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            ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   

Η έννοια του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ολοένα αποκτά 

μεγαλύτερη και διαφοροποιημένη σημασία σε σχέση με προγενέστερες περιόδους ως προς την 

οριοθέτηση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του αλλά και τη συσχέτισή του με άλλους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, ο σχολικός χώρος 

συνδέεται στενότερα με τη διδακτική και την επιτέλεση εκπαιδευτικού έργου.  

Το ενδιαφέρον, για τη διδακτική είναι ότι η πραγμάτωση της αειφορίας τείνει σε μια 

ολιστική προσέγγιση του σχολείου .Η αειφορία δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως θεματικό και 

γνωστικό περιεχόμενο αλλά ως δράση και έρευνα κατά την οποία μετασχηματίζεται η 

λειτουργία τόσο του εκπαιδευτικού θεσμού όσο και του εκπαιδευτικού χώρου.  

Το σχολείο αναπτύσσει πρακτικές ως ένας μικρόκοσμος μιας αειφόρου κοινωνίας. 

Μία σχολική αυλή διαμορφωμένη με φυτικά είδη πραγματικά έχει πολύ μεγάλη 

εκπαιδευτική αξία. Τα φυτά αξιοποιούνται για την μετάδοση γνώσεων από διάφορες 

γνωστικές περιοχές, στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία και μάθηση.  

Ένας φυσικά διαμορφωμένος προαύλιος χώρος με γρασίδι, λοφίσκους, παιδική χαρά, χώρο 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λ.π. κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών για τρέξιμο, 

περπάτημα, κυνηγητό, κρυφτό κ.λ.π. Πολύ ευκολότερα αθλείται και εξασκείται το παιδί 

παίζοντας σε φυσικό περιβάλλον από ότι κάνοντας γυμναστική επάνω στο τσιμέντο. Με αυτό 

τον τρόπο ένας τέτοιος χώρος, που είναι σχεδιασμένος υπεύθυνα και σωστά, δρα καταλυτικά 

στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον και εξασκεί το σώμα τους με 

μυριάδες τρόπους. 

 Μάθηση και  εκπαίδευση  

 Φυσική άσκηση   

 Βελτίωση μικροκλίματος 

 Αισθητικοί λόγοι  

 Προσφορά αναψυχής  

 Δημιουργία αναμνήσεων  

Μέσα από αυτήν την εργασία με επιλογή μελέτης περίπτωσης το σχολικό συγκρότημα του 

4ου Γενικού Λυκείου Δράμας προσδοκείται  να βελτιωθεί  το περιβάλλον του προαύλιου 

χώρου, να δοθούν στους μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς δυνατότητες για πολλές και 

ποικίλες δραστηριότητες και να προσεγγίζεται  ο χώρος του σχολείου με ευχάριστη διάθεση 

και όχι δυσφορία.  
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1. Ανάλυση ευρύτερης περιοχής  
1.1 Γεωγραφική και πολιτική θέση 

Η περιφερειακή ενότητα  Δράμας καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της 

Ανατολικής Μακεδονίας και υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. Συνορεύει προς βόρεια με τη Βουλγαρία, ανατολικά με την ΠΕ  Ξάνθης, νότια 

και νοτιοανατολικά με την ΠΕ  Καβάλας και νοτιοδυτικά με την ΠΕ Σερρών. (Χάρτης 1.1, 1.2) 

Ο πληθυσμός του ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους με πρωτεύουσα της ΠΕ είναι η Δράμα.  

Ο πληθυσμός της πόλης της Δράμας ανέρχεται σε 43.934 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001 (Ε.Σ.Υ.Ε.). Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 55632 κάτοικοι. (πίνακας 1.1-1.2 

),(Διάγραμμα 1.1-1.2)  (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database )  

1.2 Έκταση και χρήσεις γης 

Το πολεοδομικό συγκρότημα της Δράμας καταλαμβάνει έκταση 600 περίπου εκταρίων, 

(χάρτης 1.9) σε σύνολο 4.850 εκταρίων που καταλαμβάνει ολόκληρος ο Ο.Τ.Α. Δράμας, όπως 

αυτός καθορίζεται βάσει του Ν.2539/1997. (http://www.drama.gr/anaptyxiako/praktika.pdf) 

Οι βασικές χρήσεις γης δηλαδή το εμπόριο, η διοίκηση και η αναψυχή αναπτύσσονται στο 

κέντρο της πόλης, ενώ περιφερειακά στα κέντρα των επιμέρους συνοικιών χωροθετούνται 

ορισμένες δραστηριότητες λιανικού εμπορίου. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι η 

σοβαρή επιβάρυνση του κέντρου της πόλης. Κοινωφελείς χρήσεις όπως είναι οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις, τα σχολεία και οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας λειτουργούν σε περιοχές με 

αραιό αστικό ιστό μακριά από το κέντρο, στο οποίο παρατηρούνται μεγαλύτερες πυκνότητες 

δόμησης (Συμεωνίδου Παναγιώτα,  2008). 

1.3 Ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία περιοχής 

Η αρχαιότερη μόνιμη ανθρώπινη εγκατάσταση στη θέση της σημερινής πόλης της Δράμας 

εντοπίστηκε στον προϊστορικό οικισμό του "Αρκαδικού", νότια του πάρκου της Αγίας 

Βαρβάρας.(6η χιλιετίας π.Χ.). Ο αρχαίος οικισμός  είχε  την πιθανή ονομασία "Δραβήσκος",  

Η σημερινή πόλη, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, υπήρξε σημαντικός σταθμός οδικού δικτύου 

μέσα στην εκτεταμένη αποικία των Φιλίππων με το όνομα "Daravescos".  

Στη μεσοβυζαντινή εποχή (9ος αρχές 13ου μ.Χ. αι.) η Δράμα αναπτύσσεται σε ισχυρό Κάστρο 

με στρατηγική σημασία. Είναι περιτειχισμένη περιοχή σ' οχυρό υψίπεδο με έκταση γύρω στα 

σαράντα στρέμματα και πληθυσμό 1500-2000 κατοίκους. (http://www.drama.gr/ 

nomos.php?do=history) 

Σώζονται σε γραπτές πηγές οι ονομασίες "Darma" (1172) και "Dramme" (1206) για το 

Κάστρο, που συνδέονται με την πιθανή αρχαία ονομασία αλλά και τη σημερινή.  

Μετά την κατάληψη της Δράμας από τους Οθωμανούς το 1383 η πόλη εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα μικρό κάστρο στην επικράτεια του σουλτάνου. 

Σοβαρή αλλαγή σημειώνεται στην πόλη μετά το 1870, όταν η παραγωγή και το εμπόριο 

καπνού προκαλούν την αύξηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Η 
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λειτουργία του σιδηρόδρομου από το 1895 και η βελτίωση του οδικού δικτύου προς το λιμάνι 

της Καβάλας συνδέουν τη Δράμα με τα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας και τους 

θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου. (http://www.drama.gr/nomos.php?do=history). Στις αρχές του 

20ού αιώνα  ο πληθυσμός ανέρχεται ήδη σε 14.000 ανθρώπους. 

Μετά την ταραχώδη εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και της πρώτης βουλγαρικής κατοχής, 

η πόλη απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό την 1η Ιουλίου 1913, ύστερα από 540 

χρόνια ξένης κατοχής. Τελικά, η Δράμα αποκτά οριστικά ελληνικό χαρακτήρα με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Η Δράμα είχε 32.000 κατοίκους το 1928.  

Η πόλη θα γνωρίσει για μια ακόμη φορά, το 1941, την εμπειρία της ξένης κατοχής. 

Μεταπολεμικά, η Δράμα αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του 

ομώνυμου νομού (Περιφερειακή Ενότητα). (http://www.drama.gr/nomos.php?do=history) 

1.4 Αβιοτικό περιβάλλον  

1.4.1 Τοπογραφικό ανάγλυφο 

Το φυσικό περιβάλλον της Π.Ε. Δράμας, γνωστό για τα ποικιλόμορφα δασικά 

οικοσυστήματά του, χαρακτηρίζεται από το έντονο ανάγλυφο των βουνών, κυρίως του ορεινού 

συγκροτήματος της Ροδόπης. (Χάρτης 1.1,1.2) 

 Η Π.Ε. διαρρέεται από τον ποταμό Νέστο, ο οποίος τον χωρίζει σε δύο μέρη: το 

βορειότερο από αυτά καλύπτεται από το δυτικό τμήμα του ορεινού συγκροτήματος της 

Ροδόπης, με ψηλότερη κορυφή αυτή στα όρια του Παρθένου Δάσους (1.953 μ.). Στο κέντρο 

της ΠΕ βρίσκεται το όρος Φαλακρό (2.232μ.). Νοτιοδυτικά βρίσκεται το όρος Μενοίκιο και 

βορειοδυτικά το όρος Όρβηλος. Το Μενοίκιο όρος, με ψηλότερη κορυφή του -εντός του 

Νομού Δράμας - το Θαμνοτόπι (1.952μ.), αποτελεί το γεωγραφικό σύνορο με το Νομό 

Σερρών, ενώ το όρος Όρβηλος, με ψηλότερη κορυφή αυτή του Τσολιά ύψους 2.210μ., 

αποτελεί φυσικό σύνορο με τη Βουλγαρία και με την ΠΕ Σερρών.  

Το υδάτινο στοιχείο έχει έντονη παρουσία στην Π.Ε., με τον ποταμό Νέστο να 

πρωταγωνιστεί στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του. Ο ποταμός Αγγίτης διαρρέει το νότιο και 

πεδινό τμήμα του Νομού, ενώ αισθητή κάνουν την παρουσία τους και οι πηγές Μυλοποτάμου, 

Αγίας Βαρβάρας Δράμας και Βοϊράνης. Στην ορεινή ζώνη της Π.Ε. ένα πυκνό δίκτυο 

ρευμάτων και ρυακιών, καθώς κατεβαίνει από τα βουνά, έχει δημιουργήσει με την πάροδο των 

αιώνων ένα πολυσχιδές και πολύμορφο ανάγλυφο.  (www.drama.gr) 

1.4.2 Γεωμορφολογία 

Το φυσικό ανάγλυφο της Π.Ε., χαρακτηρίζεται από έντονη ορεινή μορφολογία και η 

συνολική  επιφάνειά του είναι 3.466 Km2. Από την επιφάνεια αυτή, οι ορεινές εκτάσεις 

καλύπτουν περίπου  2.200 Km2 (63,51%), οι ημιορεινές 880 Km2 (25,30%) και οι πεδινές 400 

Km2 (11,55%), οι οποίες περιορίζονται στο τρίγωνο Δράμας - Προσοτσάνης - Καλαμπακίου. 
(Χάρτης 1.4) (http://www.menoikio.com/web/guest/map) 
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1.4.3 Έδαφος 

Επιφανειακά  το έδαφος είναι αργιλλοαμμώδες σε πολλά τμήματα χαλικώδες, με διαστάσεις 

λίθων από 5 ως 25 εκατοστά του μέτρου. Προέρχονται από την αποσάθρωση και παράσυρση 

των ασβεστολιθικών πετρωμάτων των υπερκείμενων ορεινών όγκων. Γενικά η όψη του 

εδάφους παρουσιάζει διαβρώσεις, χαραδρώσεις και αποπλύσεις. Κυριαρχούν τα 

ασβεστολιθικά   πετρώματα. (www.drama.gr) 

1.4.4 Κλίμα (Σχήμα 1.3) 

Το κλίμα διαφοροποιείται στις δύο βασικές ζώνες της Π.Ε.: την ορεινή και την πεδινή. Στα 

πεδινά το κλίμα χαρακτηρίζεται γενικά ως μεσογειακό, με ήπιο σχετικά χειμώνα και ξηρό, 

ζεστό καλοκαίρι, με απόκλιση από το τυπικό μεσογειακό κλίμα, ως προς τις βροχές. Στις 

περιοχές αυτές η μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα και θερμότερων μηνών του έτους δεν 

υπερβαίνει τους 28 οC, ενώ η μέση ημερήσια είναι συχνά μεγαλύτερη των 30οC. Η μέση 

μηνιαία θερμοκρασία αέρα των ψυχρών μηνών βρίσκεται πάνω από τους 0οC, με ακραίες τιμές 

που φτάνουν στους -14οC ή και χαμηλότερα στους -20οC στο Κάτω Νευροκόπι. Το μέσο 

ετήσιο ύψος βροχής φτάνει στα πεδινά τα 587 mm και στα ημιορεινά τα 778 mm. (Πίνακας 1.5) 

(Χάρτης 1.5) (Σχήμα 1.3,1.4) 

Άνεμοι Οι επικρατούντες άνεμοι είναι οι Ν, ΝΔ και Δ, αρκετά συχνά όμως έχουμε και Α 

και ΒΑ. Οι από τη Δύση πνέοντες κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ξηροί και ψυχροί. Οι από 

τον Νότο είναι μέτριας έντασης, πνέουν κατά τη θερινή περίοδο και φέρουν βροχές 

ευεργετικές. 

 Θερμοκρασία Η Θερμοκρασία αέρα είναι πολύ υψηλή, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο . 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σταθμού Δράμας η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα κυμαίνεται 

μεταξύ 14 οC και 14,5 οC. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έτους 20,38 οC. Παρατηρείται ένα 

μέγιστο κατά το μήνα Αύγουστο και ένα ελάχιστο κατά τον μήνα Ιανουάριο. 

Υγρασία Η μέση σχετική υγρασία αέρα 66,74 κυμαίνεται ευρέως κατά τη διάρκεια του 

έτους. Έχουμε ένα μέγιστο το μήνα Δεκέμβριο (83,07) και ένα ελάχιστο τον μήνα Αύγουστο 

(49,61). 

Βροχή Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 706,56χιλ. μέσο μηνιαίο 58,88χιλ.. Μέσος 

ετήσιος αριθμός ημερών βροχής 90,41. 

Η καμπύλη μηνιαίας πορείας των βροχοπτώσεων παρουσιάζει δύο μέγιστα και δύο 

ελάχιστα. Το κύριο μέγιστο κατά το μήνα Νοέμβριο και το δευτερεύον κατά το μήνα Ιούνιο, 

ενώ το κύριο ελάχιστο κατά τον Αύγουστο και το δευτερεύον κατά τον Απρίλιο.    
(πηγή:www.drama.gr) 
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1.5 Φυσικό βιοτικό περιβάλλον  

1.5.1 Βλάστηση-χλωρίδα 

Η Π.Ε. Δράμας, από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί μια ιδιαίτερη γωνιά της 

Ελλάδας, καθώς περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις ζώνες βλάστησης που μπορούν να συναντηθούν 

στην Ελλάδα (Χάρτης 1.3, 1.8).  

Η περιοχή γύρω από την πόλη της Δράμας ανήκει στην υπομεσογειακή ζώνη διάπλασης 

(Ostryo-Carpinion) με βάση τον φυτοκοινωνιολογικό χάρτη βλάστησης του Μαυρομάτη 

(1980) ή με βάση τις φυτοκοινωνικές ομάδες του Braun-Blaquet  στην παραμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης, Quercetalia pubescentis, υποζώνη Οστρυάς –Γαύρου Ostryo-Carpinion. Η 

βλάστηση του λόφου Κορυλόβου στις παρυφές της πόλης είναι αυτοφυής εκτός από το 

τεχνητό δάσος στους πρόποδες του λόφου που προέρχεται από δεντροφύτευση. 
(πηγή:www.drama.gr)(πίνακας 1.3,1.4) 

A.Αυτοφυής βλάστηση 

1. Γαύρος (Carpinus betulus L.)  

2. Παλιούρι (Paliurus spina-christi Mill.)  

3. Κέδρος -Αγριόκεδρο (Juniperus oxycedrus)  

4. Πουρνάρι (Quercus coccifera L)  

5. Ψευδοακακία – (Robinia Pseudoacacia)  

B.Βλάστηση από δεντροφύτευση 

1. Τραχεία πεύκη (Pinus brutia Mill.)  

Η χλωρίδα που συνθέτει τη βλάστηση της Π.Ε.  Δράμας είναι πολύ πλούσια με είδη σπάνια 

έως και μοναδικά για τον ελλαδικό χώρο. Ο αριθμός των φυτών ξεπερνάει τα 1000 είδη, ενώ 

πολλά απ' αυτά σχηματίζουν δάση μόνο στο νομό.  

Οι κλιματικοί και εδαφικοί παράγοντες επιτρέπουν την εγκατάσταση κυρίως φωτόφιλων, 

θερμόφιλων, μετρίως υγρόφιλων, αλόφοβων και βασεόφιλων ειδών.  

1.5.2 Πανίδα 

H πανίδα της Π.Ε. Δράμας είναι ιδιαίτερα προικισμένη σε είδη και σε πληθυσμούς. (Χάρτης 

1.6). Στο βόρειο τμήμα, όπου εκτείνεται ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά ορεινά 

οικοσυστήματα, αυτό της Κεντρικής Ροδόπης, απαντώνται, αν όχι όλα, σίγουρα τα 

περισσότερα από τα είδη της άγριας πανίδας των ελληνικών βουνών.  

Στην Π.Ε. απαντώνται περισσότερα από 150 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία 

περιλαμβάνονται σε κοινοτική οδηγία για είδη που χρειάζονται ειδικά μέτρα προστασίας. 

Επίσης, στον ευρύτερο χώρο της Π.Ε. ζουν τουλάχιστον 32 είδη θηλαστικών, τα περισσότερα 

από τα σπάνια είδη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πολλά από τα είδη της άγριας πανίδας, 

όπως επίσης και οι βιότοποί τους, προστατεύονται από την κοινοτική οδηγία 92/43. 
(www.drama.gr) 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         12

 

2. Ανάλυση περιβαλλοντικής απόκρισης αύλειου χώρου σχολικού 

συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου &2ου-5ου Γυμνασίου Δράμας 
2.1 Ιστορικά στοιχεία σχολικού συγκροτήματος  

Το 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας στεγάζεται στην οδό Γούναρη αριθ. 11. στην πόλη της 

Δράμας. (Εικόνα Π.1) (Σχήμα 1.1, 1.2) 

Το 1945 ιδρύθηκε ως οκτατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας και λειτούργησε έτσι ως το 

1958-59. Το 1979 λειτούργησε για τελευταία χρονιά ως Θηλέων και το 1980 έγινε μικτό και 

λειτουργεί ως 2ο Γυμνάσιο και  2ο  Γενικό Λύκειο Δράμας μέχρι το έτος 1999. 

Μετονομάσθηκε από 2ο  Γενικό Λύκειο Δράμας σε  2ο Ενιαίο Λύκειο Δράμας μέχρι το έτος 

2006 και ήδη από το σχολ. έτος 2006-2007 ως 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας ξανά. Στο κτιριακό 

συγκρότημα στεγάζεται  και το 5ο Γυμνάσιο Δράμας καθώς και το Εσπερινό Γυμνάσιο και 

Λύκειο Δράμας. (22/09/1962 Έκθεση Γυμνασιάρχου-Ιστορικό αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας) 

2.2. Θέση του οικοπέδου-τοπογραφία  

Το οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Γούναρη στον αριθμό 11, η οποία οδηγεί Δυτικά προς 

το Νευροκόπι και τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και προς τα Ανατολικά  προς το 

ποδοσφαιρικό γήπεδο της Δόξας Δράμας. (22/09/1962 Έκθεση Γυμνασιάρχου-Ιστορικό αρχείο 

Γυμνασίου Θηλέων Δράμας) (σχήμα  1.1) (σχέδιο 2.1) 

2.3. Εμβαδόν του οικοπέδου 

Το εμβαδό του οικοπέδου είναι 21445,59 τ.μ., το συνολικό εμβαδό των κτιρίων είναι 

4710,51 τ.μ. και του προαύλιου χώρου 16735,08 τ.μ. 

2.4. Κατασκευή νέου διδακτηρίου  

Σαν έναρξη εργασιών ανέγερσης του διδακτηρίου αναφέρεται ο Φεβρουάριος του 1968. Η 

παράδοση του νέου διδακτηρίου έγινε στις 10/07/1970. (22/09/1962 Έκθεση Γυμνασιάρχου-Ιστορικό 

αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας). 

2.5. Μικροκλίμα (Σχήμα 1.4) 

Η κεντρική κύρια αυλή έχει εσωτερικό χαρακτήρα και είναι προστατευμένη από δυσμενείς 

αέριες μάζες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η αυλή των γυμνασίων έχει επίσης κοντά τους 

οικοδομικούς όγκους του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονα και του γηπέδου και προφυλάσσεται 

επίσης. Μεγάλο μέρος όμως του χώρου των αυλών έχει δυσμενή θερμική άνεση  το καλοκαίρι 

γιατί η φύτευση δεν επαρκή για να αμβλύνει τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες. Η φύτευση 

δεν είναι επαρκής και σωστά χωροθετημένη, ώστε να λειτουργεί ρυθμιστικά στο μικροκλίμα. 

Το δροσιστικό στοιχείο του νερού απουσιάζει εντελώς από το χώρο. Τα οικοδομικά υλικά 

(κτίρια και επιστρώσεις ανοιχτού χώρου) είναι με μη περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και 

επιβαρύνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης του χώρου. Το ακουστικό περιβάλλον δεν είναι 

επιβαρυμένο αλλά το οπτικό είναι σχετικά υποβαθμισμένο. 
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2.6 Πρόσβαση περιοχής μελέτης 

Το σχολικό συγκρότημα  στεγάζεται στο οικοδομικό τετράγωνο της πόλης της Δράμας, που 

περιλαμβάνεται από τις οδούς  Δημητρίου Γούναρη προς Βορρά, Αντώνη Καστρινού, 

Ανατολικά, Οδυσσέως προς τα Νότια. (εικόνα 1.1,2,3,4) (Σχήμα 1.2) Το σχολικό συγκρότημα 

βρίσκεται στην Δυτική πλευρά της πόλης προς τον δρόμο που οδηγεί στο Νευροκόπι και τα 

σύνορα της Βουλγαρίας. Δια μέσου της οδού Οδυσσέως μπορεί να γίνει προσέγγιση του 

χώρου από τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν στη Θεσσαλονίκη και Καβάλα.  

Βρισκόμενο στα Δυτικά της πόλης, δίπλα στο γνωστό ποδοσφαιρικό γήπεδο της Δόξας 

Δράμας είναι πολύ εύκολη η εύρεση της τοποθεσίας του. Η πρόσβαση στο σχολικό 

συγκρότημα είναι εύκολη και ανεμπόδιστη. Υπάρχει πρόβλεψη για διευκόλυνση ΑΜΕΑ αλλά 

και είσοδο βαρέων οχημάτων στο χώρο. Ένα αρνητικό στοιχείο που θα μπορούσε να 

παρατηρηθεί είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη και επάρκεια χώρων στάθμευσης για επισκέπτες 

και εργαζόμενους στο χώρο. 

2.7 Κυκλοφορία (Σχήμα 1.7) 

Στην οδό Δημητρίου Γούναρη υπάρχουν δύο είσοδοι που οδηγούν στον προάυλιο χώρο του 

σχολικού συγκροτήματος και εξυπηρετούν το 2ο Γενικό Λύκειο κυρίως. (Εικόνα 1. 6,7) (Σχήμα 

1.7) Η μία οδηγεί στα γραφεία και αύλειο χώρο και είναι κυρίως για πεζούς. Η δεύτερη είσοδος 

είναι για πεζούς, κυρίως μαθητές  αλλά και οχήματα για τυχόν εργασίες στον χώρο. 

