξόκωλ 

 

• ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε βιάζηεζε απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν 
θξίθν ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε. Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ 
αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή.  

 

• Σν δίθηπν πξαζίλνπ ζηελ πόιε είλαη ζπκβαηό κε ηελ πεδή 
κεηαθίλεζε, κε πνδειαηνδξόκνπο, κε αλαςπρή.  

 

• Οη ειεύζεξνη ρώξνη, πνπ απνηεινύληαη από ηα πάξθα, ηηο 
πιαηείεο, θαη ηα ξέκαηα πξέπεη λα απνηεινύλ δίθηπν 
ρώξσλ πξάζηλνπ κέζα ζηελ πόιε θαη όρη κεκνλσκέλεο θαη 
ζεκεηαθέο επθαηξίεο γηα «αλάζα» ζηελ πόιε.  

 

 
 

 
 



Κήπνη ησλ  

Βεξζαιιηώλ 



Τν θίλεκα ηωλ πάξθωλ 

Από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα, 

μεθίλεζε έλα ξεύκα πνπ νλνκάζηεθε ην Κίλεκα ηωλ 

Πάξθωλ, σο απάληεζε ζηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε ησλ 

πόιεσλ ιόγσ καδηθήο αζηηθνπνίεζεο θαη ζηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ αλζξώπνπ από ηε θύζε. Μεγάινη 

πξάζηλνη ρώξνη,κε κνξθή πνπ πνιιέο θνξέο κνηάδεη κε 

δάζνο, δεκηνπξγήζεθαλ ζην εζσηεξηθό ησλ πόιεσλ.  

 

Δκπλεπζηήο ηνπ θηλήκαηνο ππήξμε ν Fr.L. Olmsted θαη ην 

πην δηάζεκν δεκηνύξγεκά ηνπ είλαη ην Central Park ηεο 

Νέαο Τόξθεο, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 1857. 

  

Έλα από ηα πην εληππσζηαθά πάξθα-δάζε ζην εζσηεξηθό 

κίαο πόιεο είλαη ην δάζνο ηεο Βνπιόλεο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε κηθξή απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ Παξηζηνύ 

θαη έρεη έθηαζε 8.500 ζηξέκκαηα. 



ηηο εθινγέο ηνπ 1851 ν ππνςήθηνο 

δήκαξρνο Ακβξόζηνο Κίξθιαλη πνπ είρε 

εμαγγείιεη δεκηνπξγία λένπ πάξθνπ θέξδηζε 

ηηο εθινγέο θαη ακέζσο έδσζε εληνιή γηα 

εύξεζε ρώξνπ θαη αλάπηπμε ελόο πξνηύπνπ 

πάξθνπ. Μεηά από πνιιέο πξνηάζεηο 

επηιέρζεθε κία ρέξζα δώλε ζην κέζν θαη 

θαηά κήθνο ηνπ λεζηνύ Μαλράηαλ όπνπ 

είλαη θαη ε ζεκεξηλή ζέζε.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ πάξθνπ απηνύ μεθίλεζε ην 

1857 ππό ηελ επίβιεςε ζηξαηησηηθνύ 

κεραληθνύ θαη νινθιεξώζεθε ην 1876. 

(Έθηαζε πεξίπνπ 3,5 km2)  

Ιζηνξηθό 



Χάρτης τοσ Central Park το 1875 



Αλ θαη ζηα πεξηζζόηεξα ζεκεία ην πάξθν θαίλεηαη 

θπζηθό, πξόθεηηαη γηα δηακνξθσκέλν ρώξν.  

Πεξηέρεη ηερλεηέο ιίκλεο, εθηεηακέλα κνλνπάηηα 

πεδνπνξίαο, δπν πίζηεο γηα παηηλάδ, έλα δσνινγηθό 

θήπν, έλα θαηαθύγην άγξηαο δσήο, έλα αλνηρηό 

ζεαηξηθό ρώξν, κεγάιεο πεξηνρέο κε γξαζίδη θαζώο 

θαη παηδηθέο ραξέο.  



Central Park NY 



Πάρκο τησ Βουλώνησ Παρίςι 



Parc Citroen Παρίςι 1992 





Parc Citroen Παρίςι 1992 



Parc Citroen Παρίςι 1992 



Parc la Villette Παρίςι 



Parc de Bercy 1992 



Parc de Bercy 1992 



Parc de Bercy 1992 



Parc de Bercy 1992 







Αλαδαζώζεηο ζηελ Αζήλα 

Σν 1899 κία νκάδα εζεινληώλ κε επηθεθαιήο ηνλ ηόηε ππνπξγό 

νηθνλνκηθώλ Φσθίσλα Νέγξε, ην κεηαιιεηνιόγν Αλδξέα Κνξδέιια 

θαη ην δαζνιόγν Κσλζηαληίλν άκην, δεκηνύξγεζαλ ηε 

Φηινδαζηθή Έλωζε Αζελώλ. Αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία 

αλαδαζώζεσλ ζηελ Αζήλα. Σν πεπθνδάζνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

σηεξία ζηελ νδό Μεζνγείσλ, ηα άιζε ηνπ Λπθαβεηηνύ, ηνπ 

Αξδεηηνύ θαη ηνπ Παγθξαηίνπ γελλήζεθαλ ράξε ζε απηή ηε δξάζε. 