Στην οδό Αντώνη Καστρινού υπάρχει είσοδος για πεζούς και οχήματα και εξυπηρετεί 

εργαζόμενους και μαθητές του 2ου και 5ου Γυμνασίου. (Εικόνα 1. 5) 

Η κυκλοφορία στο χώρο γίνεται ανεμπόδιστα και για μαθητές και εργαζόμενους. Τα 

κλιμακοστάσια διευκολύνουν την πρόσβαση στα κτιριακά συγκροτήματα των Γυμνασίων 

αλλά και οι ράμπες που υπάρχουν εξυπηρετούν τυχόν περιπτώσεις ειδικής ανάγκης. (Εικόνα 1.8, 

10,11) (Σχήμα 1.7) 

Το κτιριακό συγκρότημα των Γυμνασίων είναι διαμπερές και υπάρχει η δυνατότητα 

κυκλοφορίας από την κύρια αυλή στη δευτερεύουσα δυτικά προς την πλευρά του Γηπέδου της 

ποδοσφαιρικής ομάδας της Δόξας. (Εικόνα 1.9) 

Οι είσοδοι και έξοδοι στο χώρο είναι τρεις και δίνουν τη δυνατότητα διέλευσης και για 

πεζούς αλλά και οχήματα. Οι είσοδοι βρίσκονται στο Βόριο και Ανατολικό τμήμα του χώρου 

και δεν υπάρχει είσοδος αλλά και προσέγγιση στη Νότια πλευρά. Μια διάνοιξη ενός 

προβλεπόμενου δρόμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία μιας νέας εισόδου από αυτή 

την πλευρά. Το μόνο αρνητικό θα ήταν ίσως η μη δυνατότητα επαρκούς εποπτείας αυτής της 

εισόδου. (Εικόνα 1.15,18) 

Οι δυνατότητα κυκλοφορίας  στο χώρο κρίνεται ικανοποιητική. Η προσθήκη μιας επιπλέον 

ράμπας για ΑΜΕΑ στο κεντρικό κλιμακοστάσιο της κεντρικής αυλής είναι απαραίτητη, όπως 

επίσης και στο χώρο πίσω από το 2ο ΓΕΛ. (Εικόνα 1.20,11α,11β) 
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Μέριμνα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση του υλικού  επικάλυψης των σκαλοπατιών και 

προσθήκη χειρολαβών για ασφαλή κάθοδο αλλά και άνοδο των μαθητών και εργαζόμενων. 

2.8 Παρακείμενες χρήσεις (Σχήμα 1.2) 

Προς τα Βόρεια του σχολικού συγκροτήματος υπάρχουν κατοικίες. Στο ίδιο οικοδομικό 

τετράγωνο στα Βόρεια υπάρχει το ηρώο του Παύλου Μελά με μικρό πάρκο σε ημικυκλικό 

σχήμα. (Εικόνα 1.13) Στο Βόρειο Ανατολικό άκρο υπάρχει ο ιερός Ναός του Αγίου 

Παντελεήμονα και  το κτίριο δεξιώσεων του Ναού. (Εικόνα 1.12). Ανατολικά στο γειτονικό 

οικοδομικό τετράγωνο υπάρχει το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας της Δόξας. (Εικόνα 1.16)  

Νότια υπάρχει παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο. (Εικόνα 1.17) Προς τα Δυτικά υπάρχουν 

επίσης κατοικίες αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις, όπως πωλήσεις μαρμάρων και βενζινάδικο. 
(Εικόνα 1.14,15) 

Η γειτνίαση με τον Ναό του Αγίου Παντελεήμονα είναι θετική και αισθητικά αποδεκτή 

αλλά και για λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Δεν παρεμποδίζεται  η λειτουργία του 

σχολείου γιατί οι εκδηλώσεις στο Ναό γίνονται κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή που τα 

σχολεία είναι κλειστά.  

Το ποδοσφαιρικό γήπεδο δίνει ένα στίγμα αναγνώρισης στην περιοχή και δεν παρεμποδίζει 

για τους ίδιους παραπάνω λόγους. Ίσως ένας καλύτερος φωτισμός του γηπέδου  θα έδινε ένα 

καλύτερο αίσθημα ασφάλειας αλλά και αισθητικής. 

Οι κατοικίες στο Βόρειο κυρίως τμήμα δεν αποτελούν επίσης πρόβλημα για τη λειτουργία 

όπως και αντιστρόφως γιατί οι αίθουσες διδασκαλίας δεν βρίσκονται σε εγγύτητα. Ίσως ο ήχος 

του κουδουνιού του διαλλείματος να αποτελεί ενόχληση για τους κατοίκους. Το βενζινάδικο 

αλλά και η επιχείρηση μαρμάρου επίσης δεν παρενοχλεί τις λειτουργίες του σχολείου αλλά και 

δεν είναι εμφανώς ορατά από το χώρο του. Ο δε παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο παρομοίως 

δεν αποτελούν πρόβλημα. 

2.9 Ορατότητα – θέες –περιβάλλον χώρος (Σχήμα 1.7) 

Λόγω του επίπεδου χαρακτήρα του οικοπέδου, της θέσης μέσα στον πολεοδομικό ιστό, 

αλλά και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται στην περίφραξη του χώρου, οι εξωτερικές θέες 

είναι περιορισμένες. (Σχήμα 1.7) 

Σχετικά καλή θέα υπάρχει προς τα Βόρεια όπου διακρίνεται η κορυφή του λόφου του 

Κορυλόβου, το πάρκο του ηρώου και ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονα. (Εικόνα 1.19) 

Η εξωτερική θέα της δευτερεύουσας αυλής (χώρος Α) δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη γιατί 

εξωτερικά το ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν είναι αξιόλογης αισθητικής. (Εικόνα 1.16) 

Στα Νότια υπάρχει χέρσα έκταση (υπόλοιπο οικοδομικού τετραγώνου) και ένας σχετικά 

διαμορφωμένος χώρος του νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. (Εικόνα 1.18) 

Η δυνατότητα θέας από το χώρο της κεντρικής αυλής είναι περιορισμένη αλλά και κρίνεται 

μη σκόπιμη η κοπή δέντρων της περίφραξης για την διάνοιξή της γιατί δεν είναι αξιόλογη. Στη 
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δευτερεύουσα αυλή των Γυμνασίων χρίζει απόκρυψης η θέα της αυλής του Ναού του Αγ. 

Παντελήμονα αλλά και η θέα προς το ποδοσφαιρικό γήπεδο. (Εικόνα 1.16,19) 

2.10 Υψομετρικές διαφορές (Σχήμα 1.7) 

Στον υπό μελέτη χώρο διακρίνονται τρία επίπεδα, με μέτριες ως υπολογίσιμες κλίσεις. 

(Εικόνα 1.21,22,23) Οι χώροι Α, Β, Γ, Δ είναι επίπεδοι με ελάχιστη κλίση προς τα Νότια.  

Ο χώρος Ε πίσω από το συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου έχει κατηφορική κλίση από 

την οδό Δ. Γούναρη και προς τα Νότια του οικοπέδου. (Εικόνα 1.20) 

Οι κλίσεις στο χώρο κρίνονται  ασφαλείς και τα διαμορφωμένα επίπεδα λειτουργικά. 

2.11 Χαρακτήρας και χρήσεις χώρων 

Α. Κεντρική αυλή (Σχήμα 1.5) 

 α. Ο χώρος αποτελεί κεντρική είσοδο αλλά και πέρασμα για εκπαιδευτικούς, γονείς και 

μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου. Είναι εσωστρεφής ειδικά το καλοκαίρι με τα περιφερειακά 

φυτεμένα φυλλοβόλα δέντρα. (Εικόνα 1.23.) Τα παρτέρια με ανθοφόρους και μη θάμνους 

περιορίζουν το χώρο και του προσδίδουν μια πιο μακρόστενη όψη. Η αίσθηση του πρασίνου 

όμως είναι ισχυρή, ως υπερβολική. 

  β. Κύρια είσοδος μαθητών και οχημάτων για εργασίες στο χώρο της αυλής. Ο χώρος 

περιλαμβάνει και το κυλικείο και γειτνιάζει με το ηρώο. Η πρώτη αίσθηση μετά την είσοδο 

δεν είναι πολύ καλή, αν και υπάρχει εστιακό βάθος, η φύτευση είναι άναρχη και δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για ασφαλή και αισθητικά αποδεκτά καθιστικά για τους μαθητές που γευματίζουν 

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στο χώρο. (Εικόνα 1.6.)   

  γ. Η πρωινή ή όποια άλλη συγκέντρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών γίνεται σε αυτό 

το χώρο. Εκτός από το παρτέρι με ανθοφόρους θάμνους και κωνοφόρα δεν υπάρχει άλλη 

φύτευση. Κάποια φυτοδοχεία αλλά και καθιστικά που υπάρχουν δεν επαρκούν για τις ανάγκες. 

Απουσιάζει η σκίαση αλλά και το αισθητικά αποδεκτό δάπεδο του χώρου. Επίσης κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής ο χώρος χρησιμοποιείται για ατομικά παιχνίδια. 

Επίσης ο χώρος αποπνέει μια αίσθηση ανοιχτοσύνης. (Εικόνα 1.22.)   

 δ. Ο χώρος είναι απομονωμένος σε ένα επίπεδο χαμηλότερα της κυρίως αυλής με παλιά 

πεύκα στην περίφραξη και φυσική χλόη σαν δάπεδο. Χαρακτηρίσθηκε μετά από επιτόπια 

έρευνα και παρατήρηση σαν «υποβάθμιση» από τους μαθητές. Θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί σε αυτόν όλη η Δυτική πλευρά του διδακτηρίου του 2ου ΓΕΛ έχοντας τα ίδια 

με παραπάνω χαρακτηριστικά. Κυριαρχεί η αίσθηση στεγασμένου τοπίου. (Εικόνα 1.20)   

ε. Κύρια περιοχή αθλητικών δραστηριοτήτων για το 2ο ΓΕΛ και το 5ο Γυμνάσιο. Φέρει 

γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές. Τα κλιμακοστάσια του επιπέδου 

των Γυμνασίων χρησιμοποιούνται για κερκίδες κατά την παρακολούθηση αγώνων στο πλαίσιο 

του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Αποτελεί συνέχεια του Β Γυμναστηρίου των Γυμνασίων που 

βρίσκεται σε διαφορετικό υπερυψωμένο επίπεδο. (Εικόνα 1.10.)   
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ζ. Ο κεντρικός χώρος της κύρια αυλής μοιάζει με όαση πρασίνου, με τα ψηλά πλατάνια και 

άλλα δέντρα που έχουν φυτευτεί. Κάτω από αυτά υπάρχουν λιγοστά καθιστικά για τους 

μαθητές. Η φύτευση των δέντρων έχει γίνει και έξω από τα αρχικά διαμορφωμένα παρτέρια 

του χώρου και η φυσική χλόη έχει κουρευτεί σαν σε χλοοτάπητα ανομοιόμορφα, εκεί που 

τυχόν φύτρωσε. Κυριαρχεί η αίσθηση στεγασμένου τοπίου. (Εικόνα 1.23.)   

η. Η πρωινή ή όποια άλλη συγκέντρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών του 5ου 

Γυμνασίου γίνεται σε αυτό το χώρο που βρίσκεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο με αυτό του 

υπόλοιπου χώρου. Αποπνέει μια αίσθηση μόνωσης γιατί περιβάλλεται από τα κτίρια του 

Γυμνασίου εκτός από τη Δυτική πλευρά. Κάποια φυτοδοχεία και καθιστικά προσδίδουν μια 

αίσθηση χρώματος και δυνατότητα ανάπαυσης. (Εικόνα 1.23.)   

θ. Σαν πέρασμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο χώρος αυτός που είναι στο ίδιο επίπεδο 

με το χώρο η. Υπάρχει στεγασμένο πέρασμα που οδηγεί στην δευτερεύουσα αυλή των 

Γυμνασίων. (κυρίως 2ου ) (Εικόνα 1.9, 1.11.)   

Β. Δευτερεύουσα αυλή Γυμνασίων (Σχήμα 1.6) 

 α. Η πρωινή ή όποια άλλη συγκέντρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών του 2ου 

Γυμνασίου γίνεται σε αυτό το χώρο που βρίσκεται σε ένα χαμηλότερο  επίπεδο με αυτό του 

υπόλοιπου χώρου. Η θέα προς τον περίβολο του Ναού του Αγίου Παντελεήμονα δεν είναι 

επιθυμητή λόγω των πένθιμων εκδηλώσεων που πιθανόν λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του σχολείου. (Εικόνα 1.19) Κάποια παρτέρια προσπαθούν να αμβλύνουν την 

αίσθηση των σκληρών υλικών του δαπέδου. 

 β. Ο χώρος αποτελεί το μόνο πράσινο στοιχείο του προαύλιου του 2ου Γυμνασίου με 

κάποια κυπαρίσσια και λιγοστά ακαλαίσθητα τσιμεντένια καθιστικά. Αποφέρει μια αίσθηση 

μνήμης κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και όχι τόσο για μαθητές, της ύπαρξης εκεί του 

παλιού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα. Η ύπαρξη ενός μικρού ναΐσκου ενισχύει το 

θρησκευτικό συναίσθημα των μαθητών και εκπαιδευτικών και αποτελεί σημείο εστίασης και 

αναφοράς για το χώρο. (Εικόνα 1.24.) 

 γ. Κύριος αθλητικός χώρος που εξυπηρετεί τις ανάγκες του 2ου Γυμνασίου για το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής, με περιφερειακή φύτευση και τσιμεντένια καθιστικά εν είδη κερκίδων 

παρακολούθησης αγώνων. (Εικόνα 1.17.)   

Θετικά και αρνητικά  

Α. Κεντρική αυλή 

α. Τα παρτέρια με ανθοφόρους και μη θάμνους περιορίζουν το χώρο και του προσδίδουν 

μια πιο μακρόστενη όψη. Υπάρχει ανάγκη αυστηρότερου κλαδέματος των δέντρων και 

περιποίησης των θάμνων. Επίσης μια αλλαγή στο μακρόστενο σχήμα των παρτεριών θα 

άμβλυνε αυτό το σχήμα. Η αίσθηση του πρασίνου όμως είναι ισχυρή ως υπερβολική. 
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β.Υπάρχει εστιακό βάθος, η φύτευση είναι άναρχη δεν υπάρχουν ασφαλή και αισθητικά 

αποδεκτά καθιστικά για τους μαθητές που γευματίζουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

στο χώρο. (Εικόνα 1.6.)   

γ. Κάποια φυτοδοχεία αλλά και καθιστικά που υπάρχουν δεν επαρκούν για τις ανάγκες. 

Απουσιάζει η σκίαση αλλά και το αισθητικά αποδεκτό δάπεδο του χώρου. (Εικόνα 1.22.)   

δ. Ο χώρος χρίζει αλλαγής ρόλου και αναβάθμισης που λόγω του απομονωμένου 

χαρακτήρα αποτελεί πρόκληση. (Εικόνα 1.20)   

ε.Μία βελτίωση των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων με καλύτερη σχεδίαση καθώς 

και βελτίωση των δομικών υλικών δαπέδων και κερκίδων-κλιμάκων αποτελεί προτεραιότητα 

και ανάγκη. (Εικόνα 1.10.)   

ζ. Επειδή  η φύτευση των δέντρων έχει γίνει και έξω από τα αρχικά διαμορφωμένα 

παρτέρια του χώρου και η φυσική χλόη έχει κουρευτεί σαν σε χλοοτάπητα ανομοιόμορφα εκεί 

που τυχόν φύτρωσε χρειάζεται ένας εκ νέου λειτουργικός σχεδιασμός που να περιλαμβάνει και 

να δένει τη νέα με την παλιά φύτευση. Επίσης η ενίσχυση των καθιστικών χώρων και η 

αναδιαμόρφωσή τους κρίνεται απαραίτητη. (Εικόνα 1.23.)   

η. Τα φυτοδοχεία και καθιστικά που υπάρχουν πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε ο χώρος να 

αποπνέει καλύτερη αίσθηση αλλά και δυνατότητα περισσότερης ανάπαυσης. (Εικόνα 1.23.)   

θ. Μια αισθητική και εκπαιδευτική αναβάθμιση του ρόλου του χώρου, ίσως αφιερωμένου 

στην περιβαλλοντική εκπαίδευση θα αποτελούσε μια μετατροπή του χώρου από πέρασμα σε 

στάση και μάθηση. (Εικόνα 1.9, 1.11.)   

Β. Δευτερεύουσα αυλή Γυμνασίων 

α. Η θέα προς τον περίβολο του Ναού του Αγίου Παντελεήμονα δεν είναι επιθυμητή και θα 

πρέπει να φροντισθεί η οπτική και ίσως ηχητική μόνωση του. (Εικόνα 1.19) Η συμπλήρωση και 

σωστός σχεδιασμός των παρτεριών θα αμβλύνουν τα σκληρά υλικά του δαπέδου. 

β. Η αισθητική αναβάθμιση του χώρου είναι επιβεβλημένη. Η αντικατάσταση των 

καθιστικών και η φύτευση ανθοφόρων αρωματικών θάμνων θα ενισχύσουν το θρησκευτικό 

συναίσθημα των μαθητών και εκπαιδευτικών. (Εικόνα 1.24.) 

     γ. Φροντίδα πρέπει να δοθεί στην βελτίωση των καθιστικών και  κερκίδων 

παρακολούθησης αγώνων. Επίσης η ενίσχυση της φύτευσης με δημιουργία σημείων δροσιάς 

κρίνεται απαραίτητη. (Εικόνα 1.17.)   

2.12 Σημεία εστίασης (Σχήμα 1.6,1.7) 

Σημεία εστίασης για την κεντρική αυλή αποτελεί το ηρώο του Παύλου Μελά και ο ναός του 

Αγίου Παντελεήμονα. (Εικόνα 1.23, 1.25) 

Για τη δευτερεύουσα αυλή επίσης ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα αλλά και το μικρό 

εκκλησάκι που έχει απομείνει  πάνω στα θεμέλια του παλιού ναού του Αγίου Παντελεήμονα.  
(Εικόνα 1.24) 
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Ο Ναός και το ηρώο αποτελούν σημεία αναφοράς στον περιβάλλοντα χώρο .Ο ναός είναι 

μια ανεξάρτητη λειτουργία, ο αύλιος χώρος του είναι μικρός και δεν υπάρχει δυνατότητα 

κάποιας επέμβασης. Το ηρώο αποτελεί συνέχεια του αύλιου χώρου με ένα παράξενο 

ημικυκλικό σχήμα και θα μπορούσε να ενσωματωθεί. Τα θεμέλια του παλιού Ναού χρίζουν 

ανάπλασης και ανάδειξης. Η προσθήκη λίγων αλλά δυνατών επιπλέον σημείων εστίασης, θα 

πρόσφερε περισσότερο χαρακτήρα σε  κάποια σημεία της αυλής. 

    2.13 Βλάστηση-φύτευση (Σχήμα 1.8)  

Ο άλλοτε πευκόφυτος χώρος του παλιού Νοσοκομείου Δράμας τη δεκαετία του 1970 

αποψιλώθηκε εντελώς με την κατασκευή των νέων διδακτηρίων. Στο χώρο τα τελευταία 

χρόνια έγινε μια προσπάθεια για αύξηση του πράσινου του χώρου, με φυτεύσεις κυρίως 

δέντρων αλλά και θάμνων. Η ύπαρξη μεγάλων σε ηλικία δέντρων περιορίζει τον σχεδιασμό 

ανάπλασης λόγω του ότι είναι σχεδόν απαγορευτικό να κοπεί ένα δέντρο που δεν παρεμποδίζει 

πχ. ένα κτίριο. Η ενσωμάτωση της υφιστάμενης βλάστησης (πίνακας 1.6) σε ένα νέο σχέδιο με 

την προσθήκη επίσης, είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδισθεί. (Σχέδιο 3α) (Σχήμα 1.8)  

Α. Κεντρική αυλή 

 α. Ο χώρος έχει πυκνή περιφερειακή, από την πλευρά της Δ. Γούναρη, φύτευση με δέντρα 

κυρίως φλαμουριές και ακακίες. Υπάρχουν επίσης παρτέρια στον υπόροφο των δέντρων της 

περίφραξης και ένα κεντρικό επίμηκες. Στα παρτέρια είναι φυτεμένοι ανθοφόροι 

(τριαντάφυλλα) και κωνοφόροι θάμνοι (τούγια, δάφνη, λεμονοκυπάρισσο) σε ανομοιόμορφη 

φύτευση. (Εικόνα 1.26, 1.27) Τα δέντρα αλλά και οι θάμνοι παρέχουν προστασία από την 

ρύπανση αλλά και ηχορύπανση του παρακείμενου κεντρικού δρόμου. Επίσης τα εν σειρά 

δέντρα παρέχουν και ανεμοπροστασία από τους Βόρειους ανέμους. 

β. Εκτός από τη συνέχεια της δεντροστοιχίας της προς Δ. Γούναρη περίφραξης υπάρχουν 

μερικά κωνοφόρα (αριζόνικες, πεύκα) μπροστά από το κυλικείο που παρέχουν στους μαθητές 

μια υποτυπώδη σκιά κατά τη διάρκεια γευμάτων.(Εικόνα 1.28, 1.29) 

γ. Στον χώρο πρωινής συγκέντρωσης υπάρχει ένα μακρόστενο παρτέρι μπροστά από τα 

γραφεία του 2ου ΓΕΛ με κωνοφόρα και ανθοφόρους θάμνους για αισθητικούς κυρίως λόγους. 

Επίσης μπροστά από το Γυμναστήριο του 2ου ΓΕΛ υπάρχουν δύο δέντρα (Ακακίες) πολύ 

κοντά στην τοιχοποιία. Προς τα Νότια υπάρχει σχετικά μικρό παρτέρι με πικροδάφνες.  (Εικόνα 

1.30, 1.31,1.32,1.33) 

δ. Απομονωμένη περιοχή πίσω από το διδακτήριο του 2ου ΓΕΛ με παλιά πεύκα και 

περιφερειακή αυτοφυή βλάστηση, μέσα και έξω από την περίφραξη (Ακακίες, Βάτος). Ο 

χώρος είναι ένα φυσικό περιβάλλον σχετικά αδιατάρακτο και παρέχει ηλιοπροστασία στις 

παρακείμενες αίθουσες αλλά αποτελεί και ενδιαίτημα για πουλιά αλλά και σκίουρους. (Εικόνα 

1.34, 1.35) 

ε. Περιοχή για δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής με περιφερειακή βλάστηση. (Εικόνα 

1.36,1.37) 
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ζ. Κεντρική της αυλής περιοχή με δεντροφύτευση από πλατάνια, ακακίες, κερλετέριες. 

Λίγη φύτευση στον υπόροφο. Διακρίνεται φυσικός χλοοτάπητας κουρεμένος. Ο χώρος παρέχει 

ηλιοπροστασία κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών. (Εικόνα 1.38, 1.39) 

η. Υπερυψωμένη περιοχή συγκέντρωσης 5ου Γυμνασίου, με ξύλινα και πλαστικά 

φυτοδοχεία με ποικιλία θάμνων με αισθητικό ρόλο. (Εικόνα 1.40,1.41) 

θ. Υπερυψωμένη περιοχή πέρασμα προς τη δευτερεύουσα αυλή του 2ου Γυμνασίου, με 

ξύλινα και πλαστικά φυτοδοχεία με ποικιλία θάμνων. Υπάρχει παρτέρι με κωνοφόρα και άλλα 

φυτά δίπλα από τη ράμπα ανάβασης. (Εικόνα 1.42, 1.43) 

Β. Δευτερεύουσα αυλή Γυμνασίων 

 α. Χώρος πρωινής συγκέντρωσης του 2ου Γυμνασίου. Υπάρχει παρτέρι μπροστά στα 

γραφεία και ποικίλα φυτοδοχεία με φύτευση. Δεν υπάρχει καμία ηλιοπροστασία. (Εικόνα 

1.44,1.45) 

 β. Χώρος με τα εναπομείναντα θεμέλια του παλιού Ναού Αγ. Παντελεήμονα τα οποία 

έχουν μετατραπεί σε παρτέρια με φύτευση δέντρων (κυπαρίσσια) και θάμνων. (Εικόνα 1.46, 1.47) 

 γ. Περιοχή αθλητικών δραστηριοτήτων 2ου Γυμνασίου με περιφερειακή φύτευση 

κωνοφόρων και αυτοφυούς ακακίας. Η περιφερειακή φύτευση παρέχει σχετική 

ανεμοπροστασία (Εικόνα 1.48, 1.49 ) 

2.14 Κατασκευές (Σχήμα 1.9) 

2.14.1 Κτίρια σχολείων 

Η αρχιτεκτονική του σχολικού συγκροτήματος δεν διακρίνεται για την αισθητική του αξία. 

Κυριαρχεί ο κιβωτιόσχημος σχηματισμός, χωρίς σκεπές στο κτιριακό συγκρότημα του 2ου 

Γενικού Λυκείου και με κεραμοσκεπές στο συγκρότημα των Γυμνασίων. Λιτές είναι οι 

γραμμές και τα χρώματα λευκό ή απαλή ώχρα. Τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια 

εξωραϊσμού των κτιρίων με αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλλά και βαφές με 

τονισμό κάποιων αρχιτεκτονικών στοιχείων (κολώνες). Το συνολικό εμβαδό των κτιρίων είναι 

4710,51 τ.μ. (Εικόνα 1.26,1.27,1.28) 

Το κτιριακό συγκρότημα είναι ένα τυπικό παράδειγμα εργολαβικής γρήγορης και πρόχειρης 

δουλειάς χωρίς περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά και με πολλά προβλήματα. Όπως φαίνεται από 

το ιστορικό αρχείο του Γυμνασίου Θηλέων Δράμας πολλές ήταν οι κατά καιρούς επεμβάσεις 

βελτίωσης όπως μονώσεων, αποκαταστάσεις  λόγω καθιζήσεων κα.  

Ο προσανατολισμός των αιθουσών διδασκαλίας είναι Νότιος με αποτέλεσμα να έχουν  

ικανό ηλιασμό τον χειμώνα. 

Δεν υπάρχουν διπλοί υαλοπίνακες, μόνωση στους εξωτερικούς τοίχους, μόνωση στα 

δώματα του κτιρίου του Λυκείου. Επίσης δεν παρέχεται καμία ηλιοπροστασία στα εξωτερικά 

ανοίγματα όπως σκίαστρα. 
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2.14.2 Κατασκευές –υλικά-εξοπλισμός 

Η περίφραξη αποτελείται από τοιχίο κατασκευασμένο από πέτρα με μεταλλικά 

κιγκλιδώματα. Η πέτρα είναι φυσικό υλικό με μικρή εμπεριεχόμενη ενέργεια  (Εικόνα  1.29) 

Άσφαλτος, τσιμέντο και κοινά πλακάκια πεζοδρομίου είναι τα υλικά που επικρατούν για 

την επικάλυψη του προαύλιου χώρου γεγονός που συντελεί σε μη αποδεκτές συνθήκες 

θερμικής άνεσης το καλοκαίρι στο χώρο της αυλής λόγω της υψηλής θερμοχωρητικότητας των 

υλικών και του σκούρου χρώματος. (Εικόνα 1.30,1.31) Κατά τόπους το δάπεδο έχει καλυφθεί από 

αυτοφυή χλόη η οποία κουρεύεται και έχει μετατραπεί σε φυσικό χλοοτάπητα ανορθόδοξων 

σχηματισμών αλλά παρέχει μια νότα δροσιάς σε σχέση με το υπόλοιπο σκληρό δάπεδο. (Εικόνα 

1.31,1.37) 

Οι διάδρομοι των στεγασμένων  στοών του κτιριακού συγκροτήματος έχουν επικάλυψη 

από κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό  αλλά και κοινά πλακάκια πεζοδρομίου. (Εικόνα 

1.35,1.36) 

Υπάρχουν καθιστικά κατασκευασμένα από τσιμέντο αλλά και ξύλινα εξολοκλήρου ή με 

μεταλλικό σκελετό. (Εικόνα 1.32,1.33,1.34) 

Επίσης υπάρχουν αρκετά ξύλινα ή πλαστικά φυτοδοχεία ειδικά στο συγκρότημα των 

Γυμνασίων με ποικίλα φυτά. (Εικόνα 1.33,1.36) 

Υπάρχουν κάδοι μεικτής χρήσης σε κεντρικά σημεία όπως στο κυλικείο και τους χώρους 

συγκέντρωσης. 

Για το δροσισμό των μαθητών υπάρχουν τσιμεντένιες απλές κατασκευές, με βρύσες σε δύο 

σημεία στην κεντρική αυλή και ένα στη δευτερεύουσα των γυμνασίων. 

Η περίφραξη από πέτρα διακρίνεται για το αισθητικό της αποτέλεσμα, όπως επίσης η 

φυσική χλόη που φροντίσθηκε κατά τόπους δυστυχώς άναρχα. Το υλικό της περίφραξης είναι 

φυσικό και με δυνατότητα ανακύκλωσης. (Εικόνα 1.31,1.37) 

Τα δομικά υλικά της αυλής είναι από τα πιο οικονομικά, χωρίς χρώμα, αλλά και 

αντιαισθητικά  και μερικές φορές επικίνδυνα όπως τα κλιμακοστάσια. (Εικόνα 1.35,1.36) Επίσης 

δεν είναι υδατοπερατά με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού από το 

υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης αυτών των υλικών με νέα ασφαλή και 

με περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Παρατηρείται μια πανσπερμία υλικών για δάπεδα, που επιλέχθηκαν από τους κατά καιρούς 

υπεύθυνους των σχολείων χωρίς κάποια κοινή συνεννόηση μεταξύ τους. (Εικόνα 1.33,1.36) 

2.15 Φωτισμός 

Ο φωτισμός του χώρου είναι ανεπαρκέστατος και περιορίζεται σε μερικούς προβολείς που 

φωτίζουν μέρος των κτιρίων του ΓΕΛ και των γυμνασίων. Πολλά σημεία του χώρου τη νύχτα 

είναι απροσπέλαστα. 

 

 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         21

2.16. Αερισμός 

Το συγκρότημα είναι σχετικά προστατευμένο από τους νοτιοδυτικούς ανέμους λόγω 

ύπαρξης περιφερειακών δεντροστοιχιών. Από το Βορρά επίσης προστατεύεται από τις 

δεντροστοιχίες της περίφραξης. Από τα δυτικά αν και δεν πνέουν συχνά άνεμοι προστατεύεται 

από το γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο αερισμός της περιοχής του αύλειου χώρου είναι επαρκής λόγω 

ανοίγματος προς τα νότια και μεγάλης απόστασης μεταξύ των κύριων οικοδομικών όγκων. 

(σχήμα 1. 4,1.8) 

2.17. Ηλιασμός –Οπτική & Θερμική άνεση 

Το ΟΤ του σχολικού συγκροτήματος περιβάλλεται από ΟΤ  Γενικής κατοικίας της πόλης με 

μονώροφα, διώροφα αλλά και πολυώροφα κτίρια σε ασυνεχές σύστημα δόμησης. 

Οριοθετείται από τις οδούς Γούναρη και Αν Καστρινού. Τα κτίρια του σχολικού 

συγκροτήματος είναι διώροφα (6m) και μονώροφα (3m)  Τα κτίρια με τις αίθουσες 

διδασκαλίας έχουν Νοτιοδυτικό προσανατολισμό. 

   Η χάραξη των οδών του ΟΤ έχει την εξής κατεύθυνση : Α-Δ (Γούναρη)    (εικόνα 1.25),    Β-Ν 

(Α. Καστρινού)(εικόνα 1.16).    
      Έλεγχος και αξιολόγηση ηλιασμού και ηλιοπροστασίας 

Ο έλεγχος ηλιασμού και ηλιοπροστασίας του σχολικού συγκροτήματος και  των όμορων 

όψεων των γειτονικών ΟΤ έγινε για τρείς χρονικές στιγμές της ημέρας (9:00, 12:00, 15:00 ) 

και για δύο ημέρες του έτους (21 Δεκεμβρίου και 21 Ιουνίου) που αντιστοιχούν στις 

δυσμενέστερες και ευμενέστερες αντίστοιχα συνθήκες ηλιασμού. 

Με τη βοήθεια πινάκων ηλιασμού (Τζώνος Π., 1985) προσδιορίσθηκαν και σχεδιάσθηκαν 

οι σκιές των οικοδομικών όγκων για τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.    (πίνακας 1.9) (σχέδια 

5.1-5.6) 

Τα συμπεράσματα από τη μελέτη των  παραπάνω σχεδίων αλλά και επιτόπια έρευνα είναι 

τα εξής:   

            ΗΗΗμμμεεερρροοομμμηηηνννίίίααα   222111ηηηςςς   ΔΔΔεεεκκκεεεμμμβββρρρίίίοοουυυ      

Νότια έκθεση (τυφλός δρόμος) 

Η Νότια πλευρά της αυλής αλλά και του τυφλού δρόμου που οδηγεί στο παιδικό σταθμό 

ηλιάζεται πλήρως, εκτός από το τμήμα μπροστά από τον παιδικό σταθμό. 

Βόρεια έκθεση (οδός Γούναρη)(εικόνα 1.25)       

Η οδός Γούναρη σκιάζεται κατά ένα μέρος την ενάτη πρωινή ώρα εκτός  από τον 

οικοδομικό όγκο του ΙΝ του Αγ. Παντελεήμονα. Η αυλή του σχολείου (2ο ΓΕΛ) σκιάζεται 

σημαντικά όπως και το τμήμα μπροστά από το κυλικείο. (σχέδιο 5.4)  

Την δωδεκάτη ώρα η  οδός δε σκιάζεται ως προς το τμήμα της μπροστά από τον αύλειο 

χώρο του σχολείου. Επίσης συνεχίζει να σκιάζεται ο χώρος μπροστά από την κεντρική είσοδο 

του 2ου ΓΕΛ και ο χώρος βόρεια του γυμναστηρίου των Γυμνασίων.    (σχέδιο 5.5) 
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Στις 15:00 η ώρα μέρος της οδού σκιάζεται από τον οικοδομικό όγκο του αμφιθεάτρου και 

γυμναστήριο του 2ου ΓΕΛ. Σημαντικά σκιάζεται πάλι ο ίδιος χώρος της αυλή που 

προαναφέρθηκε για τις 12:00. (σχέδιο 5.6) 

Δυτική έκθεση 

Η οδός προς τα δυτικά  σκιάζεται κατά τμήματα από τα κτίρια των αιθουσών του 2ου ΓΕΛ 

όπως και σημαντικό μέρος του δυτικού αύλειου χώρου  στις 9:00.    (σχέδιο 5.4)  

Η οδός δεν σκιάζεται στις  12:00 παρά μόνο ο δυτικός αύλειος χώρος. (σχέδιο 5.5) 

Στις 15:00 η οδός σκιάζεται από τις παρακείμενες οικοδομές και ο δυτικός αύλειος χώρος 

αυτοσκιάζεται κατά το ήμισυ από τον οικοδομικό όγκο του 2ου ΓΕΛ. (σχέδιο 5.6) 

Ανατολική έκθεση 

Στην ανατολική πλευρά υπάρχει η οδός Α. Καστρινού (εικόνα 1.16) με γειτνίαση του γηπέδου 

της Δόξας. Ο όγκος του γηπέδου σκιάζει εξολοκλήρου το τμήμα της οδού που εφάπτεται με το 

ΟΤ του σχολείου και σχεδόν όλη την δευτερεύουσα αυλή των Γυμνασίων  στις 9:00. Επίσης 

τα κτίρια των αιθουσών διδασκαλίας σκιάζουν τον ανατολικό χώρο της κεντρικής αυλής. 

(σχέδιο 5.4)  

Στις 12:00 σκιάζεται μόνο η οδός και μικρότερο τμήμα της κεντρικής αυλής.    (σχέδιο 5.5) 

Στις 15:00 η οδός ηλιάζεται πλήρως και σκιά στην  ανατολική κεντρική αυλή περιορίζεται 

στο υπερυψωμένο επίπεδο. (σχέδιο 5.6) 

            ΗΗΗμμμεεερρροοομμμηηηνννίίίααα   222111ηηηςςς   ΙΙΙοοουυυνννίίίοοουυυ      

   Νότια έκθεση (τυφλός δρόμος) 

Και στις τρεις ώρες μελέτης παρατηρείται πλήρης ηλιασμός και του τυφλού δρόμου  αλλά 

και του νότιου τμήματος της αυλής. (σχέδιο 5.1,5.2,5.3) 

Βόρεια έκθεση 

Ο ηλιασμός της οδού (Γούναρη) και του βόρειου σχολικού χώρου είναι πλήρης στις 9:00. 

(σχέδιο 5.1) 

Στις 12:00 οι συνθήκες ηλιασμού παραμένουν παρόμοιες. (σχέδιο 5.2) 

Στις 15:00 ο ηλιασμός της οδού είναι πλήρης και υπάρχει μικρή σκίαση στο βόρειο τμήμα 

της αυλής μπροστά από τα γραφεία του 2ου ΓΕΛ. (σχέδιο 5.3) 

Δυτική έκθεση 

Η δυτική οδός ηλιάζεται στις 9:00 αλλά μικρό μέρος της δυτικής αυλής σκιάζεται από τα 

κτίρια του 2ου ΓΕΛ.    (σχέδιο 5.1) 

Στις 12:00 ηλιάζεται πλήρως και η οδός αλλά και το δυτικό τμήμα της αυλής. (σχέδιο 5.2) 

Στις  15:00 σκιάζεται μικρό μέρος της οδού  όπως και της δυτικής αυλής. (σχέδιο 5.3) 

Ανατολική έκθεση 

Στις 9:00 η οδός Α. Καστρινού σκιάζεται σχεδόν εξολοκλήρου από το γήπεδο και μικρό 

μέρος της ανατολικής αυλής από τα κτίρια των Γυμνασίων.    (σχέδιο 5.1)  

Στις 12:00 υπάρχει πλήρης ηλιασμός της οδού αλλά και αυλής.    (σχέδιο 5.2) 
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Στις 15:00 μικρό τμήμα της δευτερεύουσας αυλής των Γυμνασίων σκιάζεται από τα κτίρια 

των Γυμνασίων, η δε οδός ηλιάζεται πλήρως.    (σχέδιο 5.3) 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η διάταξη των οικοδομικών όγκων στο υπό μελέτη 

ΟΤ του σχολικού συγκροτήματος καθώς και των όμορων ΟΤ αφήνει σε ηλιασμό τον κεντρικό 

αύλειο χώρο τις κρίσιμες ώρες και ημερομηνίες που μελετώνται. 

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών, με την αυξημένη απορρόφηση και 

αποθήκευση της ηλιακής ακτινοβολίας,  επηρεάζεται αρνητικά η ηλιοπροστασία και δια μέσου 

αυτής η θερμική άνεση στον υπό μελέτη χώρο. Η ύπαρξη κεντρικής φύτευσης με δέντρα 

αμβλύνει τις δυσμενείς συνθήκες, αλλά δεν επαρκεί η ποσότητα της. 

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της αυλής υπάρχει φύτευση με πεύκα τα οποία είναι αειθαλή και 

προσφέρεται ηλιοπροστασία το καλοκαίρι αλλά όχι ηλιασμός το χειμώνα. 

Το δυτικό τμήμα όπως και το ανατολικό τμήμα της κεντρικής αυλής σκιάζεται τη χειμερινή 

περίοδο και καθίσταται αφιλόξενη περιοχή. Η δευτερεύουσα αυλή των Γυμνασίων σκιάζεται 

δυσμενώς στις 9:00 της 21 Δεκεμβρίου. 

2.18. Επίδραση μικροκλίματος υπαίθριου χώρου στην ενεργειακή –βιοκλιματική 

συμπεριφορά των κτιρίων 

Το σύνολο των επιφανειών κίνησης -  διέλευσης και στάσης  -συγκέντρωσης των χρηστών 

του αύλειου χώρου, είναι επιστρωμένες µε σκληρά υλικά, (άσφαλτος και πλάκες πεζοδρομίου)  

τα οποία λειτουργούν αρνητικά προκαλώντας το φαινόμενο της «αστικής νησίδας». Στον 

κεντρικό χώρο της αυλής οι συνθήκες θερμικής άνεσης κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών 

είναι δυσμενείς, λόγω της ανεπάρκειας ηλιοπροστασίας και της ύπαρξης μεγάλων τμημάτων 

σκληρού δαπέδου σε συνδυασμό με τα υλικά των κτιρίων. 

Υπάρχουν τμήματα με φύτευση δέντρων και φυσικής χλόης, όπως στην κεντρική αυλή, 

αλλά και πίσω αυλή του 2ου ΓΕΛ, τα οποία λειτουργούν ρυθμιστικά  για το μικροκλίμα της 

περιοχής. Επίσης  η ποσότητα,  το είδος και ο τρόπος της φύτευσης, δεν είναι σε θέση να 

δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα θερμικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες. Υπάρχει 

ελάχιστη προστασία των κτιρίων από την υφιστάμενη φύτευση και μόνο στην νότια πλευρά 

στο διδακτήριο του 2ου ΓΕΛ κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών από νότιους ανέμους. Δεν 

υπάρχει όμως ηλιασμός των παραπάνω αιθουσών λόγω της αειθαλούς φύτευσης (κωνοφόρα). 

Τα υπόλοιπα κτίρια των γυμνασίων είναι χωρίς ηλιοπροστασία ιδιαίτερα κατά τους θερμούς 

μήνες αλλά έχουν ηλιασμό τους ψυχρούς μήνες. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος στην περιοχή δεν είναι  έντονα φαινόμενα, λόγω 

της ύπαρξης φύτευσης κατά μήκος της εξωτερικής περίφραξης της αυλής από την πλευρά της 

Δ. Γούναρη αλλά και από την πλευρά της Καστρινού αλλά και της μη έντονης κυκλοφορίας 

στις παραπάνω οδούς.   

Ο χώρος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί από άποψης ποιότητας σε υψηλό βαθμό λόγω της μη 

φροντίδας του και της μη ύπαρξης σχεδίου. Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι το 
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μικροκλίμα του υφιστάμενου αύλειου χώρου επηρεάζει αρνητικά τα σχολικά κτίρια, με 

υψηλές ενεργειακές ανάγκες για δροσισμό το καλοκαίρι και θέρμανση το χειμώνα. 
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   3. Επανασχεδιασμός με περιβαλλοντικά κριτήρια αύλειου χώρου σχολικού  

   συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου & 2ου-5ου Γυμνασίου Δράμας 
3.1 Κριτήρια σχεδιασμού –κεντρική ιδέα 

Κυρίαρχος σκοπός της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του σχολικού 

συγκροτήματος  στο σύνολό του θα είναι η δημιουργία ενός χώρου με ήπιες διαμορφώσεις, 

διατήρηση της υφιστάμενης φύτευσης και παροχή θερμικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες 

μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς.  

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου χώρου επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση φυτών από είδη που 

έχουν προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον, είδη της φυσικής φυτοκοινωνίας και της 

βιοκλιματικής ζώνης της ευρύτερης περιοχής της Δράμας και η σύνθεσή τους θα είναι όσο το 

δυνατό πιο φυσική. Η χρήση των συμπερασμάτων της  μελέτης ηλιασμού –ηλιοπροστασίας 

του χώρου  οδηγεί στη δημιουργία ενός εξωτερικού περιβάλλοντος περιβαλλοντικά αποδεκτό 

στον χρήστη. 

Όπως προέκυψε από  την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο 

του σχολικού συγκροτήματος του 2ου ΓΕΛ Δράμας  η πρόταση για τον σχεδιασμό και την 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου έλαβε υπ’ όψη : 

 Κατάλληλη οργάνωση των χώρων βλάστησης  

Η οργάνωση των χώρων βλάστησης πρέπει να γίνει  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται τις 

ηλιακές ακτίνες κατά τους χειμερινούς μήνες, να μειώνεται η επίδραση των ανέμων καθώς 

και να διατηρούνται τα φυσικά στοιχεία της περιοχής. 

 Βελτίωση μικροκλίματος 

Τα επιμέρους στοιχεία των χώρων βλάστησης  θα προσφέρουν προστασία από τις ηλιακές 

ακτίνες κατά τους θερινούς μήνες, καταφύγιο από τα κατακρημνίσματα και θα επιτρέπουν 

την είσοδο των ηλιακών ακτινών την άνοιξη, φθινόπωρο και χειμώνα. 

 Σχεδιασμός που να εξυπηρετεί όλους τους χρήστες και να είναι κατανοητός από αυτούς. 

Χρειάζεται να είναι εύκολη η χρήση του χώρου  στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Το 

σχέδιο του χώρου  θα πρέπει να είναι απλό ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους 

χρήστες, κάτι όμως που δεν συνεπάγεται ότι θα είναι ανιαρό, απλοϊκό και πρόχειρο. 

 Δημιουργία χώρων δράσης και ξεκούρασης και γενικότερα ποικιλίας επιμέρους 

τοποθεσιών και δράσεων. Είναι χρήσιμη η ύπαρξη ποικιλίας τοποθεσιών αλλά και 

διαδρομών όπου θα έχουν την δυνατότητα, το προσωπικό και οι μαθητές,  να περνούν 

ευχάριστα είτε δραστηριοποιούμενοι, είτε απολαμβάνοντας τον χώρο. 

 Διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Με την ύπαρξη χώρων βλάστησης είναι δυνατό και αναγκαίο να διατηρείται η  

     βιοποικιλότητα της περιοχής. 
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 Σχεδιασμός του χώρου σύμφωνα με τις πιθανές ανάγκες των χρηστών.  

 Δημιουργία ποικιλίας ασχολιών σε μικρές επιφάνειες. 

Το κλειδί του ορθού σχεδιασμού είναι η δημιουργία μικρών επιφανειών με ποικιλία   

      δράσεων και όχι μεγάλων εκτάσεων με μονοσήμαντες ασχολίες. 

 Ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.  

Χρησιμοποίηση ασφαλών υλικών με περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία ταυτόχρονα θα  

     προσελκύουν την προσοχή των χρηστών.  

  Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων κατασκευών στον χώρο οι οποίες θα 

προσελκύουν το ενδιαφέρον αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.  

 Χρήση φυτών των οποίων το χρώμα, η υφή και το σχήμα είναι ελκυστικά στις ανθρώπινες 

αισθήσεις. Μέσα από τη μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών, κατά το σχεδιασμό του χώρου, 

επιλέγονται αυτά τα οποία είναι οικολογικά προσαρμοσμένα στην περιοχή (ενδημικά). Τα 

ενδημικά είδη εκτός του ότι είναι εύκολο να επιβιώσουν, δίνουν ταυτόχρονα την αίσθηση 

στους χρήστες ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον. Η παρακολούθηση της κίνησης των 

φύλλων των δέντρων και ο ταυτόχρονος ήχος που προκαλεί, βοηθά στην μείωση του 

επιπέδου του άγχους των ανθρώπων. 

 Ύπαρξη φυσικών ήχων στον υπαίθριο χώρο. Ο χώρος  θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να δημιουργείται μια συμφωνία από φυσικούς ήχους: θρόισμα των φύλλων των δέντρων, 

φωνές των πουλιών, ήχος από την κίνηση του νερού και του αέρα.  

 Δημιουργία μονοπατιών περιπάτου, χρησιμοποίηση κατάλληλου υλικού κατά την 

κατασκευή τους. Η περιήγηση στον προαύλιο  χώρο του σχολικού συγκροτήματος  με 

συνεχή εναλλαγή εικόνων και αισθήσεων είναι μια δραστηριότητα που μειώνει σημαντικά 

το άγχος των χρηστών. Τα μονοπάτια περιπάτου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

κατάλληλα υλικά ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και απρόσκοπτη κίνηση των χρηστών. 

 Θέσεις στάσης, ξεκούρασης, επικοινωνίας και σχεδιασμός γενικότερα για «επαφή». 

Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ορισμένων χώρων ειδικά σχεδιασμένων όπου τα άτομα 

που περιδιαβαίνουν τον υπαίθριο χώρο,  θα έχουν την δυνατότητα να ξεκουράζονται για 

λίγο χρονικό διάστημα και να απομονώνονται γενικότερα. 

 Χρήση ποικιλίας φυτικών ειδών, με ελεγχόμενο βαθμό ποικιλότητας. Η χρήση διαφόρων 

φυτών είναι σημαντική σε έναν υπαίθριο χώρο. Οι φυτεύσεις να είναι απλές σε γεωμετρία 

και μορφή ώστε να μην απαιτούν σημαντικές συντηρήσεις. 