Ίζσο ην πην ζπνπδαίν έξγν ηνπο είλαη ην αηζζεηηθό δάζνο γύξσ 

από ηε Μνλή Καηζαξηαλήο, κε έθηαζε 6.500 ζηξεκκάησλ, πνπ 

δεκηνύξγεζαλ κεηά ην 1945 ζηνλ απνςηισκέλν από βιάζηεζε 

θαηά ηνλ πόιεκν Τκεηηό. 

Αηζζεηηθό δάζνο γύξσ  

από ηε κνλή Καηζαξηαλήο 



• Περιαςτικό δάςοσ ζϊχ ου (Θεςςαλονίκη) 

• Αναδάςωςη Ακρόπολησ ερρών/λόφοσ Κουλά  

• Κοιλάδα Αγίων Αναργφρων (ζρρεσ) 



Κήπνη 

Ο θήπνο είλαη έλαο δελδξνθπηεκέλνο ρώξνο κε κεγάιε 

πνηθηιία βιάζηεζεο 

ηελ παξάδνζε ησλ επξσπατθώλ πόιεσλ ππάξρνπλ παιηνί 

θαη λένη βνηαληθνί θήπνη, όπσο νη Kew Gardens ζην Λνλδίλν 

θαη ν λένο βνηαληθόο θήπνο ηεο Βαξθειώλεο.  

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δύν κεγάινη βνηαληθνί θήπνη θαη νη 

δύν ζηελ Αζήλα. Ο έλαο βξίζθεηαη ζηελ Ηεξά Οδό θαη ν άιινο 

ζην Υατδάξη. 

Τπάξρνπλ επίζεο νη παιαηνί αλαθηνξηθνί θήπνη πνπ ζήκεξα 

πιένλ είλαη αλνηρηνί ζην θνηλό θαη δεκόζηνη (θήπνη ησλ 

Βεξζαιιηώλ ζην Παξίζη, Δζληθόο Κήπνο ζηελ Αζήλα). 

 



Εθνικόσ Κήποσ/1836 



Εθνικόσ Κήποσ/1836 



Εθνικόσ Κήποσ/1836 



Σηολ ορεηλό τώρο θαη ζηα λεζηά εκθαλίδεηαη ε πιαηεία 

ηοσ πιαηάλοσ, κε βάζε ηα ταραθηερηζηηθά ηοποζεζίας, 

ηε παροσζία λερού θαη ηοσ αηφλόβηοσ πιαηάλοσ, κόληκο 

θαη ζηαζερό ζεκείο αλαθοράς, δροζηζκού θαη δφής, 

ζσγθεληρώλοληαη ασζόρκεηα θαη τφρίς ζτεδηαζκό όιες 

οη παραδοζηαθές ιεηηοσργίες : ασηοδηοίθεζε, εκπορηθή 

αληαιιαγή, ζρεζθεσηηθές ηειεηές , αλαυστή θαη 

θοηλφληθόηεηα. 

Συπολογίεσ πλατειών ςτον ελληνικό χώρο 





ηνπο πξώελ ιαηηλνθξαηνύκελνπο ηόπνπο εκθαλίδνληαη 

πιαηείεο κε ραξαθηεξηζηηθά  πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο 

πιαηείεο ηεο κεηξόπνιεο, θπξίσο ηεο Βελεηίαο 

(Κξήηε,Ηόληα θιπ) 



Ζ ‘λενθιαζηθή’ πιαηεία γελληέηαη ηνλ 19ν  αηώλα κε ην 

ειιεληθό θξάηνο πνπ αλαζρεδηάδεη όιεο ηηο πόιεηο δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 

πιαηείεο  



‘Δλαο ηέηαξηνο ηύπνο εζηηάδεηαη ζε πιαηείεο πνπ κεηεμειίζνληαη ηελ 

ίδηα επνρή ζπγθεληξώλνληαο ελίνηε θαη ηα ηξία πξνεγνύκελα 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ζην Ναύπιην) 



Με λέα ζρέδηα ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα θαηαζθεπάδνληαη 

πιαηείεο κε ‘ζύγρξνλε’ πνιενδνκηθή κνξθή γηα λα ππνδερζνύλ 

θαίξηεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ ηύπνπ 

(π.ρ. Πιαηεία Αξηζηνηέινπο θαη Αξραίαο Αγνξάο  ζηε Θεζζ/λίθε) 



Πλατείεσ: Αριςτοτζλουσ Θεςςαλονίκη 



Πλατείεσ: Ελευθερίασ ερρών  

Θεςςαλονίκη 



ην ηέινο ηνπ 20νύ αη. ε πιαηεία πξνθύπηεη σο ηκήκα ελόο 

ζπζηήκαηνο ειεύζεξσλ δεκόζησλ ρώξσλ πνπ επηζπκεί λα 

αμηνπνηήζεη αδόκεηα ζεκεία ζηελ εμαηξεηηθά ππθλνδνκεκέλε 

ειιεληθή πόιε αλαβαζκίδνληαο θπζηθά, αξραηνινγηθά θ.ά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ πιαηεία ζηα λεξά ηεο Αγίαο Βαξβάξαο ζηε 

Γξάκα, ε ε πιαηεία πάλσ ζηελ γθξεκηζκέλε εθθιεζία ηεο 

Παλαγίαο ηνπ Μπνύξγθνπ ζηελ Ρόδν) 



Μοναςτηράκι 



ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΥΩΡΔ 
 

Η εηθόλα γηα ην αζηηθό πξάζηλν δηεζλώο έρεη ωο εμήο: 

• Ζ Οπάζηλγθηνλ έρεη 50 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν.  