 Η βλάστηση θα πρέπει να αποτελεί ένα σύνολο και να μην είναι διασπασμένη. Ο 

σχεδιασμός θα πρέπει να οδηγεί στην δημιουργία ενός συνόλου αρμονικά δεμένου και όχι 

σε μια ακατάστατη κατανομή των διαφόρων φυτικών ειδών στον χώρο. 

 Χρήση φυτικών ειδών που έχουν ιερή ή ιστορική αξία για τους χρήστες. Η φύτευση ειδών 

βλάστησης τα οποία είναι πολύ κοινά στους χρήστες  συνεισφέρει στην εξοικείωση τους με 
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τον χώρο. Ιδιαίτερα, εάν τα είδη αυτά έχουν κάποια ιστορική αξία για αυτούς είναι 

αναγκαία όχι μόνο η διατήρησή τους αλλά και η ανάδειξή τους κατά τον σχεδιασμό. 

 Χρήση υλικών φιλικών προς τον άνθρωπο. Ο χώρος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από φυτά 

αλλά και υλικά τα οποία θα είναι ευχάριστα στην αφή. Τα φυτικά είδη, οι υδάτινες 

επιφάνειες τα μονοπάτια περιπάτου και τα καθίσματα του κοινού θα πρέπει να είναι φιλικά 

προς τον άνθρωπο. Οι κατασκευές να είναι απλές και χρήσιμες. Τα υλικά ανθεκτικά να 

έχουν μακροζωία και μονιμότητα ώστε να δίνουν την αίσθηση της ασφάλειας στη θέση που 

τοποθετούνται. Να γίνεται κοστολόγηση του κύκλου ζωής των υλικών. 

 Διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως τόπου άγριας ζωής. Τα ανθισμένα φυτά 

προσελκύουν διάφορα έντομα όπως μέλισσες, πεταλούδες ενώ τα μεγαλύτερης ηλικίας 

δέντρα χρησιμεύουν ως οικότοπος θηλαστικών και πτηνών. Έτσι, η ύπαρξη βλάστησης 

προσελκύει διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου με συνέπεια να δημιουργείται ένας χώρος 

άγριας ζωής ή ένας είδος βιοτόπου. 

 Κάλυψη χώρων με χλοοτάπητα. Οι μεγάλοι ανοικτοί χώροι πρέπει να είναι στους χρήστες 

άνετοι, καθαροί και να καλύπτονται με φυσικό χλοοτάπητα με διαφορετικά είδη φυσικής 

βλάστησης ο οποίος θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στο πάτημα, ενώ το είδος μίγματος που 

χρησιμοποιείται να προσαρμόζεται στα είδη της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας φυσικού χλοοτάπητα με διαφορετικά είδη φυσικής 

βλάστησης. 

 Ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές καταστάσεις και ανάγκες. Η ορθή 

επιλογή φυτικών ειδών, η φύτευσή τους στην κατάλληλη θέση ώστε να λειτουργούν 

ανάλογα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και η χαμηλή δαπάνη συντήρησης είναι μερικά 

από τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 Οι χώροι στάθμευσης να βρίσκονται έξω από την περίμετρο του οικοπέδου του σχολικού 

συγκροτήματος. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα εισόδου οχημάτων για εργασίες συντήρησης. 

 Η ύπαρξη συστήματος πληροφόρησης απεικονίζει την εικόνα του σχολικού 

συγκροτήματος. Να υπάρχει χάρτης προσανατολισμού, με όλες εγκαταστάσεις του 

περιβάλλοντος χώρου, γιατί αυτό βοηθά τους ανθρώπους να βρουν που πρέπει να πάνε με 

ένα τρόπο ευχάριστο και αποδοτικό. (Μπουγουλια Σ., 2006) 

      Κεντρική ιδέα -Ιδεόγραμμα πρότασης διαμόρφωσης        

Κεντρική ιδέα σχεδιασμού και οργάνωσης των χώρων αποτελεί «ο ποταμός της γνώσης» 

που πηγάζει από την καρδιά του σχολικού συγκροτήματος και διαχέεται στο χώρο με τη 

μορφή πλακοστρώσεων ανάλογου χρώματος. (Κείμενο 2) Ενώνει χώρους με διαφορετική 

θεματική και στο διάβα του ενημερώνει.  
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Ο ποταμός φέρνει μαζί του: 

 Γνώση 

 Ενημέρωση 

 Πολιτισμό 

 Άθληση 

 Αναψυχή 

 Μνήμη 

 Τέχνη 

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

 Εικόνα 3.1 Εδαφοκάλυψη με υλικά όπως  
ανακυκλωμένο γυαλί μέταλλο και χαλίκι πηγή:  
Τ.Τζώρτζη, Σ.Σαρίκου 2007  ) 

       

        Ο σχεδιασμός ακολουθεί μοντέρνες γραμμές με οικολογική, περιβαλλοντική ευαισθησία  ως 

προς τα υλικά κατασκευών. (Παράρτημα - Σ1Α Κεντρική ιδέα σχεδιασμού)  

       Οι χώροι που προτείνονται είναι οι παρακάτω: 

i. ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα - Σχέδιο 1Β) 

        Χώρος βοηθητικός του κυλικείου για αναψυχή και δροσισμό 

ii. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Ο χώρος θα χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των  μαθητών του 2ου Γυμνασίου για 

ενημέρωση από πλευράς σχολείου αλλά και για αναψυχή. Το χρωματιστό σκληρό δάπεδο θα 

περιλαμβάνει  επιδαπέδια παιγνίδια. Θα υπάρχει πλαισίωση από παρτέρια με θαμνώδη και 

ανθοφόρα φυτά. Πέργκολες σκίασης θα τοποθετηθούν σε αναγκαία σημεία. 

iii. ΜΝΗΜΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος εισόδου, ανάπαυσης και αναψυχής μαθητών 2ου Γυμνασίου. Θα δημιουργηθούν 

ανισόπεδα παρτέρια με ανθοφόρα θαμνώδη φυτά και καλαίσθητα  καθιστικά. Θα διατηρηθούν 

τα δέντρα που υπάρχουν και θα αναδειχθεί το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα για 

διατήρηση ιστορικής μνήμης. 

iv. ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΘΛΗΣΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

Χώρος άθλησης  και εκδηλώσεων μαθητών 2ου Γυμνασίου.  Παρτέρια με ανθοφόρα 

θαμνώδη και καλαίσθητα  καθιστικά θα προσφέρουν ξεκούραση. Θα διατηρηθούν τα δέντρα 

που υπάρχουν και θα πλαισιωθούν με επιπλέον αναγκαία και λειτουργική φύτευση. Θα 

δημιουργηθεί  μικτό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ καθώς και κερκίδες παρακολούθησης. 

v. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος πολιτισμού και εκθέσεων του 2ου Γυμνασίου.  Παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη 

και καλαίσθητα  καθιστικά θα πλαισιώνουν τους χώρους έκθεσης. 
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vi. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρτέρια με ανθοφόρα θαμνώδη και καλαίσθητα  

καθιστικά θα δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης. 

vii. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος συγκέντρωσης μαθητών 5ου Γυμνασίου για ενημέρωση και αναψυχή. Χρωματιστό 

δάπεδο με επιδαπέδια παιγνίδια. Θα υπάρχει πλαισίωση από παρτέρια με θαμνώδη ανθοφόρα 

φυτά και πέργκολες σκίασης. 

viii. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΣΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος άθλησης  και εκδηλώσεων  2ου Λυκείου.  Παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη και 

καλαίσθητα  καθιστικά δημιουργούν ευχάριστη παραμονή στο χώρο. Θα δημιουργηθούν δύο 

μικτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Επιδαπέδια παιχνίδια προσφέρουν άθληση και αναψυχή 

στους μαθητές . 

ix. ΓΝΩΣΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος ανάπαυσης και αναψυχής  Λυκείου. Ανισόπεδα παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη 

και καλαίσθητα  καθιστικά δημιουργούν συνθήκες ευχάριστες για την παραμονή των 

μαθητών. Πινακίδες περιβαλλοντικής γνώσης αξιοποιούν τον χώρο. Θα διατηρηθούν τα 

δέντρα που υπάρχουν και θα δημιουργηθεί τεχνητός ποταμός γνώσης που θα διασχίζει την 

περιοχή. 

x. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΘΛΗΣΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος πολιτισμού  και εκδηλώσεων  2ου Λυκείου.  Παρτέρια με ανθοφόρα αρωματικά  και 

καλαίσθητα  καθιστικά αναδεικνύουν τον χώρο .Θα δημιουργηθεί υπαίθριο αμφιθέατρο 

μάθησης  με δυνατότητες scate. (Εικόνα Π3-6) Θα δημιουργηθεί περίπτερο πανίδας-χλωρίδας 

και παρατηρητήριο. Επίσης θα κατασκευασθούν φωλιές πουλιών .  

xi. ΔΡΑΣΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΘΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης    

       χώρων) 

   Χώρος άθλησης  και δραστηριοτήτων  2ου Λυκείου.  Περιλαμβάνονται παρτέρια με 

ανθοφόρα και θαμνώδη και καλαίσθητα  καθιστικά αλλά και διαδρομή άθλησης. Μέρος του 

χώρου διατίθεται για  ανακύκλωση αλλά και υπαίθριο εκθετήριο τέχνης από  υλικά 

ανακύκλωσης. Επίσης θα κατασκευασθεί μονοπάτι περιπάτου και ποδηλατοδρομίας. 

xii. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β) 

   Χώρος συγκέντρωσης και ενημέρωσης  μαθητών 2ου Λυκείου. Χρωματιστό δάπεδο με 

επιδαπέδια παιγνίδια. Πλαισίωση από παρτέρια με θαμνώδη και ανθοφόρα φυτά. Πέργκολες 

σκίασης. 

xiii. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος κεντρικής εισόδου γραφείων  2ου Λυκείου. Παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη και 

καλαίσθητα  καθιστικά με  σχηματισμούς δίνουν ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο. Θα 

διατηρηθούν τα δέντρα που υπάρχουν. 
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xiv.  ΜΝΗΜΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ ( Παράρτημα -Σχέδιο 1Β Ιδεόγραμμα διαμόρφωσης χώρων) 

   Χώρος εισόδου ανάπαυσης, αναψυχής, και γεύματος  μαθητών 2ου Λυκείου. Ανισόπεδα 

παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη και καλαίσθητα  καθιστικά. Θα διατηρηθούν τα δέντρα 

που υπάρχουν και θα δημιουργηθεί τοίχος αναμνήσεων με το σχήμα 1970, έτος κατασκευής 

του συγκροτήματος. 

3.2 Γενική οργάνωση του χώρου 

Α.ΧΩΡΟΙ-ΧΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Βοηθητικός χώρος ανάπαυσης (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) 

   Ο χώρος λειτουργεί ως βοηθητικός του κυλικείου με στοιχεία δροσιάς από τα υφιστάμενα 

δέντρα και βρύσες νερού. 

 Χώρος συγκέντρωσης 2ου Γυμνασίου (δευτερεύουσα αυλή ) 

 (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) (Σκίτσο 7) 

    Ο χώρος θα χρησιμοποιείται για την πρωινή κυρίως  συγκέντρωση των  μαθητών του 2ου 

Γυμνασίου για ενημέρωση από πλευράς σχολείου, αλλά και για αναψυχή. Το χρωματιστό 

σκληρό δάπεδο θα κατασκευασθεί από πορώδεις κυβόλιθους, για την δυνατότητα 

υδατοπερατότητας  και θα φέρει σχεδιασμένα με ανεξίτηλη βαφή επιδαπέδια διαγράμματα 

παιχνιδιών, για την αναψυχή των μαθητών που θα εκτονώσουν την ενεργητικότητά τους και θα 

τα ασκήσουν σε λογικές-μαθηματικές δεξιότητες (Σχέδιο 2).  Θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά να 

αποφασίσουν και να επιλέξουν μέσα από μια διαδικασία έρευνας και γνωριμίας με παιχνίδια 

που παίζονται στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ή σε άλλα μέρη του κόσμου 

(Bridish Heart Foundation). Στη Βόρεια πλευρά του χώρου προτείνεται παρτέρι  με θαμνώδη και 

ανθοφόρα φυτά και μια πέργκολα σκίασης και ξύλινα καθιστικά. Το κτίριο προς τα ανατολικά 

πλαισιώνεται επίσης με παρτέρι το οποίο φέρει φύτευση και καθιστικούς χώρους. Στο δάπεδο 

κυριαρχεί «ο ποταμός της γνώσης» που οδηγεί στο κτίριο-χώρο μάθησης. 

 Χώρος εισόδου –μνήμης 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-

1) 

Ο χώρος εισόδου για την αυλή του 2ου Γυμνασίου πλαισιώνεται από το Βορεινό  και 

κεντρικό χώρο φύτευσης με κυρίαρχο τον «ποταμό γνώσης» στο δάπεδο. Για τον κεντρικό 

χώρο φύτευσης προτείνονται ανισόπεδα παρτέρια με ανθοφόρα θαμνώδη φυτά και καλαίσθητα  

καθιστικά και διατήρηση και ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των υπαρχόντων δέντρων. Τον 

χώρο διασχίζει επίσης ο «ποταμός της γνώσης» που θα φέρει ενημερωτικά ιστορικά στοιχεία. 

Ο νέος σχεδιασμός θα αναδείξει  το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα και θα διατηρήσει την  

ιστορική μνήμη. Ο χώρος θα λειτουργεί και για  ανάπαυση και αναψυχή των μαθητών  2ου 

Γυμνασίου. 

 Χώρος αθλητισμού 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) 

Η ζώνη άθλησης, παιχνιδιού και έντονων σωματικών δραστηριοτήτων προσφέρει σωματική 

άσκηση και ομαδικό παιχνίδι. Ο χώρος άθλησης και εκδηλώσεων μαθητών 2ου Γυμνασίου 
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προτείνεται να περιλαμβάνει ένα μικτό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και κερκίδες 

παρακολούθησης, κατασκευασμένες από υλικά ελαφριά φιλικά προς το περιβάλλον. Τον χώρο 

πλαισιώνουν και απομονώνουν παρτέρια με ανθοφόρα θαμνώδη. Θα δοθεί μέριμνα για σκίαση 

των κερκίδων με λειτουργική φύτευση. 

 Χώρος πολιτισμού 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) 

Ο χώρος πολιτισμού, τέχνης και εκθέσεων του 2ου Γυμνασίου προτείνεται να δημιουργηθεί 

στο χώρο αυτό που είναι πέρασμα. Τα παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη και καλαίσθητα  

καθιστικά θα πλαισιώνουν τους χώρους έκθεσης και θα αναδεικνύουν τα εκθέματα. Τα δάπεδα 

θα κατασκευασθούν από πορώδη κυβόλιθο για την δυνατότητα υδατοπερατότητας. 

 Χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ( κεντρική αυλή) (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1 Σχέδιο 

κατασκευαστικών τομών -4) 

 Προτείνουμε να δημιουργηθεί στη σχολική αυλή ο ιδιαίτερος χώρος της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Σε αυτόν θα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη φυτών, τα οποία θα 

αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης και μελέτης για τους μαθητές. 

Ο χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όλου του σχολικού συγκροτήματος προτείνεται να 

τοποθετηθεί στο κομβικό σημείο που είναι πέρασμα αλλά και σε υπερυψωμένο επίπεδο στο 

χώρο. Οι ενημερωτικές κατασκευές και φύτευση θα εξυπηρετούν τους στόχους της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρτέρια με ανθοφόρα θαμνώδη και καλαίσθητα  καθιστικά θα 

δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης. Συνολικά ολόκληρος ο χώρος της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα αποτελεί χώρο εικαστικών δραστηριοτήτων ή εικαστικών 

εκθέσεων.  

 Χώρος άθλησης 2ου Λυκείου ( κεντρική αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) 

Ο χώρος άθλησης προτείνεται να φέρει δύο μικτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ  καθώς και 

ειδικές κατασκευές για αθλητικές δραστηριότητες και αναψυχή ενσωματωμένες σε χώρο 

φύτευσης στο νότιο τμήμα του χώρου. Τα ανθοφόρα θαμνώδη φυτά και τα καλαίσθητα  

καθιστικά (νότια και δυτικά του χώρου άθλησης ) δημιουργούν ευχάριστη παραμονή στο 

χώρο. Οι σκάλες στα ανατολικά που οδηγούν στο επίπεδο του 2ου Γυμνασίου προτείνεται να 

ανακατασκευασθούν και να λειτουργήσουν σαν κερκίδες παρακολούθησης αγώνων.  

 Χώρος αναψυχής ( κεντρική αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1,Σχέδιο κατασκευαστικών τομών -4) 

(Σκίτσο 5) 

Ο χώρος προτείνεται για ανάπαυση και αναψυχή των μαθητών του 2ου Λυκείου. 

Προτείνεται η κατασκευή ανισόπεδων περιοχών φύτευσης  με ανθοφόρα και θαμνώδη και 

καλαίσθητα  καθιστικά τα οποία δημιουργούν συνθήκες ευχάριστες για την παραμονή των 

μαθητών. Τον χώρο θα διαρρέει ο κεντρικός «ποταμός γνώσης» με πολλές πινακίδες 

περιβαλλοντικής γνώσης. Τα πολλά φυλλοβόλα δέντρα που υπάρχουν προτείνεται να 

ενσωματωθούν στο σχεδιασμό.  

 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         32

 Χώρος πολιτισμού 2ου Λυκείου ( κεντρική αυλή ) .(Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) 

Ο χώρος πολιτισμού  και εκδηλώσεων 2ου Λυκείου προτείνεται να φέρει υπαίθριο 

ημικυκλικό αμφιθέατρο μάθησης  με δυνατότητες scate.  

Το αμφιθέατρο θα δημιουργηθεί με χρήσης της ήπιας υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει 

στο χώρο. Το αμφιθέατρο θα διασχίζει ο «ποταμός της γνώσης» που με μια ήπια κλίση δίνει τη 

δυνατότητα να κυκλοφορήσει ποδήλατο άτομο ΑΜΕΑ αλλά και scate. Παρτέρια με ανθοφόρα 

αρωματικά  αναδεικνύουν τον χώρο. 

 Χώρος δράσης ( κεντρική πίσω αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1 Σχέδιο κατασκευαστικών τομών -4) 

(Σκίτσο 3) 

Ο χώρος άθλησης  και δραστηριοτήτων 2ου Λυκείου προτείνεται να περιλαμβάνει  

παρτέρια με ανθοφόρα και θαμνώδη και καλαίσθητα  καθιστικά αλλά και διαδρομή άθλησης 

και ποδηλάτου πάνω στον «ποταμό της γνώσης» που θα διασχίζει και ενώνει το χώρο. Σε ένα 

τμήμα του χώρου προτείνεται δράση ανακύκλωσης χαρτιού αλουμινίου και γυαλιού. Στο 

δεύτερο διαθέσιμο χώρο προτείνεται η δημιουργία χώρου-έκθεσης  τέχνης από υλικά 

ανακύκλωσης.  

 Χώρος συγκέντρωσης 2ου Λυκείου ( κεντρική αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) (Σκίτσο 2,4) 

Ο χώρος συγκέντρωσης και ενημέρωσης μαθητών 2ου Λυκείου προτείνεται να 

περιλαμβάνει ένα παρτέρι με καθιστικά και πέργκολα σκίασης στο Βόρειο άκρο του χώρου. 

Το δάπεδο θα κατασκευασθεί από πορώδη κυβόλιθο σε χρωματιστά κύματα μέρος του οποίου 

θα διασχίζει ο «ποταμός της γνώσης». Λόγω της ανάγκης σκίασης προτείνεται φύτευση 

μεμονωμένων φυλλοβόλων δέντρων στο σκληρό δάπεδο σε λειτουργική διάταξη καθώς και σε 

παρτέρια πλαισίωσης του κτιρίου.  

 Χώρος κεντρικής εισόδου γραφείων 2ου Λυκείου.(Παράρτημα -Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) (Σκίτσο 6) 

Για τον χώρο της  κεντρικής εισόδου γραφείων  2ου Λυκείου προτείνονται παρτέρια με 

ανθοφόρα και θαμνώδη και καλαίσθητα  καθιστικά με  σχηματισμούς που δίνουν ιδιαίτερη 

αισθητική στο χώρο. Στην κεντρική εξωτερική περίφραξη προτείνεται η διατήρηση των 

υφιστάμενων δέντρων. 

 Χώρος κεντρικής εισόδου προαυλίου σχολικού συγκροτήματος ( κεντρική αυλή ) (Παράρτημα -

Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης-1) (Σκίτσο 1)  

Ο χώρος εισόδου φέρει στο δάπεδο τον «ποταμό της γνώσης» ο οποίος μπαίνει ή βγαίνει  

από τον χώρο. Φέρει ενσωματωμένες στο δάπεδο πινακίδες γνώσης. 

Για τις ανάγκες στάθμευσης ποδηλάτων προτείνεται ο χώρος αριστερά από την είσοδο να 

δημιουργηθεί με τις αναγκαίες προδιαγραφές. Σημείο αναφοράς στο χώρο προτείνεται να 

αποτελέσει ο τοίχος των αναμνήσεων δημιουργημένος ή από μπετόν ή από μάρμαρο και ο 

οποίος θα έχει το τρισδιάστατο σχήμα του 1970 ημερομηνία αποπεράτωσης και έναρξης 

λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος. Ο τοίχος θα λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς των 

σχολικών αναμνήσεων. Στο χώρο λειτουργεί και το κυλικείο των σχολείων και υπάρχει 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         33

ανάγκη για δημιουργία καθιστικών χώρων και γεύματος. Τα υφιστάμενα δέντρα θα 

ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και θα πλαισιωθούν με επιπλέον ανθοφόρα φύτευση. Ειδικές 

πέργκολες προτείνεται να κατασκευασθούν για να προσφέρουν σκίαση στα σημεία 

ανάπαυσης, αναψυχής, και γεύματος.    

Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΕΠΙΠΕΔΑ  

Η κύρια διαμόρφωση σε επίπεδα των χώρων διατηρείται όπως είναι αυτή του χώρου 

δεύτερης συγκέντρωσης του 2ου Γυμνασίου και του χώρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

είναι υπερυψωμένοι της κυρίας αυλής. Η πρόσβαση στους χώρους γίνεται με κλίμακες και με 

δύο ράμπες μία για κάθε χώρο. Τα σημεία που θα διαμορφωθούν είναι στον κεντρικό χώρο 

στα δύο μαρμάρινα καθιστικά που είναι υπερυψωμένα με ήπια κλίση του εδάφους. Επίσης στο 

χώρο του υπαίθριου αμφιθεάτρου προτείνονται ήπιες κλίσεις διαμόρφωσης του εδάφους στα 

ανάντι της κατασκευής των κερκίδων του. 

Το επίπεδο της δευτερεύουσας αυλής παραμένει με πρόσβαση με σκάλες και ράμπα από 

την πλευρά της κυρίας αυλής. Τα σημεία που θα διαμορφωθούν είναι στον κεντρικό χώρο στο 

μαρμάρινο καθιστικό και στο χώρο για το εκκλησάκι  που είναι υπερυψωμένα. 

Η κυκλοφορία στο χώρο είναι ανεμπόδιστη για πεζούς και σε ορισμένα σημεία υπάρχει η 

δυνατότητα εφοδιασμού του σχολείου με διάφορα υλικά με προσέλευση οχήματος.  

3.3 Φύτευση του χώρου  

Με βάση τη μελέτη ηλιασμού του χώρου και των υπόλοιπων συνθηκών του μικροκλίματος 

της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος αλλά και των απαραίτητων προδιαγραφών 

φύτευσης κατάλληλων (πίνακας 1.8) (παράγραφος 3.1) για σχολική αυλή προτείνονται ανά χώρο 

διαμόρφωσης τα παρακάτω είδη φυτών: 

 Βοηθητικός χώρος ανάπαυσης (Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

Στο χώρο προτείνεται διατήρηση της υφιστάμενης φύτευσης (κυρίως πεύκα) με επικάλυψη 

του εδάφους με εδαφοκαλυπτικά υλικά ή φυτά χαμηλής απαίτησης σε νερό. 

 Χώρος συγκέντρωσης 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

     Στο χώρο προτείνονται χαμηλές τριανταφυλλιές-Rosa spp (Εικόνα Π.10) στο παρτέρι κοντά 

στα γραφεία με μπορντούρα από πυξάρι-Buxus sempervierens (Εικόνα Π.7). Στο χώρο υπάρχει 

ήδη φύτευση προς την πλευρά του συνόρου με την εκκλησία όπου προτείνεται μονωτικός 

φράχτης από Λιγούστρο- Ligustrum lucidum (Εικόνα Π.32) και για άμβλυνση του όγκου του 

κτιρίου των δεξιώσεων της εκκλησίας  πλαισίωσή του με κυπαρίσσι στενό - Cupressus 

sempervirens "Stricta" (Εικόνα Π.14). Ένα παρτέρι με λεβάντα -Lavandula angustifolia  (Εικόνα 

Π.15) και δεντρολίβανο -Rosmarinus officinalis (Εικόνα Π.36) δίνει χρώμα και άρωμα στο χώρο. 

    Μια σειρά από Ιπποκαστανιές -Aesculus hippocastanum (Εικόνα Π.19)  στο σκληρό δάπεδο 

προσφέρουν δροσιά κατά την συγκέντρωση και παραμονή των μαθητών στο χώρο. 

Προτείνονται θάμνοι όπως το Βιβούρνο χιονόσφαιρα -Viburnum opulus (Εικόνα Π.42)  και 

βιβούρνο- Viburnum tinus (Εικόνα Π.38), φορσύθια Forsythia x intermedia "Spring Glory" 
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(Εικόνα Π.27)  καθώς και πασχαλιές- Syringa vulgaris (Εικόνα Π.40)  για την εντυπωσιακή τους 

ανθοφορία σε μια ποικιλία εποχών. Τα παρτέρια που πλαισιώνουν τα κτίρια φέρουν επίσης 

εκτός από τους ανθοφόρους θάμνους και φυσικό χλοοτάπητα με ελάχιστη ανάγκη φροντίδας. 

 Χώρος εισόδου –μνήμης 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

     Ο κεντρικός χώρος της δευτερεύουσας αυλής ενισχύεται με φύτευση δαμασκηνιάς 

καλλωπιστικής- Prunus ceracifera (Εικόνα Π.2)  για το έντονο χρώμα του φυλλώματος αλλά και 

το φυλλοβόλο χαρακτηριστικό του για ηλιασμό το χειμώνα και σκίαση το καλοκαίρι. Επίσης 

στη σειρά του κυπαρισσιού Αριζόνας- Cupressus arizonica (Εικόνα Π.24) προστίθενται επιπλέον 

δέντρα του ιδίου είδους. Το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα πλαισιώνεται με  Κράταιγο -

Crataegus monogyna (Εικόνα Π.21) αλλά και ο ποταμός της γνώσης γειτνιάζει με λυγαριές- 

Vitex agnus castus (Εικόνα Π.43).Το καθιστικό από μάρμαρο με την κεντρικά φυτεμένη  ελιά- 

Olea europaea (Εικόνα Π.47)  πλαισιώνεται με τζουνίπερους- Juniperus squamata (Εικόνα Π.29)  

και ανθοφόρους θάμνους όπως καλεντούλα- Calendula officinalis (Εικόνα Π.6)  και χρυσάνθεμο 

–Chrysanthemum spp (Εικόνα Π.23). Προς την πλευρά του γηπέδου της Δόξας γίνεται μια 

προσπάθεια απόκρυψης της θέας αλλά και ανεμοπροστασίας με κυπαρίσσια ορθόκλαδα στενά 

- Cupressus sempervirens "Stricta" (Εικόνα Π.14) και απόδοση χρώματος με φύτευση από 

ιβίσκους συριακούς Hibiscus syriacus (Εικόνα Π.45). 

    Το παρτέρι με τα χρυσάνθεμα –Chrysanthemum spp (Εικόνα Π.23) και τη σαντολίνα Santolina 

incana (Εικόνα Π.10)  προσδίδει μια χρωματική πανδαισία κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. 

 Χώρος αθλητισμού 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

     Το παρτέρι με τα χρυσάνθεμα  και τη σαντολίνα  προσδίδει μια χρωματική πανδαισία κατά 

τους φθινοπωρινούς μήνες. Επίσης η κεντρική φύτευση της ελιάς στο σκληρό δάπεδο εντείνει 

τον συμβολισμό του αθλητικού χώρου. Προς την πλευρά του γηπέδου της Δόξας προτείνεται η 

φύτευση λεμονοκυπάρισσου -Cupressus macrocarpa  (Εικόνα Π.25) για άρωμα αλλά οπτική και 

ανεμική μόνωση. Πίσω από τις κερκίδες επίσης προτείνονται λεμονοκυπάρισσα και Αριζόνες. 

    Η ίδια σύνθεση φυτών επεκτείνεται και προς τα Νότια του διδακτηρίου του 2ου Γυμνασίου. 

Χρώμα στις κερκίδες του γηπέδου μπάσκετ δίνουν τα ετήσια ανθοφόρα στα παρτέρια.  

 Χώρος πολιτισμού 2ου Γυμνασίου ( δευτερεύουσα αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

   Στο χώρο προτείνεται η πλαισίωση των κτιρίων με παρτέρια που φέρουν σύνθεση άρκευθου- 

Juniperus communis (Εικόνα 1.28) και ήβης -Hebe x franciscana "Variegata" (Εικόνα Π.22) 

καθώς και αναρριχώμενη σε πέργκολα βιστέρια -Wisteria sinensis (Εικόνα Π.44). Ο υπόλοιπος 

χώρος των παρτεριών καλύπτεται με φυσικό χλοοτάπητα. 

 Χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ( κεντρική αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

   Στο χώρο προτείνεται η δημιουργία δύο παρτεριών με φύτευση ελιάς που συμβολίζει την 

ελληνική φύση, αρωματικά βότανα (Εικόνα Π.47-51) καθώς και παρτέρι όπου μπορεί να 

καλλιεργηθούν λαχανικά. Μια πέργκολα με αμπέλι –Vitis vinifera (Εικόνα Π.45)  εκτός από σκιά 
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προσφέρει πλούτο και ερέθισμα γνώσεων. Το υφιστάμενο παρτέρι δίπλα στη ράμπα ενισχύεται 

με φύτευση τούγιας.  

 Χώρος δεύτερης συγκέντρωσης 2ου Γυμνασίου ( κεντρική αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

   Στο χώρο αυτό προτείνονται δύο υπερυψωμένα παρτέρια με φύτευση από ιβίσκους 

συριακούς με πλαισίωση από χρυσάνθεμα. Η εδαφοκάλυψη θα γίνει με λευκό βότσαλο αλλά 

και φλοιούς δέντρων υλικά με χαμηλή εμπεριεχομένη ενέργεια και μικρής 

θερμοχωρητικότητας. 

  Κεντρικά σε δύο σειρές στο σκληρό δάπεδο προτείνεται η φύτευση φυλλοβόλου σφενδάμου- 

Acer pseudoplatanos (Εικόνα Π.18) για σκιά της εποχές της Άνοιξης και έναρξης  καλοκαιριού 

και ηλιασμό το χειμώνα. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο-κερκίδες υπάρχουν παρτέρια με ετήσια 

φυτά. 

 Χώρος άθλησης 2ου Λυκείου ( κεντρική αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

    Νότια του χώρου άθλησης υπάρχει έκταση με φυσικό χλοοτάπητα για ποικιλία παιγνιδιών. 

Ο χλοοτάπητας πλαισιώνεται με αειθαλή φύτευση κωνοφόρων όπως χαμαικύπαρις- 

Chamaecyparis lawsoniana "Ellwood's Pilar" (Εικόνα Π.13), κυπαρίσσι αριζόνα, 

λεμονοκυπάρισσο  για οπτική μόνωση και λειτουργία ανεμοφράκτη. 

 Χώρος αναψυχής ( κεντρική αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

    Στον κεντρικό χώρο υπάρχει άφθονη υπάρχουσα φύτευση  με δέντρα μεσαίας ηλικίας τα 

οποία παραμένουν και είναι κυρίως φυλλοβόλα. Στο χώρο προτείνονται δύο καθιστικά με 

περιφερειακή φύτευση από τζουνίπερους, καλεντούλες και χρυσάνθεμα. Κεντρικά των 

καθιστικών δεσπόζουν ελιές. Δίπλα στον ποταμό της γνώσης προτείνονται ως φύτευση 

λυγαριές, μυρτιές –Myrtus communis (Εικόνα Π.35 ), σπειραία -Spiraea aquilegifolium (Εικόνα 

Π.39)   και κράταιγο.  

   Προς την πλευρά των γηπέδων μπάσκετ προτείνεται μια σειρά με ιβίσκους και στην αντίπερα 

πλευρά προς το κτίριο του Λυκείου σειρά με δαμασκηνιές καλλωπιστικές για διαφοροποίηση 

του χρώματος. 

 Χώρος πολιτισμού 2ου Λυκείου ( κεντρική αυλή ) (Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

  Το αμφιθέατρο πλαισιώνουν παρτέρια που φέρουν αρωματικά φυτά όπως 

λεβάντα, δεντρολίβανο-Rosmarinus officinalis (Εικόνα Π36) και κεάνωθο- Ceanothus 

thrysoflorus (Εικόνα Π.20). Δύο ιβίσκοι υποδέχονται τους επισκέπτες στην είσοδο του 

αμφιθεάτρου. Στο χώρο υπάρχει δενδρώδης φύτευση από πεύκα κυρίως η οποία ενισχύεται με 

θαμνώδη φύτευση από πιττόσπορο- Pittosporum tobira (Εικόνα Π.8),αιγόκλημα-Lonicera 

japonica (Εικόνα Π.33),δαφνοκέρασο –Laurus cerassus (Εικόνα Π.10), φωτίνια -Photinia serulata 

(Εικόνα Π.1), σπειραία. Σαν εδαφοκάλυψη προτείνεται φυσικός χλοοτάπητας που έχει μικρή 

θερμοχωρητικότητα και συμβάλλει στη δημιουργία αποδεκτού θερμικά μικροκλίματος. 
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 Χώρος δράσης ( κεντρική πίσω αυλή)(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

  Στο πρώτο χώρο που είναι απομονωμένος προτείνεται η φύτευση  

ελιάς και δαμασκηνιάς καλλωπιστικής, στο δεύτερο χώρο ελιά και στον τρίτο χώρο ελιά και 

σοφόρα. Τούγια- Thuja orientalis (Εικόνα Π.34), πιττόσπορο, ήβη, πασχαλιά, λυγαριά και 

άρκευθος  προτείνεται για θαμνώδη φύτευση.  

 Χώρος συγκέντρωσης 2ου Λυκείου ( κεντρική αυλή ).(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

   Στο χώρο αυτό προτείνεται η δημιουργία παρτεριού με πέργκολες σκίασης μπροστά από το 

γραφείο των εκπαιδευτικών με ενίσχυση της υφιστάμενης φύτευσης των τριανταφυλλιών και 

επιπλέον φύτευση αναρριχόμενου γιασεμιού ρυγχόσπερμου- Rhynchospermum jasminoides 

(Εικόνα Π.41). 

   Κεντρικά στο σκληρό δάπεδο και παράλληλα με το κτίριο προτείνεται η φύτευση σφενδάμου 

για παροχή σκιάς. Θάμνοι όπως η φορσύθια, η αγγελική, το Τεύκρο -Teucrium fruticans 

(Εικόνα 1.4), το βιβούρνο χιονόσφαιρα,   προσθέτουν χρώμα στο χώρο. Πέργκολα αναρρίχησης 

προτείνεται και με φύτευση αιγοκλήματος πάνω από καθιστικό χώρο σε παρτέρι πλαισίωσης 

κτιρίου προς τα Νότια.  

 Χώρος κεντρικής εισόδου γραφείων 2ου Λυκείου.(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

   Ο χώρος κεντρικής εισόδου φέρει ήδη παρτέρια με τριανταφυλλιές τα οποία προτείνεται η 

αναδιαμόρφωσή τους με φύτευση συμπληρωματικών τριανταφυλλιών, πλαισίωση με λεβάντα 

και σαντολίνη. Δεξιά της εισόδου δεσπόζει το γιασεμί γυμνανθές -Jasminum nudiflorum 

(Εικόνα Π.3). Μετωπικά στο κτίριο προτείνεται η φύτευση τούγιας- Platycladus orientalis. 

(Εικόνα Π.16). 

 Χώρος κεντρικής εισόδου προαυλίου σχολικού συγκροτήματος ( κεντρική αυλή ) 

.(Παράρτημα -Σχέδιο Φύτευσης -3) 

   Ο χώρος φέρει παρτέρι παράλληλα με την περίφραξη με φλαμουριές το οποίο συνεχίζει 

περιφερειακά του μνημείου του Παύλου Μελά. Προτείνεται η δημιουργία ενός παρτεριού 

γύρω από τις υφιστάμενες αριζόνικες με πρόσθετη θαμνώδη φύτευση από φορσύθιες και 

τούγιες. Επίσης στο σκληρό δάπεδο προτείνεται η φύτευση σφενδάμου και ιπποκαστανιάς και 

κοερλετεριας- Koerleuteria paniculata (Εικόνα Π.30) για παροχή σκιάς.    

3.4 Κατασκευές  

α.«Ο ποταμός της γνώσης» 

     Ο ποταμός της γνώσης προτείνεται να κατασκευαστεί από έγχρωμο γαλάζιο σκυρόδεμα με 

ψηφίδες ανακυκλωμένου γυαλιού. Στις όχθες του προτείνεται η τοποθέτηση λευκών βότσαλων 

πάνω σε χαλίκια. (Εικόνα 3.7α-β) Ο ποταμός λειτουργεί και σαν αποστραγγιστικό δίκτυο για την 

συλλογή του ρέοντος επιφανειακού νερού της βροχής και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου 

ορίζοντα. (σχέδιο 1,2) (Εικόνα 3.1) 
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β. Ανοιχτό αμφιθέατρο 

Το ανοιχτό αμφιθέατρο της κεντρικής αυλής του σχολικού συγκροτήματος φέρει μεγάλη 

σκηνή επικαλυμμένη με λεπτό βότσαλο και τρεις σειρές κερκίδων. Στην είσοδο φέρει παρτέρια 

με αρωματικά φυτά. Η επικάλυψη των θέσεων στις κερκίδες προτείνεται να γίνει με λευκό 

μάρμαρο. (σχέδιο 2 ) (Εικόνα 3.8, 3.9 ) 

γ. Κερκίδες-σκάλες  του χώρου δεύτερης συγκέντρωσης του 2ου Γυμνασίου. 

Οι υφιστάμενες σκάλες  θα διαπλατυνθούν  κεντρικά ώστε να αποτελέσουν κερκίδες 

παρακολούθησης αγώνων και θα κατασκευαστεί ένα κεντρικό παρτέρι με ετήσια φύτευση. Η 

επικάλυψη των κερκίδων θα γίνει με μάρμαρο των δε σκαλοπατιών με σχιστόλιθο, υλικά 

φυσικά και τα δύο με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια (μόνο το πάτημα) (σχέδιο 2) (Εικόνα 3.8) 

δ . Κερκίδες γηπέδου μπάσκετ  

Στο γήπεδο μπάσκετ της δευτερεύουσας αυλής προτείνεται η δημιουργία κερκίδων από 

σκυρόδεμα με βαφή και δημιουργία παρτεριών με ετήσια φύτευση. Προτείνονται τέσσερις 

σειρές κερκίδων με διάδρομο στο υψηλότερο σημείο τους. (σχέδιο 2)(Εικόνα3.8) 

ε. Βάση τοποθέτησης της μικρής εκκλησίας του Αγ. Παντελεήμονα 

Προτείνεται για λόγους διατήρησης της θρησκευτικής μνήμης η αξιοποίηση και ανάδειξη 

της μικρής εκκλησίας του Αγ. Παντελεήμονα με την τοποθέτησή της σε μια υπερυψωμένη  

βάση κατασκευασμένη από σκυρόδεμα και επικάλυψή της με μάρμαρο λευκού χρώματος για 

αύξηση της ανακλαστικότητας (σχέδιο 2). 

στ. Τοίχος αναμνήσεων 

Ο τοίχος των αναμνήσεων προτείνεται να κατασκευασθεί από μάρμαρο (δημιουργημένο 

από τοπικό καλλιτέχνη μαρμαρογλυπτικής ) ή από μπετόν. Το σχήμα θα είναι η ελεύθερη 

απόδοση του αριθμού 1970 χρονιά που παραδόθηκε ολοκληρωμένο το σχολικό συγκρότημα. 

(Σκίτσο 1) (Σχέδιο 2). Θα τοποθετηθεί σε μία υπερυψωμένη ξύλινη βάση κοντά στο χώρο εισόδου 

και χώρο κυλικείου. (Σχέδιο 2)  Στον  τοίχο αναμνήσεων οι μαθητές μπορούν να αναγράφουν ότι 

επιθυμούν (γεγονότα σχολικής ζωής, γεννήματα νεανικής ψυχής, ανησυχίες κ.α. 

3.5 Προτεινόμενα υλικά 

α. Δάπεδα 

Οι σκληρές επιφάνειες, γενικά, πρέπει να αποφεύγονται στη σχολική αυλή. Η έκτασή τους 

πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν στην απολύτως απαραίτητη (όπως π.χ. γήπεδα). Η 

άσφαλτος και το τσιμέντο σε οποιαδήποτε μορφή, δεν είναι υλικά ιδιαίτερα φιλικά στο 

περιβάλλον. Περιέχουν μεγάλη εσωτερική ενέργεια, έχουν μικρή ανακλαστικότητα και μεγάλη 

θερμοχωρητικότητα. Αυτό κατά τους θερινούς μήνες έχει ως αποτέλεσμα να συλλέγουν όλη 

την ημέρα θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία και να την αποδίδουν τη νύχτα τόσο αργά 

που δεν προλαβαίνει να ψυχθεί όλη η μάζα του υλικού μέχρι να ξημερώσει. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να επιβαρύνουν θερμικά το χώρο όπου είναι τοποθετημένα εάν δεν σκιαστούν 

σωστά. 
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Ως προς ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά, οι επιστρώσεις δαπέδων υπαίθριων χώρων 

είναι δυνατό να διακριθούν σε συμπαγείς (σκυρόδεμα, πλακόστρωση) ή χαλαρές (χώμα, 

αμμοχάλικο), χυτές (σκυρόδεμα, ασφαλτοτάπητας) ή από τεμάχια (πλάκες, τούβλα), από 

φυσικά (πέτρες, ξύλο) ή από τεχνητά (κονιοδέματα, συνθετικά) βασικά υλικά, λαμβάνοντας 

υπόψη τη φύση και συμπεριφορά της επίστρωσης, καθώς και τη φύση, τη μορφή και την 

προέλευση των υλικών της. 

H διάκριση αυτή περιγράφει βασικές ιδιότητες, καθώς και τη συμπεριφορά κάθε 

επίστρωσης στις απαιτήσεις, προσδιορίζει τον τρόπο εφαρμογής της και προσανατολίζει στην 

επιλογή του υπόβαθρου. 

Στην μελέτη περίπτωσης του σχολικού συγκροτήματος επιλέγεται πορώδης κυβόλιθος για 

εν ξηρώ τοποθέτηση (Εικόνα 3.10,3.10α) σε χρωματισμούς ώχρας, γκρί και κεραμιδί στο 

μεγαλύτερο μέρος των σκληρών επιφανειών. (σχέδιο 2) (Εικόνα 3.10γ-ε) 

Στο χώρο του τοίχου αναμνήσεων το δάπεδο προτείνεται να είναι από ξύλο, ανθεκτικό σε 

εξωτερικές συνθήκες. (Εικόνα 3.10β) 

H ανθεκτικότητα του ξύλου εξαρτάται τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όσο και 

από την κατεργασία του στο εργοστάσιο και στο έργο. 

Αν και γενικά στις σχολικές αυλές πρέπει να αποφεύγονται οι σκληρές επιφάνειες, εκεί που 

υπάρχουν (από άσφαλτο ή άλλα σκληρά υλικά) θα πρέπει να εμπλουτίζονται με χρώματα και 

σχήματα ώστε να αξιοποιούνται από τα παιδιά στο παιχνίδι τους κατά τις ώρες του 

διαλείμματος, δημιουργώντας έναν ενδιαφέροντα χώρο για μάθηση και διασκέδαση. 

Τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει να επιλέξουν σχήματα χρώματα και παιχνίδια, με βάση τα 

ενδιαφέροντά τους. (Εικόνα 3.11, 3.12) 

3.6. Προτεινόμενος προαύλιος εξοπλισμός 

α.Καθιστικά  

Οι υπαίθριοι  χώροι συγκέντρωσης αποτελούν χώρους εκτόνωσης, χαλάρωσης, και  

άσκησης των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών οι χώροι αυτοί, με την κατάλληλη 

διαμόρφωσή τους μπορούν να φιλοξενήσουν μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες. 

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εξοικειώνουν τα 

παιδιά με διαφορετικές εκπαιδευτικές στρατηγικές όπως: αντιπαράθεση απόψεων, παιχνίδι 

ρόλων, δραματοποίηση, παιχνίδια προσομοίωσης (Λαγηνά Αιμιλία,2008). 

Τα καθιστικά που προτείνονται είναι  

Α) Ξύλινα παγκάκια με υψηλή αισθητική, αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 

ασφαλή στη χρήση. 

Τα καθιστικά θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία όλων των χώρων που θα διαμορφωθούν 
(Σχέδιο 2) (Εικόνα 3.2,3.3,3.3α). 
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Β) Πολυγωνικά (δωδεκάγωνα) κτιστά από σκυρόδεμα καθιστικά με εσωτερική φύτευση και 

μαρμάρινη επικάλυψη (Σχέδιο 2 ). Τα δωδεκάγωνα καθιστικά θα τοποθετηθούν στον κεντρικό 

χώρο της κύρια αυλής (2) και ένα στον κεντρικό χώρο της δευτερεύουσας αυλής. 

Γ) Κτιστά καθιστικά από σκυρόδεμα με επικάλυψη στα καθιστικά σημεία με ανθεκτικό 

ξύλο. Τα καθιστικά θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυλικείου και έχουν ημικυκλική 

μακρόστενη κατασκευή και κυκλική. (Σχέδιο 2) (Εικόνα 3.4,3.5) 

β. Στέγαστρα-Πέργκολες  

Οι πέργκολες (Εικόνα 3.6, 3.7) είναι κατασκευές πάνω στις οποίες στηρίζονται και 

αναπτύσσονται αναρριχώμενα φυτά. Οι πέργκολες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι 

στον κήπο ή στο σχολικό κτίριο, για να προστατέψουν ένα μονοπάτι ή για την προστασία 

τμήματος της αυλής όπου παίζουν και κάθονται τα παιδιά. Είναι κατασκευασμένες από ξύλο, 

μέταλλο, ψάθα, μπαμπού ή πλαίσιο από συρματόπλεγμα. Χρησιμοποιούμε αναρριχώμενα 

φυτά, κατά προτίμηση φυλλοβόλα (κλίμα, αμπέλοψη κ.α.), ώστε να επιτυγχάνουμε το θερινό 

σκιασμό και αντίστοιχα τον χειμερινό ηλιασμό του χώρου που καλύπτουν. (www.evergreen.ca) 

Πέργκολα προτείνεται : 

Α) στο χώρο συγκέντρωσης του 2ου Λυκείου στο προκήπιο μπροστά από τα γραφεία  

( σχέδιο 2) κατασκευασμένη από ξύλο. 

Β) Νότια του χώρου συγκέντρωσης του 2ου Λυκείου κατασκευασμένη από ξύλο  ( σχέδιο 2). 

Γ) στο χώρο συγκέντρωσης του 2ου Γυμνασίου κατασκευασμένη από ξύλο (σχέδιο 2). 