• Ζ Επξίρε 35 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Ζ Υάγε 27,7 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Σν Άκζηεξληακ 27 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Ζ Βηέλλε 20 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Ζ Βαξζνβία 18 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Ζ όθηα 15 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Σν Βεξνιίλν 13 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Σν Λνλδίλν 9 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Ζ Ρώκε 9 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Σν Παξίζη 8 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

 

• Ο Μέζνο Επξωπαϊθόο όξνο είλαη 7 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

 

• Ζ Θεζζαινλίθε έρεη 2,7 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

• Τν Λεθαλνπέδην Αζήλαο 2,5 ηεηξ. κ αλά θάηνηθν. 

 



Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΩΝ ΑΘΖΝΩΝ. 

  

• Σν πξάζηλν κεηώλεηαη.  Ζ εμέιημε ηνπ αζηηθνύ πξάζηλνπ ζην 
Λεθαλνπέδην Αζελώλ είλαη απνθαιππηηθή: 

 

    - 12,0 η. κ. αλά θάηνηθν ην 1940 

    - 6,0 η. κ. αλά θάηνηθν ην 1965 

    - 4,0 η. κ. αλά θάηνηθν ην 1977 

    - 3,1 η. κ. αλά θάηνηθν ην 1990 

    - 2,55 η. κ .αλά θάηνηθν ην 2005 

 

• Γελ είλαη όκσο κόλν νη κεγάινη γλσζηνί ρώξνη πνπ κπνξνύλ λα 
βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ αλαινγία θαηνίθνπ- πξαζίλνπ ζην 
Λεθαλνπέδην. Δίλαη θαη κηθξόηεξνη ρώξνη πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε 
δήκν, ζε θάζε γεηηνληά θαη πνπ ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεύζεξνπο, 
δεκόζηνπο, πξάζηλνπο ρώξνπο ζα κπνξνύζε λα δώζεη αλάζα ζηνπο 
θαηνίθνπο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζε κηα λέα επαθή κε ην πεξηβάιινλ 
ηνπο. 

 
 

 



www.attiko-prasino.gr 

 Ζ ηζηνζειίδα απηή έρεη θαηαγξάςεη ηνπο ρώξνπο ηεο Αηηηθήο πνπ κπνξεί θαλείο 
λα επηζθεθηεί πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηνλ πεξίπαην ηνπ, λα αζιεζεί, λα δεη ηνλ 
πνιηηηζκό ή απιά λα δηαζθεδάζεη. 
 

 Παξνπζηάδεη έλαλ αλαιπηηθό ράξηε ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη όινη νη ρώξνη, 
ηα πάξθα, νη πιαηείεο, ηα άιζε ηνπ Λεθαλνπεδίνπ αιιά θαη νη δηεθδηθνύκελεο 
εθηάζεηο ηεο πόιεο, κέζσ ελόο δηαδξαζηηθνύ ράξηε, ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέηνπλ ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο, λα 
επηζεκαίλνπλ πξνβιήκαηα, λα γξάθνπλ εληππώζεηο θαη λα δίλνπλ νδεγίεο,. 

 

 Δθηόο από ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε ρώξν πεξηιακβάλεη θαη 
θσηνγξαθίεο ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εηθνληθήο 
πεξηήγεζεο. Δπίζεο, εθηόο από ηελ θαηαγξαθή ησλ ήδε ππαξρόλησλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ έρεη σο ζθνπό θαη ηελ θαηαγξαθή λέσλ ρώξσλ, νη νπνίνη ζα 
κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πάξθα. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ρώξνπο νη νπνίνη 
είλαη ππό δηεθδίθεζε από ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή από 
θηλήζεηο πνιηηώλ.  

 

• Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη θόξνπκ, ην νπνίν έρεη θηηαρηεί γηα λα κπνξεί ν 
νπνηνζδήπνηε λα δώζεη πιεξνθνξίεο θαη λα ζρνιηάζεη δηάθνξνπο ρώξνπο 
πξαζίλνπ πνπ κπνξεί αθόκα θαη λα δηεθδηθνύληαη.  
 



Πλατείεσ :  Βουδαπζςτη 



Πλατείεσ: H περιοχή των Mουςείων ςτην Βιζννη 







Πράςινο ςε ακαδημαϊκά/ αθλητικά campus/ ςε 
νοςοκομεία κ.ά 