γ. Κρήνες 

Οι κρήνες θεωρούνται βασικός εξοπλισμός για έναν σχολικό αύλιο χώρο για δροσισμό των 

μαθητών κατά τους θερμούς μήνες αλλά και μετά από αθλητικές δραστηριότητες και γεύματα. 
(σχέδιο 2) 

Κρήνες προτείνονται στους ήδη υπάρχοντες χώρους τοποθέτησης στην κεντρική αυλή με 

προσθήκη επιπλέον σειράς στο χώρο δίπλα στο κυλικείο. Επίσης στη δευτερεύουσα αυλή 

μεταφέρονται κοντά στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ και αυξάνονται στον αριθμό. (σχέδιο 2) Οι 

κρήνες  προτείνεται να είναι κατασκευασμένες από μπετόν με επικάλυψη πέτρας που είναι 

φυσικό υλικό. 

δ. Κάδοι απορριμμάτων-ανακύκλωση 

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά της  σχολικής ηλικίας να μάθουν να σέβονται το 

περιβάλλον τους και να μην προκαλούν σ’ αυτό οποιασδήποτε μορφής ρύπανση. 

Συγχρόνως, θα πρέπει να ασκηθούν στη διαλογή των απορριμμάτων. Μέσα από 

προγράμματα και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενημερώνονται για την αξία 

της ανακύκλωσης, για τη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και μέσα από τη σχολική 

αυλή εκπαιδεύονται στο πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο ή 

φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης, τα παιδιά 

βλέπουν την προσπάθειά τους να ολοκληρώνεται και αυτά τα ίδια να διαδραματίζουν ενεργό 
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ρόλο. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παιδιά βιώνουν τη ματαίωση και πολύ γρήγορα 

εγκαταλείπουν την προσπάθεια. 

Επομένως, στο χώρο της αυλής χρειάζονται διαφορετικοί κάδοι για διαφορετικές χρήσεις: 

- Οι κάδοι συλλογής χαρτιού, γυαλιού και πλαστικών οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτεροι. Στην μελέτη περίπτωσης προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ξεχωριστό χώρο. 

Στο χώρο ανακύκλωσης προτείνεται η τοποθέτηση συλλεκτήριων κατασκευών για χαρτί 

(τρείς), γυαλί (ένας), μέταλλο (ένας). 

- Οι κάδοι των κοινών απορριμμάτων, οι οποίοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος και πρέπει να 

βρίσκονται στην αυλή κυρίως όπου υπάρχουν καθιστικά. Πρέπει να είναι εμφανίσιμοι, 

ευδιάκριτοι και, γιατί όχι, διασκεδαστικοί στην όψη, ώστε να προκαλούν τα παιδιά να τους 

χρησιμοποιούν αλλά όχι να τους καταστρέφουν.  

ε. Εξοπλισμός αθλητικών και λοιπών δράσεων 

Προτείνεται η δημιουργία τριών σύνθετων γηπέδων μπάσκετ με δυνατότητα και για 

παιχνίδι βόλεϊ. Δύο προτείνονται στην κεντρική αυλή και ένα στη δευτερεύουσα. 

Τα γήπεδα θα φέρουν κατάλληλο ελαστικό δάπεδο υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Η δομή του δαπέδου έχει ως εξής: μαύροι κόκκοι ελαστικού συνδεδεμένοι με πολυουρεθάνη 

ενός συστατικού, για τη δημιουργία του ελαστικού υποστρώματος και κόκκοι EPDM 

συνδεδεμένοι με πολυουρεθάνη δύο συστατικών για την κατασκευή του επιφανειακού 

στρώματος. Είναι αντιολισθητικά, κατάλληλα για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, 

ανθεκτικά στην τριβή και την κρούση, παρέχουν υψηλή απορροφητικότητα δονήσεων, 

διευκολύνουν την αποστράγγιση του νερού διότι είναι πορώδη και εξασφαλίζουν ιδανικές 

συνθήκες άθλησης και ασφάλειας. (http://www.allhome.gr/courts-artificial-grass/sport-flooring) 

Σε δύο χώρους στην κύρια και δευτερεύουσα αυλή προτείνεται η κατασκευή υπαίθριου 

παιχνιδιού σκάκι με καθιστικά για παρακολούθηση. (Σχ.2) (Εικόνα 3.16β) 

στ. Έργα τέχνης  

Η επαφή με την τέχνη είναι σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής. Η ύπαρξη έργων τέχνης 

στο σχολικό χώρο ενισχύει αυτή την επαφή και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Υπάρχει η 

δυνατότητα εμπλουτισμού του χώρου του σχολείου είτε με δημιουργίες καλλιτεχνιών,όπως 

από τον ετήσιο διαγωνισμό μαρμαρογλυπτικής που διοργανώνεται στη Δράμα, είτε από έργα 

με ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν οι ίδιοι μαθητές να δημιουργήσουν. (Εικόνα 3.16γ-δ) 

ζ. Σήμανση 

Η μελέτη σήμανσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των 

ατόμων, ιδιαίτερα δε των εμποδιζόμενων ατόμων στα οποία περιλαμβάνονται και τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Από την παραπάνω κατηγορία τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα στην ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση είναι αυτά που έχουν 

κινητικές κι αισθητήριες αναπηρίες. Αν για τους υπόλοιπους πολίτες η ύπαρξη σήμανσης και 

παροχής πληροφοριών συμβάλλει στον καλύτερο προσανατολισμό και ασφάλειά τους, για τα 
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άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα πρόσβασης, 

κίνησης και  παραμονής τους στους δημόσιους χώρους. Όταν υπάρχει σήμανση αναφερόμενη 

σε προσφερόμενες εξυπηρετήσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει απαραίτητα να 

συνοδεύεται από το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων (ΔΣΠ).  Πάντως το πρόβλημα 

της πρόσβασης δεν είναι κάτι που σχετίζεται ιδιαίτερα με τους ανάπηρους. Η προσβασιμότητα 

πρέπει να θεωρείται μία βασική ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Η παροχή 

πληροφοριών μόνο με χρωματικό κώδικα πρέπει να αποφεύγεται. Άτομα με αχρωματοψία 

μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην κατανόησή της. Σήμανση που αφορά μία 

συγκεκριμένη πληροφορία πρέπει να εμφανίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμη. Η πολυσήμανση, τα εκτενή κείμενα, ο συνδυασμός ή η παράθεση 

διαφημιστικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν 

σύγχυση. Επίσης οι επιφάνειες των πινακίδων πρέπει να είναι μη ανακλαστικές (ματ) σε 

έντονη χρωματική αντίθεση με τον περιβάλλοντα χώρο. 

3.7 Φωτισμός του χώρου 

Ο φωτισμός ενός εξωτερικού χώρου, είτε αυτός είναι ιδιωτικός είτε δημόσιος, αποτελεί 

στοιχείο πολύ σημαντικό, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από διάφορα άλλα τεχνικά 

στοιχεία. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που τον απαρτίζουν (φωτιστικά), την 

ημέρα αποτελεί αρχιτεκτονικό στοιχείο που ολοκληρώνει την αισθητική εικόνα του χώρου και 

που εντάσσεται στο γενικότερο αρχιτεκτονικό πλέγμα. Κατά τις νυχτερινές ώρες όμως, ο 

φωτισμός ενός εξωτερικού χώρου, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτρέπει να 

γίνονται ορατά τα υπόλοιπα στοιχεία του χώρου, αναδεικνύει ορισμένα αξιόλογα και ουσιώδη 

στοιχεία (όπως μνημεία, εντυπωσιακά φυτά κ.λ.π.), διευκολύνει τη μετακίνηση των 

περαστικών και γενικά, δίνει μια ιδιαίτερη νότα στη συνολική εικόνα του χώρου. (Κανταρτζής Ν. 

Α,2003)  

Τα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους, είναι ειδικά 

κατασκευασμένα και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές 

συνθήκες. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η στεγανότητα τους, που ορίζεται από το βαθμό 

προστασίας IP και που αποτελεί κύριο κριτήριο επιλογής ενός φωτιστικού.  

Οι λάμπες, που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό, είναι λευκού χρώματος (Λάμπες Ατμών 

Υδραργύρου/ MBP) ή κίτρινου φωτός (Λάμπες Ατμών Νατρίου/ SAP). Το κίτρινο φως 

χρησιμοποιείται κυρίως για τη φωταγώγηση μνημείων ή κτιρίων, λόγω της υφής του δομικού 

υλικού, ενώ το λευκό για τη φωταγώγηση δρόμων.  

Ανάλογα με την ένταση του φωτισμού που παράγουν και το σκοπό για τον οποίο 

χρησιμοποιούνται, τα φωτιστικά σώματα μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες:  

Σώματα χαμηλού φωτισμού, με τον οποίο αναδεικνύονται ιδιαίτεροι χώροι ή εντυπωσιακά 

στοιχεία.  
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Σώματα μέσου φωτισμού, (Εικόνα 3.19) με τον οποίο σηματοδοτούνται και ορίζονται οι 

κεντρικές πορείες του χώρου.  

Σώματα υψηλού φωτισμού, με τον οποίο δημιουργείται συνεχής ζώνη φωτός και 

εξασφαλίζεται ασφαλής και άνετη μετακίνηση. (Κανταρτζής Ν. Α, 2003)  

Σώματα σημειακού φωτισμού, δηλαδή προβολέων. (Εικόνα 3.20)  Είναι η κύρια πηγή 

φωτισμού που χρησιμοποιείται για την ανάδειξη σημείων αναφοράς, όπως εντυπωσιακά φυτά 

και άλλα. Αρκετές φορές, χρησιμοποιείται για τη φωταγώγηση χώρων όπου απαιτείται υψηλή 

ένταση φωτισμού (χώροι στάθμευσης, γήπεδα κ.λ.π.)  

Μια καλή επιλογή θα ήταν να τοποθετηθούν «φωτιστικά ηλιακής ενέργειας». Στο εμπόριο 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία με τέτοιου τύπου φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου (Κανταρτζής Ν. 

Α, 2003) (Εικόνα 3.21,3.22) 
3.8 Άρδευση του χώρου 

Η εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος είναι αναγκαία αφού μόνον έτσι μπορεί 

να ελεγχθεί η ποσότητα του νερού άρδευσης αλλά και η άνετη οικονομική άρδευση του 

σχολικού αύλιου χώρου. Επιπλέον, η άρδευση με αυτόματο σύστημα είναι πιο αποδοτική γιατί 

διανέμει τις απαραίτητες ποσότητες νερού σε όλη την επιφάνεια του εδάφους χωρίς να 

καταστρέφει τη δομή του (σε αντίθεση με το λάστιχο του ποτίσματος, που τροφοδοτεί το 

έδαφος με νερό σημειακά και σε μεγάλη πίεση νερού καταστρέφει τη δομή του εδάφους).  

  Ο σχεδιασμός του δικτύου άρδευσης πρέπει να είναι σωστός και ακριβής έτσι ώστε το 

νερό να διατίθεται στα φυτά του κήπου και να μη σπαταλιέται βρέχοντας διαδρόμους και 

καθιστικά. (http://www.gardenguide.gr/articles/ardeyshlipansh/85-ligoteronero.html) (http://www.valentine. 

gr/sprinkler-system1_gr.php) 

Ο αρδευτικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός των παρακάτω παραγόντων:  

 Εξοικονόμηση νερού  

 Απόδοση εξοπλισμού  

 Τοπικές συνθήκες  

 Κόστος εγκατάστασης  

Η άρδευση ενός χώρου με φυτά γίνεται με δυο τρόπους.  

Τεχνητή βροχή 

Αρδεύονται με τεχνητή βροχή όλα τα είδη των χλοοταπήτων. Ο πιο σημαντικός παράγοντας 

για ένα αποδοτικό και οικονομικό στην κατανάλωση νερού αρδευτικό δίκτυο για χλοοτάπητα 

είναι η ομοιομορφία διαβροχής η οποία εξασφαλίζει:  

 Ομοιόμορφη κάλυψη των αναγκών που έχουν τα φυτά σε νερό, άρα και την ομοιόμορφη 

ανάπτυξη  

 Τη μείωση του κόστους κατανάλωσης νερού  

 Τη μείωση του κόστους συντήρησης του αρδευτικού δικτύου  

 Τη διάρκεια αύξησης ζωής του αρδευτικού εξοπλισμού  
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Υπόγεια στάγδην άρδευση. 

Πρωτοποριακή άρδευση με σταγόνες υπογείως για όλα τα είδη των δέντρων και θάμνων.  

Αποτελεί καινοτομία στο χώρο της άρδευσης γιατί: 

 Δεν επηρεάζεται καθόλου από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. δυνατός αέρας (που συνήθως 

στέλνει το νερό έξω από τους χώρους που θέλουμε να ποτίσουμε.), ήλιος (εξάτμιση), κτλ.  

 Εγγυάται ομοιομορφία άρδευσης σε κάθε είδος εδάφους ανεξαρτήτως των καιρικών 

φαινομένων (π.χ άνεμος).  

 Είναι δυνατή η εργασία στο χώρο (κούρεμα γκαζόν, κλάδεμα κτλ.) ακόμα και κατά τη 

διάρκεια της άρδευσης.  

 Είναι δυνατή η άρδευση του χλοοτάπητα σε νησίδες, στενόμακρα σχήματα και χώρους με 

ακανόνιστο γεωμετρικό σχήμα.  

 Είναι το μοναδικό σύστημα που επιτρέπει την χρήση ανακυκλωμένου νερού, (βιολογικός 

καθαρισμός 3ου βαθμού) ακόμα και για το πότισμα του γκαζόν.  
 (http://www.greenplan.gr/default.asp) 

3.9 Αποστράγγιση του χώρου 

Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τις σκληρές επιφάνειες είναι η κατασκευή στοιχείων για 

τη συλλογή και αποχέτευσης του βρόχινου νερού που προέρχεται από την επιφανειακή 

απορροή. Για τον λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί σκληρά υλικά επίστρωσης, τα οποία είναι 

υδροπερατά σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να μην χρειάζονται ειδικά έργα αποχέτευσης του 

νερού. Με τα υλικά αυτά εμπλουτίζεται άμεσα ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής και δεν 

επιβαρύνεται το αστικό δίκτυο. (Λαγυνά Αιμιλία, 2008) (Εικόνα 3.27) 

Στην μελέτη περίπτωσης του σχολικού συγκροτήματος του 2ου ΓΕΛ Δράμας, ο 

υδροπερατός κυβόλιθος που επιλέγεται σαν σκληρό υλικό επικάλυψης υποβοηθάει την 

αποστράγγιση. Επιπλέον οι όχθες του  ποταμού  της γνώσης και άλλα σημεία επικαλυμμένα με 

βότσαλα ή χαλίκι λειτουργούν σαν περιοχές αποστράγγισης του χώρου. (Εικόνα 3.26) 

3.10 Οφέλη από την πρόταση ανάπλασης σχεδιασμού  της σχολικής αυλής. 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από τις επιλογές που έγιναν στην πρόταση ανάπλασης –

σχεδιασμού  της σχολικής αυλής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις: 

α. Δημιουργούν συνθήκες θερμικής άνεσης στον υπαίθριο χώρο λόγω: 

- της παρεχόμενης ηλιοπροστασίας από τις φυτεύσεις 

-της αύξησης των επιφανειών πρασίνου και του δροσισμού που δημιουργούν στο 

περιβάλλον. 

- της μείωσης των σκληρών επιφανειών των δομικών υλικών που απορροφούν την ηλιακή 

ενέργεια και συντελούν στην αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα. 
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β. Συντελούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του χώρου επέμβασης και της 

ευρύτερης περιοχής λόγω της αύξησης των επιφανειών πρασίνου και της συμβολής τους στην 

απορρύπανση της ατμόσφαιρας. 

γ.Δημιουργούν συνθήκες ανεμοπροστασίας στον υπαίθριο χώρο και στα κτίρια με 

αποτέλεσμα τη μείωση των θερμικών απωλειών και επομένως την εξοικονόμηση ενέργειας. 

δ. Συντελούν στη μείωση των ενεργειακών αναγκών των σχολικών κτιρίων με την 

παρεχόμενη ηλιοπροστασία και ανεμοπροστασία από τις φυτεύσεις.  

ε. Συντελούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις: 

 Δημιουργούν υπαίθριο σχολικό χώρο που μπορεί να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία 

λόγω: 

- της δημιουργίας αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου πλαισιωμένου από το φυσικό 

περιβάλλον και της αναμενόμενης θετικής συμπεριφοράς και αντίδρασης των παιδιών. 

-της δημιουργίας υπαίθριων τάξεων και περιβάλλοντος με ποικίλα ερεθίσματα για 

δραστηριότητες που προωθούν την εμπειρική μάθηση. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Σήμερα η σχολική αυλή με την υπάρχουσα διαμόρφωση που έχει συγκεντρώνει τους 

μαθητές στον εξωσχολικό τους χρόνο, αλλά και τους κατοίκους της γειτονιάς, καθώς 

παρατηρείται έλλειψη δημόσιων υπαίθριων χώρων στην περιοχή. 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, με την δημιουργία πολλαπλών χώρων πλαισιωμένων από 

χώρους πρασίνου, καθιστούν την αυλή, έναν ελκυστικό υπαίθριο χώρο, ο οποίος μπορεί να 

προσφέρει στους κατοίκους και στους μαθητές ανάπαυση, αναψυχή, πολιτιστικές 

δραστηριότητες. Δημιουργείται ένας δημόσιος υπαίθριος χώρος που απουσιάζει από την 

περιοχή, με έντονη την παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος και με ποικίλες χρήσεις και 

δραστηριότητες. Ένας δημόσιος υπαίθριος χώρος που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής συνείδησης στους χρήστες του. (Ιορδανίδου Μ., 2006) 

3.11 Συμπεράσματα -πορίσματα 

Ο σκοπός του πρώτου μέρους της εργασίας  ήταν να αναδειχθεί η σπουδαιότητα και ο 

πολλαπλός ρόλος των σχολικών αυλών, ώστε να ενισχυθεί η άποψη, για την αναγκαιότητα του 

επανασχεδιασμού των σχολικών αυλών με περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Η εφαρμογή μιας νέας πολιτικής στην κατασκευή των σχολικών υποδομών, με εργαλείο 

τον σχεδιασμό που προκύπτει από τον συνδυασμό των περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών 

αρχών, μπορεί να δημιουργήσει υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα που θα: 

     Συμβάλλουν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών τόσο των σχολικών αυλών όσο    

    και της ευρύτερης περιοχής. 

     Λειτουργούν ως δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, διαμορφωμένοι με περιβαλλοντικά κριτήρια. 
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     Υποστηρίζουν και θα προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

     Ενισχύουν την παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος στον αστικό ιστό. 

     Συμβάλλουν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους χρήστες τους, γεγονός με    

    ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας. 

     Συμβάλλουν στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας. 

     Συμβάλλουν στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και της ευρύτερης κοινότητας. 

     Εκφράζουν το ήθος της πολιτείας και της κοινωνίας που σέβεται το περιβάλλον και την     

    εκπαιδευτική διαδικασία. (Ιορδανίδου Μ., 2006) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΣΧΕΔΙΑ-ΣΚΙΤΣΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΧΑΡΤΕΣ 

 
Χάρτης 1.1: Χάρτης ευρύτερης περιοχής 
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Χάρτης 1.2: Χάρτης  Ν. Δράμας 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ 3.ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ(1975) 
Κλίμακα 1:250000 
Κόκκινο =πεύκη 
Κίτρινο=πουρνάρι(θαμνώνες) 
Πράσινο= δρύς 
Σκούρο μπλε = οξυά 
Καφέ=αγροτικές καλλιέργειες 
Ροζ= αστικές περιοχές 

 
Χάρτης 1.3 :Χάρτης φυτοκάλυψης (πηγή ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ) 
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                                        ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ 4.ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ(1975) 
 Κλίμακα 1:50000 
 Ανοιχτό σιέλ=μάρμαρα 
 Σκούρο σιέλ = μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι 
 Μπεζ με κυκλάκια = συνεκτικά κροκαλοπαγή 
 Μπεζ ανοιχτό= καστανοκόκκινος πηλός  

με διάσπαρτες κροκάλες 
 Πρασινοκίτρινο= σύγχρονες προσχώσεις 
 Έντονο κίτρινο =μάργες 

 

Χάρτης1.4 :Χάρτης γεωλογικός (πηγή ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ) 
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Χάρτης1.5: Χάρτης υγρασίας Ελλάδας  (πηγή http://www.ita.org.gr) 
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Χάρτης 1.6 : Χάρτης οικολογικός Ν. Δράμας  (πηγή http://www.menoikio.com) 
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Χάρτης 1.7: Χάρτης φυσικού περιβάλλοντος νομού Δράμας (πηγή: www.drama.gr) 
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Χάρτης 1.8: Χάρτης βλάστησης νομού Δράμας (πηγή: www.drama.gr) 
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Χάρτης.1.9 :Χάρτης της Δράμας με τα πάρκα της και το σημείο που βρίσκεται  
το κτίριο του σχολικού συγκροτήματος του 2ου ΓΕΛ Δράμας  

(Πηγή:Δήμος Δράμας) 
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Χάρτης.1.10 :Χάρτης της Δράμας με το σημείο που βρίσκεται  

το κτίριο και ο αύλειος χώρος του σχολικού συγκροτήματος του 2ου ΓΕΛ Δράμας  
(Πηγή:Δήμος Δράμας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Διάγραμμα 1.1 : Εξέλιξη πληθυσμού του Νομού 1961-2001 
(πηγή:www.drama.gr) 

 

 
Διάγραμμα 1.2 : Ποσοστιαία Μεταβολή πληθυσμού 1991-2001 

(πηγή:www.drama.gr) 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΣΧΗΜΑΤΑ 

 
Σχήμα 1.1 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.2 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.3 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.4 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.5 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.6 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.7 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.8 Σχολικό συγκρότημα 
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Σχήμα 1.9 Σχολικό συγκρότημα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΣΧΕΔΙΑ-ΣΚΙΤΣΑ 
 

 
Σ1Α  Κεντρική ιδέα σχεδιασμού αύλειου χώρου 
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Σ1Β Ιδεόγραμμα χώρων αύλειου χώρου 
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Σ1 Γενική οργάνωση αύλειου χώρου (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 
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Σ1α Περιοχή αύλειου χώρου(ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 
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Σ2 Κατασκευές αύλειου χώρου (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 
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Σ3 Φύτευση αύλειου χώρου (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 

 
 
 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         75

 

 
Σ3α Υφιστάμενη φύτευση αύλειου χώρου (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 
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Σ4 Τομές –Όψεις αύλειου χώρου (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 
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Σχέδιο 2.1 Ευρύτερη περιοχή σχολικού συγκροτήματος (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) 
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Σκίτσο  1. Τοίχος αναμνήσεων-χώρος κυλικείου αύλειου χώρου 
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Σκίτσο  2.Χώρος συγκέντρωσης αύλειου χώρου 2ου ΓΕΛ  
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Σκίτσο  3. Χώρος αθλητισμού και δραστηριοτήτων στην κεντρική αυλή 
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Σκίτσο  4.Χώρος συγκέντρωσης αύλειου χώρου 2ου ΓΕΛ μπροστά στα γραφεία των καθηγητών  
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Σκίτσο  5.Χώρος αναψυχής  στην κεντρική αυλή 
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Σκίτσο  6. Χώρος εισόδου γραφείων 2ου ΓΕΛ 
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Σκίτσο  7. Χώρος συγκέντρωσης αύλειου χώρου 2ου Γυμνασίου (δευτερεύουσα αυλή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΠΙΝΑΚΕΣ 
                                                                                                                   
                                         Πίνακας 1.1: Εξέλιξη Πληθυσμού Νομού Δράμας 1991 – 2001 (πηγή:www.drama.gr) 
 

  Πραγματικός Πληθυσμός Απόλυτη 
Μεταβολή 

1991-2001 

% 
Μεταβολή 
1991-
2001   1991 2001 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 49.716 55.63
2 5.916 12% 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.898 11.00
0 102 1% 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6.522 6.481 -41 -1% 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 8.372 8.026 -346 -4% 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 3.813 4.279 466 12% 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.592 1.646 54 3% 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 10.228 11.21
5 987 10% 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4.860 5.266 406 8% 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 514 430 -84 -16% 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 96.515 
103.9

75 7.460 8% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

570.49
6 

607.1
62 36.666 6% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
10.259

.900 
10.93

4.097 674.197 7% 
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                                                Πίνακας 1.2 : Εξέλιξη Πληθυσμού ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (πηγή:www.drama.gr) 
 

Δήμος 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αύξηση πληθυσμού >= 

30% 
Μείωση πληθυσμού <= 

30% 

Δήμος Δράμας - Δ.Δ. Λιβαδερού 
- Δ.Δ. Μακρυπλαγίου 

Δήμος Δοξάτου Δ.Δ. Κεφαλαρίου - 
Δ.Δ. Πηγαδίων - 

Δήμος Κ. 
Νευροκοπίου Δ.Δ. Κάτω Βροντούς 

Δ.Δ. Βαθυτόπου 
Δ.Δ. Εξοχής 
Δ.Δ. Καταφύτου 

Δήμος Νικηφόρου Δ.Δ. Πλατανιάς - 
Δ.Δ. Υψηλής Ράχης   

Δήμος 
Παρανεστίου Δ.Δ. Σίλης - 

Δήμος 
Προσοτσάνης 

Δ.Δ. Γραμμένης - 
Δ.Δ. Χαριτωμένης - 

Δήμος Σιταγρών Δ.Δ. Σιταγρών - 
Κοινότητα 

Σιδηρονερίου - Κ.Δ. Σκαλωτής 
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                                             Πίνακας 1.3. Τα κυριότερα είδη δένδρων και θάμνων στα πάρκα της πόλης Δράμας. 
                                                                        (πηγή:Κωνσταντινίδου Ελισάβετ) 
 

α.α. Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα 
1 Platanus orientalis Πλάτανος ο ανατολικός 
2 Ligustrum japonicum Λιγούστρο ιαπωνικό 
3 Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως 
4 Tilia platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά 
5 Platanus acerifolia Πλάτανος ο υβριδογενής 
6 Populus alba Λεύκη η λευκή 
7 Populus nigra Λεύκη η μαύρη 
8 Aessculus hippocastanum Ιπποκαστανιά 
9 Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο 
10 Koerleteria paniculata Κερλετέρια 
11 Katalpa bignonioides Κατάλπη 
12 Pinus brutia Πεύκη η τραχεία 
13 Cedrus libani Κέδρος του Λιβάνου 
14 Cedrus deodara Κέδρος των Ιμαλαΐων 
15 Thuja orientalis Τούγια η ανατολική 
16 Fraxinus angustifolia Φράξος ο στενόφυλλος 
17 Salix babylonica Ιτιά η κλαίουσα 
18 Photinia glabra Φωτίνια 
19 Prunus laurocerasus Δαφνοκερασιά 
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                                                  Πίνακας 1.4 Τα κυριότερα είδη δένδρων και θάμνων στις δενδροστοιχίες της πόλης    

                                                      Δράμας. (πηγή:Κωνσταντινίδου Ελισάβετ) 
 

α.α. Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα 
1 Acer negundo Σφενδάμι το νεγούνδιο 
2 Cercis siliquastrum Κουτσουπιά 
3 Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως 
4 Tilia platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά 
5 Robinia pseudoacacia Ψευδακακία 
6 Sophora japonica Σοφόρα η ιαπωνική 
7 Platanus orientalis Πλάτανος ο ανατολικός 
8 Ligustrum japonicum Λιγούστρο ιαπωνικό 
9 Prunus cerasifera Καλλωπιστική δαμασκηνιά 
10 Nerium oleander Πικροδάφνη 
11 Olea europea Ελιά η ευρωπαϊκή 
12 Tilia tomentosa Φλαμουριά η πηλιματώδης 
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Πίνακας 1.5.  Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δράμας   

(Πηγή :Μετεωρολογικός Σταθμός Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας Γεωγραφικό μήκος/πλάτος: 24,09/41,09 Ύψος σταθμού: 74 μ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Μήνας Μέση 
Θερμοκρασία 

αέρα 24ωρου ° C  

Απόλυτη μέγιστη 
Θερμοκρασία ° C  

Απόλυτη ελάχιστη 
θερμοκρασία °C 

Σχετική 
υγρασία 

% 

Ώρες ηλιοφάνειας 
 

Βροχόπτωση σε 
mm 

Ολική ηλιακή 
ακτινοβολία σε 

οριζόντιο επίπεδο  

Μέση 
νέφωση 

Ταχύτητα ανέμου 
 

Ιαν. 4,42 16,1 -7 75,3 98 33 50 8 0,3 

Φεβρ. 6,05 18,4 -5,3 69,2 111,9 57,8 65 5,7 0,4 

Μάρτ. 9,07 22,9 -2,5 67,9 107,2 40,3 105 5,8 0,4 

Απρ. 13,96 25,6 2,45 63,7 132,7 50 145 6 0,4 

Μαϊ 17,7 31,5 5,2 61,1 161 51,2 188 5,6 0,4 

Ιουν. 23,9 35,3 10,6 64,3 209,2 50,6 209 6,2 0,4 

Ιουλ. 27 36,8 14,05 50,5 230 44,1 215 5,2 0,4 

Αυγ. 26,8 37 12,86 49,9 230,1 28,4 193 4,9 0,6 

Σεπτ. 22,7 34,5 9,13 53,8 168,1 22,4 145 3,6 0,3 

Οκτ. 17 30,4 2,73 64,3 135 31 99 3,2 0,3 

Νοε 9,2 21,5 -2,13 74,8 101,2 74,3 58 4,4 0,3 

Δεκ. 5,02 15,8 -5 77,4 93,6 58,1 45 5,6 0,6 

Μέσος 
όροςέτ 
ους 

15,24 27,15 2,924167 64,35   126,42 5,35 0,4 

Ετήσιο σύνολο    1778 541,2 1643,42   
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Πίνακας 1.6   Κατάλογος υπάρχουσας βλάστησης στον προαύλιο χώρο (Σχέδιο 3Α) 
(Επιτόπια καταμέτρηση  και αναγνώριση των φυτών-Νοέμβριος 2010) 

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ 

1. Acer negundo Σφενδάμι νεγούνδιο 
2. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
3. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
4. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
5. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
6. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
7. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
8. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
9. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
10. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
11. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
12. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
13. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
14. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
15. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
16. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
17. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
18. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
19. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
20. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
21. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
22. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
23. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
24. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
25. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
26. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
27. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
28. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
29. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
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30. Thuja spp Τούγια 
31. Nerium oleander Πικροδάφνη 
32. Nerium oleander Πικροδάφνη 
33. Nerium oleander Πικροδάφνη 
34. Nerium oleander Πικροδάφνη 
35. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική  
36. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική 
37. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
38. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
39. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
40. Thuja spp Τούγια 
41. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
42. Thuja spp Τούγια 
43. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
44. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
45. Nerium oleander Πικροδάφνη 
46. Thuja spp Τούγια 

47. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως, Ακακία 
Ροδομέταξη 

48. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 

49. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 

50. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 

51. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 

52. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 

53. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 

54. Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως,Ακακία 
Ροδομέταξη 
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55. Thuja spp Τούγια 
56. Koerleteria paniculata Κερλεουτέρια 
57. Thuja spp Τούγια 
58. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
59. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
60. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
61. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
62. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
63. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
64. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
65. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
66. Pyrus malus Μηλιά 
67. Thuja spp Τούγια 
68. Thuja spp Τούγια 
69. Thuja spp Τούγια 
70. Thuja spp Τούγια 
71. Celtis australis Κελτίς,Κακκαβιά 
72. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
73. Thuja spp Τούγια 
74. Thuja spp Τούγια 
75. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
76. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
77. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
78. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
79. Thuja spp Τούγια 
80. Picea excelsa Ερυθρελάτη 
81. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
82. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
83. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
84. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
85. Picea excelsa Ερυθρελάτη 
86. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
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87. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
88. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
89. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
90. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
91. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
92. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
93. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
94. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
95. Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος 
96. Gleditsia triakanthos Γλεδίτσια 
97. Gleditsia triakanthos Γλεδίτσια 
98. Gleditsia triakanthos Γλεδίτσια 
99. Gleditsia triakanthos Γλεδίτσια 
100. Gleditsia triakanthos Γλεδίτσια 
101. Gleditsia triakanthos Γλεδίτσια 
102. Prunus spp Κορομηλιά 
103. Cupressus spp Κυπαρίσσι 
104. Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος 
105. Photinia spp Φωτίνια 
106. Cupressus spp Κυπαρίσσι 
107. Cupressus spp Κυπαρίσσι 
108. Taxus baccata Ίταμος Ταξός 
109. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική  
110. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική  
111. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
112. Thuja spp Τούγια 
113. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
114. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
115. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
116. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική 
117. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
118. Rosa spp Τριανταφυλλιά 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         94

119. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική 
120. Thuja spp Τούγια 
121. Sophora japonica Σοφόρα ιαπωνική 
122. Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος 
123. Tilia tomentosa Φιλύρα,Φλαμουριά 
124. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
125. Rosa spp Τριανταφυλλιά 
126. Populus nigra Λεύκη μαύρη,Καβάκι 
127. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
128. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
129. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
130. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
131. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
132. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
133. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
134. Pinus brutia Πεύκη  τραχεία 
135. Ligustrum japonicum Λιγούστρο 
136. Nerium oleander Πικροδάφνη 
137. Platanus hybrida Πλάτανος υβριδικός 
138. Nerium oleander Πικροδάφνη 
139. Hibiscus syriacus Ιβίσκος συριακός 
140. Catalpa bignonioides Κατάλπη 
141. Thuja orientalis Τούγια ανατολική 
142. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
143. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
144. Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος 
145. Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος 
146. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
147. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
148. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
149. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
150. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         95

151. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
152. Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές 
153. Thuja spp Τούγια 
154. Tilia tomentosa Φιλύρα,Φλαμουριά 
155. Morus alba Μουριά λευκή 
156. Tilia tomentosa Φιλύρα,Φλαμουριά 
157. Tilia tomentosa Φιλύρα,Φλαμουριά 
158. Tilia tomentosa Φιλύρα,Φλαμουριά 
159. Prunus spp Κορομηλιά 
160. Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος 
161. Thuja orientalis Τούγια ανατολική 
162. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
163. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
164. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
165. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
166. Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 
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Πίνακας 1.7. Κατάλογος με φυτικά και ζωικά είδη  
( προτείνονται από τους ROBIN C. MOORE & HERB H. WONG (1997) και το Learning Through Landscapes Trust 
στο Natural learning.) 
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Πίνακας 1.8 Κατάλογος προτεινόμενης φύτευσης 

Α/Α ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ 

1.  Ap Acer pseudoplatanus Σφενδάμι ψευδοπλάτανος 

2.  Ah Aesculus hippocastanum Ιπποκαστανιά 

3.  Bs Buxus sempervirens Πυξός αειθαλής, Πυξάρι, Τσιμισίρι 

4.  Co Calendula officinalis Καλεντούλα 

5.  Ct Ceanothus thyrsiflorus 
"Repens" Κεάνωθος 

6.  Cl Chamaecyparis lawsoniana 
"Ellwood's Pilar" Χαμαικύπαρις 

7.  Chspp Chrysanthemum Χρυσάνθεμο 

8.  Cmo Crataegus monogyna Κράταιγος 

9.  Ca Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα  

10.  Cm Cupressus macrocarpa Κυπαρίσσι μακρόκαρπο Γκολντ 
κρεστ, Γκολντ κρεστ  

11.  Csem Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές  

12.  Ca Cupressus sempervirens 
"Stricta" 

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Κυπαρίσσι 
αρσενικό 

13.  Fi Forsythia x intermedia 
"Spring Glory" Φορσύθια 

14.  Hf Hebe x franciscana 
"Variegata" 

Ήβη  
 

15.  Hs Hibiscus syriacus  Υβίσκος 

16.  Jn Jasminum nudiflorum Γιασεμί γυμνανθές 

17.  Jc Juniperus communis Άρκευθος κοινή 

18.  Js Juniperus squamata Άρκευθος, Γιουνίπερος, 
Θαμνοκυπάρισσο 

19.  Kp Koelreuteria paniculata Κερλεουτέρια 

20.  Lc Laurus cerassus 
"Rotundifolia" Δαφνοκέρασος 

21.  Ln Laurus nobilis Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος  

22.  La Lavandula angustifolia Λεβάντα 
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23.  Ll Ligustrum lucidum Λιγούστρο 

24.  Lj Lonicera japonica Αγιόκλημα 

25.  Mv Mentha viridis Μέντα ή Δυόσμος 

26.  Mc Myrtus communis Μυρτιά κοινή  

27.  Oe Olea europaea Ελιά 

28.  Od Origanum dictamnus  Δίκταμο 

29.  Om Origanum majorana L.  Ματζουράνα ή Μαντζουράνα 

30.  Ov Origanum vulgare Ρίγανη 

31.  Ap Photinia serrulata "Red 
Robin"  Φωτίνια 

32.  Pto Pittosporum tobira Αγγελική, Πιττόσπορο 

33.  Pc Prunus cerasifera  Δαμασκηνιά καλλωπιστική 

34.  Plo Platycladus orientalis Τούγια 

35.  Rspp Rosa spp Τριανταφυλλιά 

36.  Po Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο έρπων  

37.  Sc Santolina chamaecyparissus Λεβαντίνη 

38.  Sj Sophora japonica Σοφόρα κρεμοκλαδής  

39.  Sa Spiraea aquilegifolium Σπειραία 

40.  Sv Syringa vulgaris Πασχαλιά 

41.  Tf Teucrium fruticans Τεύκριο θαμνώδες 

42.  To Thuja orientalis Τούγια 

43.  Tj 

Trachelospermum 
jasminoides 
Rhynchospermum 
jasminoides 

Ρυγχόσπερμο γιασεμί 

44.  Vo Viburnum opulus Βιβούρνο χιονανθές, Χιονόσφαιρα  

45.  Vt Viburnum tinus Βιβούρνο το κοινό, Άγρια 
δάφνη,Ψευδοδάφνη  



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         101

46.  Va Vitex agnus-castus Λυγαριά, Βίτεξ ο Άγνος  

47.  Vv Vitis vinifera Αμπέλι 

48.  Ws Wisteria sinensis Γλυτσίνα 

 
 

   
Πίνακας 1.9: Υπολογισμός Αζιμουθίων, γωνιών ύψους ηλίου και μήκους σκιάς 
κτηριακών όγκων (ΟΤ 277 Δράμας) 21 Δεκεμβρίου και 21 Ιουνίου 
(9:00,12:00,15:00) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΖ Η ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΙΑΣ 

21 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

09:00 133,5 12 14,11 26,33 42,34 56,46 70,57 79,69  

12:00 174,0 28,5 5,53 11,05 16,6 26,11 27,64 33,17 38,7 

15:00 217,5 18,5 8,97 17,95 26,92 35,9 44,9 68,83 77,8 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 

09:00 93 44 3,11 6,21 9,32 12,43 15,154 18,64  

12:00 156,5 74,5 0,83 1,66 2,5 3,33 4,17 4,99 5,82 

15:00 257,0 54,5 2,14 4,28 6,42 8,56 10,76 12,89 15,03 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
     Εικόνα 1.1. Οδός Γούναρη,Βόρια του  
     συγκροτήματος προς Νευροκόπι. 
      (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

     Εικόνα 1.2. Οδός Γούναρη,Βόρια προς     
      κέντρο    Δράμας. 
      (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
        Εικόνα 1.3. Πλευρικός δρόμος Δυτικά  
        του  συγκροτήματος . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

        Εικόνα 1.4. Οδός Αντώνη Καστρινού  
        Ανατολικά    του συγκροτήματος. 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

 
Εικόνα Π-1α. Αεροφωτογραφία του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γενικού Λυκείου Δράμας 
(Πηγή:http://bs-ba.facebook.com/photo_search.php?aid=-&view=all&oid=9659101244&s=40&hash=5a87c6f489c1db9ce8d403a38a5b5bdf) 
 



       Πασχαλίδου Αννούλα                                                                                                         103

   
 Εικόνα 1.5.Ανατολική είσοδος 
πεζών και οχημάτων από το 
γήπεδο της Δόξας. 
(πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

Εικόνα 1.6. Κεντρική είσοδος 
πεζών και οχημάτων από τη 
Δ.Γούναρη. 
(πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 Εικόνα 1.7. Κεντρική είσοδος 
πεζών από τη Δ.Γούναρη. 
(πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
      Εικόνα 1.8. Ράμπα πεζών που οδηγεί στο   
      επίπεδο των Γυμνασίων . 
       (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      Εικόνα 1.9. Ράμπα πεζών και κλίμακα   
      στεγασμένου διαδρόμου που  οδηγεί στη   
      δευτερεύουσα αυλή των  Γυμνασίων . 
       (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

  
       Εικόνα 1.10. Κλίμακες οδηγούν από την   
       κεντρική στη δευτερεύουσα αυλή των      
       Γυμνασίων . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.11. Ράμπα πεζών και κλίμακα   
       που  οδηγεί στη δευτερεύουσα αυλή των   
       Γυμνασίων . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

. 
 

  
      Εικόνα 1.11α. Κλίμακα  που  οδηγεί στο  
      πίσω   μέρος του 2ου ΓΕΛ . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      Εικόνα 1.11β. Κλίμακα που  οδηγεί σε  
     δεύτερο  επίπεδο της  κεντρικής αυλής προς  
     τα   Γυμνάσια .  
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
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      Εικόνα 1.12. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα   
      στο ΒΑ άκρο του οικοδομικού τετραγώνου . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

     Εικόνα 1.13. Ηρώο Παύλου Μελά και μικρός  
     κήπος στα ΒΑ του οικοδομικού  
     τετραγώνου  και δίπλα στον ναό του      
      Αγ.Παντελεήμονα. 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 
 
 

  
       Εικόνα 1.14. Κατοικίες στα ΒΔ και απέναντι  
       του   οικοδομικού  τετραγώνου . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.15. Εμπορικές επιχειρήσεις όπως         
       πωλήσεις μαρμάρων και Βενζινάδικο  στα ΒΔ . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
      Εικόνα 1.16. Ανατολικά στο γειτονικό  
      οικοδομικό τετράγωνο υπάρχει το  
      ποδοσφαιρικό γήπεδο της  
      ομάδας της Δόξας 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.17. Νότια υπάρχει παιδικός σταθμός  
       και νηπιαγωγείο.  
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
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       Εικόνα 1.18. Στα Νότια υπάρχει χέρσα έκταση       
      (υπόλοιπο οικοδομικού τετραγώνου) . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      Εικόνα 1.19. Θέα προς Ναό Αγ.Παντελεήμονα . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
     Εικόνα 1.20. Ο χώρος  πίσω από το συγκρότημα   
    του 2ου Γενικού Λυκείου έχει κατηφορική κλίση  
    από την οδό Δ. Γούναρη και προς τα Νότια του  
     οικοπέδου..        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

     Εικόνα 1.21. Κλίμακες και ράμπα μετάβασης  
     στο    επίπεδο των Γυμνασίων. 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

  
      Εικόνα 1.22. Σχεδόν επίπεδη κεντρική αυλή . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

     Εικόνα 1.23. Κεντρική αυλή και επίπεδο  
     συγκροτήματος Γυμνασίων  . 
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      
 

   
  Εικόνα 1.23. Ο Ναός    
  Αγ.Παντελεήμονα δεσπόζει  
  στην περιοχή  . 
   (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

Εικόνα 1.24. Μικρό εκκλησάκι 
στα θεμέλια του Παλιού ναού 
Αγ.Παντελεήμονα . 
 (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 Εικόνα 1.25. Ηρώο Παύλου      
 Μελά.  
  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
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      Εικόνα 1.26. Χώρος κεντρικής εισόδου (α) 

            (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
          Εικόνα 1.27. Χώρος κεντρικής εισόδου (α)          
         Δ.Γούναρη  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
          Εικόνα 1.28. Χώρος κυλικείου (β)  
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.29. Χώρος κυλικείου (β)  
       θέα προς το Ηρώο  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

  

  
Εικόνα 1.30. Χώρος συγκέντρωσης 2ου ΓΕΛ (γ)  
(πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

Εικόνα 1.31. Χώρος συγκέντρωσης 2ου ΓΕΛ (γ)  
Παρτέρι με φυτά (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
    Εικόνα 1.32. Χώρος συγκέντρωσης 2ου ΓΕΛ (γ)  
    Δέντρα μπροστά στο γυμναστήριο  
    (πηγή : Α.    Πασχαλίδου) 

     Εικόνα 1.33. Χώρος συγκέντρωσης 2ου ΓΕΛ (γ)  
     παρτέρι με πικροδάφνες (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
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        Εικόνα 1.34. Χώρος πίσω από το   2ου ΓΕΛ  (δ)  
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.35. Χώρος πίσω από το 2ου ΓΕΛ  (δ)        
       (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
       Εικόνα 1.36. Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων  
        2ου ΓΕΛ και 5ου Γυμνασίου (ε)  
        (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      Εικόνα 1.37. Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων  
      2ου ΓΕΛ και 5ου Γυμνασίου (ε) (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 
 

  
       Εικόνα 1.38. Κεντρικός χώρος  κύριας αυλής   
      2ου ΓΕΛ και 5ου Γυμνασίου (ζ) (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.39. Κεντρικός χώρος  κύριας αυλής   
       2ου ΓΕΛ και 5ου Γυμνασίου (ζ) (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 

  
Εικόνα 1.40. Χώρος  πρωινής συγκέντρωσης  

 5ου Γυμνασίου (η)  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
Εικόνα 1.41. Χώρος  πρωινής συγκέντρωσης  

 5ου Γυμνασίου (η)  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
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       Εικόνα 1.42. Χώρος  πέρασμα μετάβασης στην  
       αυλή   του 2ου Γυμνασίου (θ)  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      Εικόνα 1.43. Χώρος  πέρασμα μετάβασης στην         
     αυλή του 2ου Γυμνασίου,ράμπα και παρτέρι (θ)   
    (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 
 
 
 
 

  
        Εικόνα 1.44. Χώρος  πρωινής συγκέντρωσης     
        στην αυλή του 2ου Γυμνασίου,πλευρικό  παρτέρι    
       (α)  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.45. Χώρος  πρωινής συγκέντρωσης      
       στην αυλή του 2ου Γυμνασίου, παρτέρι μπροστά  
       στην είσοδο (α)  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 
 

  
       Εικόνα 1.46. Χώρος  ανάπαυσης με παρτέρια     
      στην αυλή του 2ου Γυμνασίου  (β)   
       (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

       Εικόνα 1.47. Χώρος  ανάπαυσης με παρτέρια    
       στην αυλή του 2ου Γυμνασίου  (β)   
       (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 
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      Εικόνα 1.48. Χώρος  αθλητικών δραστηριοτήτων     
      στην αυλή του 2ου Γυμνασίου  (γ)   
      (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

      Εικόνα 1. 49. Χώρος  αθλητικών δραστηριοτήτων  
      στην αυλή του 2ου Γυμνασίου με περιφερειακή     
     φύτευση  (γ)  (πηγή : Α. Πασχαλίδου) 

 
 

 
 
 
 

 Εικόνα 3.1 Εδαφοκάλυψη με υλικά όπως 
ανακυκλωμένο γυαλί μέταλλο και χαλίκι πηγή:  
Τ.Τζώρτζη, Σ.Σαρίκου 2007  ) 

       
           
                

 
 
 

  
 

 

Εικόνα3.2 Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό 
σκελετό  
(πηγή :http://www.schoolscapes. 
co.uk/recycled-benches-cid66.html) 

Εικόνα3.3 Ξύλινο παγκάκι με επίσης 
ξύλινο  
(πηγή : http://www.schoolscapes.co.uk/recycled-
benches-cid66.html) 

Εικόνα3.3α Ξύλινο παγκάκι 
(πηγή:http://www.weymouthschoo
ls.org/whs.aspx) 
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            Εικόνα 3.4 Κτιστό καθιστικό 
               (πηγή:http://www.weymouthschools.org/whs.aspx) 

             Εικόνα 3.5 Κτιστό καθιστικό 
             (πηγή:http://www.weymouthschools.org/whs.aspx) 

 
 

  
Εικόνα 36 Ξύλινο στέγαστρο-καθιστικό πέργκολα 
(πηγή: http://www.schoolscapes.co.uk/pergolas-and-shelters-
cid37.html) 

      Εικόνα 3.7 Ξύλινη πέργκολα 
      (πηγή: http://www.schoolscapes.co.uk/pergolas-and-shelters-    
      cid37.html) 

  
             Εικόνα3.7α  Λευκό βότσαλο 
                (πηγή: http://pangea.gr/gr/tumbled_stones.shtml)  

            Εικόνα 3.7β Λευκό βότσαλο 
               (πηγή: http://pangea.gr/gr/tumbled_stones.shtml) 
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Εικόνα 3.8  Υπαίθριο αμφιθέατρο  
 (πηγή:http://www.asla.org/2010awards/050.html) 

Εικόνα 3.9  Υπαίθριο αμφιθέατρο  
(πηγή:http://www.asla.org/2010awards/050.html ) 

 
 

  
Εικόνα3.10  Πορώλιθος υπαίθριου 
δαπέδου σε σχηματισμούς 
(πηγή:  Τ.Τζώρτζη, Σ.Σαρίκου 2007  ) 

Εικόνα 3.10α  Πορώλιθος υπαίθριου 
δαπέδου  
(πηγή:nemo.uconn.edu/tools/stormwater/pavements.ht
m 

Εικόνα 3.10β  Ξύλινη 
επίστρωση 
(πηγή:  Τ.Τζώρτζη, Σ.Σαρίκου 2007  ) 

 

   
Εικόνα 3.10γ  Γρανίτης ώχρα 
(πηγή:http://pangea.gr/gr/cobble 
stones.shtml 
 

Εικόνα 3.10δ  Γρανίτης άμμος 
(πηγή:http://pangea.gr/gr/cobble 
stones.shtml 

Εικόνα 3.10ε  Γρανίτης κάστανο 
(πηγή:http://pangea.gr/gr/cobbles 
tones.shtml 
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     Εικόνα 3.11  Σχηματισμός επιδαπέδιου παιχνιδιού   
    (πηγή: www.activeplaygrounds.co.uk) 

   Εικόνα 3.12  Σχηματισμός επιδαπέδιου παιχνιδιού   
   (πηγή: www.activeplaygrounds.co.uk    ) 

  
  
 

  
Εικόνα 3.15 .Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ  
(Πηγή:.http://www.hoopsdfw.com/Basketball_Courts.html 

Εικόνα 3.16. Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ 
(Πηγή:http://www.basketballcourtchicago.com/basketball-
courts.php 

 

  
Εικόνα 3.16α. Ανοιχτό γήπεδο βόλεϊ  
(Πηγή:.http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=716932&
page=9 

Εικόνα 3.16β  Επιδαπέδιο σκάκι 
(πηγή: www.activeplaygrounds.co.uk  ) 
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Εικόνα 3.16γ  Έργα τέχνης από μάρμαρο που 
αποτελούν και παιχνίδια σχολικής αυλής 
(πηγή: www.activeplaygrounds.co.uk     ) 

      Εικόνα 3.16δ  Έργα τέχνης από μέταλλο   
      (πηγή: www.activeplaygrounds.co.uk     ) 

                                       
               Εικόνα 3.17  Είδος σήμανσης σε   
              πανεπιστημιακό χώρο             
                   (πηγή http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket 
                 =zav6aV5Dd84%3D&tabid=380&language=el-GR) 
   

         Εικόνα 3.18  Είδος σήμανσης σε                
         πανεπιστημιακό χώρο 
         (πηγή http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket 
           =zav6aV5Dd84%3D&tabid=380&language=el-GR) 
 

 

  
           Εικόνα 3.19  Σώμα μεσαίου φωτισμού 
          (πηγή:www.global-energy.eu   ) 

       Εικόνα 3.20 Προβολέας  
      (πηγή:www.global-energy.eu   ) 

 
 
 
 
 
 
 

  
Εικόνα 3.21 Ηλιακά Φωτιστικά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην αυλή του Σχολείου. 
(πηγή:www.global-energy.eu) 
 

Εικόνα 3.22 Ηλιακά Φωτιστικά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην αυλή του Σχολείου. 
(πηγή:www.global-energy.eu) 
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Εικόνα 3.26  Βότσαλα σε σημεία δαπέδου 
υπαίθριου σχολικού χώρου 
(πηγή:  http://www.asla.org/2010awards/050.html ) 

Εικόνα 3.27  Βότσαλα,ξύλο και πλάκες συνδυασμένα 
σε σημεία δαπέδου υπαίθριου σχολικού χώρου. 
(πηγή:  http://www.asla.org/2010awards/050.html ) 

 
 
 

 
       
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 

 

Εικόνα Π.1 

Φωτίνια 

Photinia serrulata "Red Robin" 

Οικογένεια: Rosaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  5 m 

Μεγ. πλάτος: 4 m 
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Εικόνα Π.2 
Δαμασκηνιά καλλωπιστική 

Prunus cerasifera  

Family: Rosaceae  

Classification: Dicotyledonous  

folliage tyle: Deciduous  

Sun position:  

Water: Moderately moist soils  

Hardines:  

Max. height:  8 m / 26.2 ft  

Max. width: 6 m / 19.7 ft  
 

 

Εικόνα Π.3 
Γιασεμί γυμνανθές 

Jasminum nudiflorum 

Family: Oleaceae  

Classification: Dicotyledonous  

folliage tyle: Semi-evergreen  

Sun position:  

Water: Moderately moist soils  

Hardines:  

Max. height:  3 m / 9.8 ft  
 

 

 

Εικόνα Π.4 

Τεύκριο θαμνώδες  

Teucrium fruticans 

Οικογένεια: Lamiaceae (Labiatae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  1.5 m   Μεγ. πλάτος: 2 m 
 

  

 

Εικόνα Π.5 
Λεβάντα  

Lavandula angustifolia 

Οικογένεια: Lamiaceae (Labiatae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.6 m  

Μεγ. πλάτος: 1 m  
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Εικόνα Π.6 
Καλεντούλα  

Calendula officinalis 

Οικογένεια: Asteraceae (Compositae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.5 m  

Μεγ. πλάτος: 0.5 m  

  
 

 

Εικόνα Π7 
Πυξός αειθαλής, Πυξάρι, Τσιμισίρι  

Buxus sempervirens 

Οικογένεια: Buxaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  2.5 m  

Μεγ. πλάτος: 2.5 m  
 

 

Εικόνα Π.8 
Αγγελική, Πιττόσπορο  

Pittosporum tobira 

Οικογένεια: Pittosporaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  4 m  

Μεγ. πλάτος: 4 m  
 

 

 

Εικόνα Π.9 
Δαφνοκέρασος  

Laurus cerassus "Rotundifolia"  

Οικογένεια: Rosaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  4 m  

Μεγ. πλάτος: 4 m  
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Εικόνα Π.10 
Τριανταφυλλιά  

Rosa spp 

Οικογένεια: Rosaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  5 m  
 

 

 

Εικόνα Π.11 
Λεβαντίνη  

Santolina incana  
Οικογένεια: Asteraceae (Compositae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.5 m  

Μεγ. πλάτος: 1 m  
 

 

 

Εικόνα Π.12 
Βιβούρνο  

Viburnum tinus "Lucidum" 

Οικογένεια: Caprifoliaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  3 m  

Μεγ. πλάτος: 3 m  
 

 

 

Εικόνα Π.13 
Χαμαικύπαρις 

Chamaecyparis lawsoniana "Ellwood's 
Pilar" 

Συνώνυμα: 

Cupressus lawsoniana "Ellwood's Pilar" 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Υγρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  5 m 

Μεγ. πλάτος: 2 m 
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Εικόνα Π14 
Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Κυπαρίσσι αρσενικό 

Cupressus sempervirens "Stricta" 
Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  20 m 

Μεγ. πλάτος: 3 m 
 

  

 

Εικόνα Π.15 
Άρκευθος, Γιουνίπερος, Θαμνοκυπάρισσο 

Juniperus squamata "Blue Star" 
Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.5 m  Μεγ. πλάτος: 1 m 
 

 

Εικόνα Π.16 
Τούγια 

Platycladus orientalis "Golden Ball" 
Συνώνυμα: 

Thuja orientalis "Golden Ball" 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  2 m 

Μεγ. πλάτος: 1 m 
 

  

 

 

 

 

Εικόνα Π17 
Αγριελιά 
Olea europaea, sylvestris 
Ανήκει στην οικογένεια Oleaceae και είναι αειθαλής αγκαθωτός θάμνος. 
Έχει φύλλα αντίθετα, δερματώδη, με σκούρα άνω και γκρίζα κάτω επιφάνεια. Τα άνθη 
είναι μικρά, λευκά, με συμπέταλη τετράλοβη στεφάνη και διατάσσονται σε πλευρικές 
ομάδες. 
Ο καρπός (δρύπη) είναι ωοειδής ή σφαιρικός, αρχικά πράσινος, αργότερα μαύρος. Η 
ελιά είναι η καλλιεργούμενη ποικιλία (var. Europaea) του ιδίου είδους.Η αγριελιά είναι 
ένα από τα κυρίαρχα φυτά των μεσογειακών θαμνώνων. Είναι μεσογειακό φυτό, 
διαδεδομένο στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. 
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Εικόνα Π.18 

Σφενδάμι ψευδοπλάτανος 

Acer pseudoplatanus 

Οικογένεια: Aceraceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Υγρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  30 m 

Μεγ. πλάτος: 15 m 
 

 

 

Εικόνα Π.19 
Aesculus hippocastanum 
Ιπποκαστανιά 

Οικογένεια: Hippocastanaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  30 m 

Μεγ. πλάτος: 20 m 
 

 

 

 
 

Εικόνα Π20 
Ceanothus thyrsiflorus "Repens"Οικογένεια: Rhamnaceae  
Κοινό όνομα:  Κεάνωθος  
Συνώνυμα: -  
Βοτανική κατάταξη: -  Ceanothus: 
Φυλλοβόλοι και αειθαλείς θάμνοι με πράσινα φύλλα που καλλιεργούνται για τα 
πλούσια (συνήθως μπλε και μοβ) άνθη που έχουν την άνοιξη και το καλοκαίρι. 
Αναπτύσσονται σε ηλιόλουστες θέσεις σε μέτρια υγρά, γόνιμα εδάφη. Απαιτούν 
προστασία από τους δυνατούς παγετούς. Φυτεύονται σε ομάδες. Πολλαπλασιάζονται 
με ημιξυλώδη μοσχεύματα το καλοκαίρι. Ceanothus thyrsiflorus "Repens": 
Αειθαλής, εδαφοκαλυπτικός θάμνος με μπλε άνθη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Εικόνα Π21 

Crataegus monogyna 

Κράταιγος 

Οικογένεια: Rosaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  8 m 

Μεγ. πλάτος: 6 m 
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Εικόνα Π22 
Ήβη 

Hebe x franciscana "Variegata" 
Συνώνυμα: 

Hebe elliptica x Hebe speciosa "Variegata" 

Οικογένεια: Scrophulariaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  1 m 

Μεγ. πλάτος: 1 m 
 

 
 

 

Εικόνα Π23 
Χρυσάνθεμο 
Chrysanthemum 
Οικογένεια: Asteraceae (Compositae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  1 m 

Μεγ. πλάτος: 0.6 m 
 

 

 

Εικόνα 7.24 
Cupressus arizonica 

Κυπαρίσσι Αριζόνας, Αριζόνα 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  12 m 

Μεγ. πλάτος: 5 m 
 

 

Εικόνα Π.25 
Cupressus macrocarpa 

Κυπαρίσσι μακρόκαρπο Γκολντ κρεστ, Γκολντ 
κρεστ 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  10 m 

Μεγ. πλάτος: 3 m 
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Εικόνα Π.26 
Cupressus sempervirens 

Κυπαρίσσι αειθαλές 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  30 m 

Μεγ. πλάτος: 4 m 

 
 

 

Εικόνα Π.27 
Forsythia x intermedia "Spring Glory" 

Φορσύθια 

Οικογένεια: Oleaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  2.5 m 

Μεγ. πλάτος: 2.5 m 
 

 

Εικόνα Π.28 
Juniperus communis 

Άρκευθος κοινή 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  4 m 

Μεγ. πλάτος: 0.3 m 
 

 

 

Εικόνα Π29 
Juniperus squamata 

Άρκευθος, Γιουνίπερος, Θαμνοκυπάρισσο 

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  1.2 m 

Μεγ. πλάτος: 3 m 
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Εικόνα Π.30 
Koelreuteria paniculata 

Κερλεουτέρια  

Συνώνυμα: 

Koerleuteria japonica  

Οικογένεια: Sapindaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  8 m  

Μεγ. πλάτος: 6 m  
 

 

 

Εικόνα Π.31 
Laurus nobilis 

Δάφνη ευγενής, Δάφνη Απόλλωνος  

Οικογένεια: Lauraceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  10 m  

Μεγ. πλάτος: 8 m  
 

 

Εικόνα Π.32 
Ligustrum lucidum 

Λιγούστρο 

Οικογένεια: Oleaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  6 m 

Μεγ. πλάτος: 5 m 
 

 

 

Εικόνα Π.33 
Lonicera japonica 

Αγιόκλημα  

Οικογένεια: Caprifoliaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Ημιαειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  10 m  
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Εικόνα Π.34 
Thuja orientalis 

Τούγια  

Συνώνυμα: 

Thuja orientalis "Elegantissima"  

Οικογένεια: Cupressaceae 

Κατάταξη: Κωνοφόρο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  6 m  

Μεγ. πλάτος: 4 m  
 

 

Εικόνα Π.35 
Myrtus communis 

Μυρτιά κοινή  

Οικογένεια: Myrtaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  3 m  

Μεγ. πλάτος: 3 m  
 

 

Εικόνα Π.36 
Rosmarinus officinalis 

Δενδρολίβανο έρπων 

Συνώνυμα: 

Rosmarinus officinalis "Lavandulaceus", Rosmarinus eriocalyx 

Οικογένεια: Lamiaceae (Labiatae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.5 m   Μεγ. πλάτος: 2 m 
 

 

Εικόνα Π.37 
Sophora japonica 

Σοφόρα κρεμοκλαδής  

Οικογένεια: Fabaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  5 m  

Μεγ. πλάτος: 5 m  
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Εικόνα Π38 
Viburnum tinus 

Βιβούρνο το κοινό, Άγρια δάφνη,Ψευδοδάφνη  

Οικογένεια: Caprifoliaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  3 m  

Μεγ. πλάτος: 3 m  
 

 

Εικόνα Π39 
Spiraea aquilegifolium 

Σπειραία  

Οικογένεια: Rosaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  2 m  

Μεγ. πλάτος: 2 m  
 

 

Εικόνα Π.40 
Syringa vulgaris 

Πασχαλιά  

Οικογένεια: Oleaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  5 m  

Μεγ. πλάτος: 5 m  
 

 

Εικόνα Π.41 
Ρυγχόσπερμο γιασεμί 
Trachelospermum jasminoides 
Rhynchospermum jasminoides 

Συνώνυμα: 

Rhynchospermum jasminoides  

Οικογένεια: Apocynaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  7 m  
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Εικόνα Π42 
Viburnum opulus 

Βιβούρνο χιονανθές, Χιονόσφαιρα  

Συνώνυμα: 

Viburnum opulus "Sterile"  

Οικογένεια: Caprifoliaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  3 m  

Μεγ. πλάτος: 3 m  
 

 

 

Εικόνα Π.43 
Vitex agnus-castus 

Λυγαριά, Βίτεξ ο Άγνος  

Οικογένεια: Verbenaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  5 m  

Μεγ. πλάτος: 5 m  
 

 

Εικόνα Π.44 
Wisteria sinensis 

Γλυτσίνα  

Συνώνυμα: 

Wisteria chinensis,Glicine sinensis, Glicine chinensis  

Οικογένεια: Fabaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:   

Ανθεκτικότητα:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη  Μεγ. ύψος:  20 m 
 

 

Εικόνα Π45 

Αμπέλι – (Vitis vinifera) 
οίκ. Άμπελιδών (Ambelidaceae). 
Τό αμπέλι δέν δίνει μόνο τόν εξαίρετο καρπό του — μάλλον τόν βασιλέα τών 
καρπών μέ τΙς πάρα πολλές χρήσεις του. Τό αμπέλι, μέ τόν θρεπτικό του καρπό, πού 
είναι συγχρόνως καί φάρμακο διαιτητικό, δχει ακόμη καί άλλες Ιδιότητες 
θεραπευτικές μέ τά φύλλα του. Τά φύλλα του άμπελιου (κυρίως εκείνα πού 
κοκκινίζουν), είναι στυπτικά τονωτικά. Μέ συνεχή χρήση του αφεψήματος των 
καταπολεμαται ή παχυσαρκία. Τά φύλλα τών αμπελιών £χουν ακόμη τήν ίδιότητα 
νά ρυθμίζουν τήν κυκλοφορία του αίματος. Έξ άλλου, τά «δάκρυα» κατά τό 
κλάδεμα του άμπελιου, στεγνά, πού φυλάγονται σέ δοχείο καλά κλεισμένο είναι 
εξαίρετο έπουλωτικό. 
Εσωτερικώς αφέψημα φύλλων (5 %) πίνεται τό πρωι, πριν τό μικρό πρόγευμα. 
Όμοίως, (30 γρ. στο λίτρο), τρία φλιτζανάκια τήν ήμερα πρίν τό φαγητό. Τά φύλλα 
του άμπελιου περιέχουν: τρυγικό όξύ, διτρυγικό κάλι, τάννίνη, «κουερσιτίνη» 
«κουερσιτρίνη», δμυλον, μηλικόν όξύ, κόμμι, ζάχαρη, οξαλικό ασβέστιο κ.λπ. 
http://se.gr/health/?p=958 
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Εικόνα Π46 
Hibiscus syriacus  

Υβίσκος  

Οικογένεια: Malvaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Φυλλοβόλο 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  4 m  

Μεγ. πλάτος: 3 m  
 

 

Εικόνα Π.47 
Δίκταμο  

Origanum dictamnus 
 
Το γνωστό Δίκταμνο επίσης Κρήτης, είναι ένα εξαίρετο ζεστό ρόφημα με αρωματικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες.  
Ιδιότητες:  
Είναι αντισπασμωδικό τονωτικό και βοηθά στην επούλωση των πληγών. (με 
καταπλάσματα). Το δίκταμο έχει αντισηπτική δράση, τονωτική και αντισπασμωδική. 
Χρησιμοποιείται για την επούλωση των τραυμάτων, ως καταπραϋντικό του πεπτικού 
συστήματος, καθώς και κατά επίσης γρίπης και του κρυολογήματος. Δρα σπασμολυτικά 
και συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των κυκλοφορικών και 
καρδιολογικών προβλημάτων, ανακουφίζει από πονοκεφάλους, και στομαχικές 
διαταραχές, πονόδοντους και αποστήματα. Ενεργεί επίσης, ως αντιδιαβητικό, 
εμμηναγωγό αλλά και ως αφροδισιακό ( στην Κρήτη το αναφέρουν και ως «έρωντα»). 
Χρήση: Χρησιμοποιείται ως φάρμακο με τη μορφή συνήθως του αφεψήματος, 
αντικαθιστώντας το τσάι με αναλογία 1 γρ δίκταμο με 100 γρ νερό. 

 

 

Εικόνα Π.48 

Κεράστιο  

Cerastium tomentosum 
Οικογένεια: Caryophyllaceae 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Μέτρια εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.1 m  

Μεγ. πλάτος: 1 m  
 

 

Εικόνα Π.49 
Ματζουράνα ή Μαντζουράνα  
Origanum majorana L.  
 Οικογένεια: Lamiaceae 
Είδος: Origanum majorana L.  
Περιγραφή: Η ματζουράνα Origanum majorana L. Είναι αρωματική, πολυετής πόα 
χνουδωτή με βλαστό όρθιο, πολύκλαδο, σχεδόν λείο ύψους 20-50 cm, με φύλλα γκρι έως 
πράσινα μικρά, ωοειδή ή προμήκη με βραχύ μίσχο. Άνθη λευκά ή και κόκκινα, σε στάχυ 
ωοειδή ή σφαιρικά. Βράκτια ωοειδή- σπαθοειδή.  
Αιθέριο έλαιο:Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 0,5-4%. Δύο είναι οι 
κύριοι χειμιότυποι του αιθερίου ελαίου μαντζουράνας: α) cis-sabinene-hydrate/ terpinen-
4-ol β) carvacrol/thymol. Κύριοι παράγοντες για να έχουμε καλή ποιότητα σε έλαιο είναι: 
α) η απόδοση σε έλαιο να είναι μεγαλύτερη από 2%, β) κύριο συστατικό του αιθερίου 
ελαίου στις είναι cis-sabinene-hydrate πάνω από 45%, γ) πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
terpinen-4-ol. Όταν πρόκειται για ξηρή δρόγη για να έχουμε καλή ποιότητα θα πρέπει α) 
η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 14% β) το βάρος των φύλλων πρέπει να είναι 
μεγαλύτεορ από 95%.  
Ιδιότητες-στις:Χρησιμοποιείται για ασθένειες στις καρδιάς, πυρετό (Kirtikar and Basu, 
1985). Παρουσιάζει αντιβακτηριακές, αντιιοικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στις, στην 
κοσμετολογία, στις βιομηχανίες αρωμάτων, σαν καρύκευμα, σε σούπες, στην αρτοποιία 
κ.ά.  
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Εικόνα Π.50 
Ρίγανη  

Origanum vulgare 

 

Οικογένεια: Lamiaceae (Labiatae) 

Κατάταξη: Δικοτυλήδονο 

Είδος φυλλώματος: Αειθαλές 

Έκθεση στον ήλιο:  

Απαιτήσεις σε νερό: Ξηρά εδάφη 

Ανθεκτικότητα:  

Μεγ. ύψος:  0.2 m  

Μεγ. πλάτος: 0.5 m  
 

 

Εικόνα Π.51 
Μέντα ή Δυόσμος 

Mentha viridis 
Είναι ποώδες αρωματικό φυτό της οικογένειας των χειλανθών των εύκρατων περιοχών. 
Έχει άνθη ευωδιαστά, λευκά ή ιώδη, που σχηματίζουν ταξιανθία στάχυος. Είναι φυτό 
φαρμακευτικό, ενώ χρησιμοποιείται στη μαγειρική ως καρύκευμα, καθώς και ως 
αφέψημα ή αιθέριο έλαιο.  

Το αιθέριο έλαιο είναι κατάλληλο για κατώτερης ποιότητας προϊόντα αρωματοποιίας και 
σαπωνοποιίας.  

Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει διάφορα είδη μέντας, όπως: μέντα η χνουδωτή, μέντα 
η μελανωπή, μέντα η στρογγυλόφυλη, (αγριόδυοσμος), μέντα η μικρόφυλλη, μέντα η 
ρεβερχόνεια, μέντα η πολιά, μέντα η πράσινη (δυόσμος) και μέντα η πουλέγιος. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣ/ΣΤΡ 

ΓΚΑΖΟΝ ΜΙΓΜΑ Νο 21 (MISTRAL) – Οικονομικό μίγμα γενικής χρήσης για όλες 
τις περιοχές της χώρας.25% Lolium  perenne Mathilde / 20% Festuca rubra  Gondolin 
10% Festuca ovina Ridu / 45% Festuca arundinacea Fawn 

Σακ/25 κιλών 40-50 κιλά/στρ. 

 

Εικόνα Π.52 

διχόνδρα, ή τριφυλλάκι. Dichondra Repens 

Φυτό κάλυψης εδάφους που χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο του γκαζόν σε σκιερά μέρη, κάτω από 
ψηλά κωνοφόρα και σε μέρη όπου δεν πατιώνται πολύ.  
Εάν φυτευθεί σε ηλιόλουστα μέρη με μέτρια κυκλοφορία, φτιάχνει κοντό χλοοτάπητα που καλύπτει καλά 
όλο το έδαφος. Σε πιό σκιερά μέρη και με ελάχιστη κυκλοφορία φτάνει μέχρι το ύψος των 15 εκ Είναι 
φυτό ανθεκτικό και με ελάχιστες απαιτήσεις γι' αυτό μπορεί κάλλιστα να τοποθετήται εκεί όπου όλοι οι 
υπόλοιποι χλοοτάπητες δεν μπορούν να αναπτυχθούν, πάντα όμως σε μέρη όπου δεν θα πατιέται πολύ. 
Απαιτεί ελάχιστο έως καθόλου κούρεμα. 
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