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ΤοΤο πάρκοπάρκο ανήκειανήκει στηνστην ενότηταενότητα::
ΜεταφορέςΜεταφορές--ΕπικοινωνίεςΕπικοινωνίες

ΟρισμόςΟρισμός:: ΤοΤο πάρκοπάρκο είναιείναι έναένα
αλσύλλιοαλσύλλιο,, δηλαδήδηλαδή έναςένας
μεγάλοςμεγάλος δενδρόφυτοςδενδρόφυτος
χώροςχώρος γιαγια περιπάτουςπεριπάτους καικαι
δραστηριότητεςδραστηριότητες αναψυχήςαναψυχής..

ΕίδηΕίδη::
oo ΔασάκιαΔασάκια
oo ΠλατείεςΠλατείες
oo ΠαιδικέςΠαιδικές χαρέςχαρές



ΙστορικήΙστορική εξέλιξηεξέλιξη
• Στη Μυκηναϊκή εποχή υπήρχαν

τα «Ιερά άλση» όπου
πραγματοποιούταν η λατρεία των
θεών και τελούνταν θρησκευτικές
τελετές.

• Αργότερα, στο χρυσό αιώνα του
Περικλή, χτίστηκαν πολλοί ναοί
και μαντεία μέσα σε τέτοια άλση.
Επίσης, μεγάλες δενδρόφυτες
εκτάσεις χρησιμοποιούνταν για τη
διεξαγωγή των Ολυμπιακών
Αγώνων, των Παναθηναίων, των
αμφικτιονιών και πολλών άλλων
εθνικών γιορτών και
συναντήσεων.



Σύνδεση με επιστήμη
• Τα φυτά αποτελούν τον «πνεύμονα του πλανήτη» λόγω της μοναδικής

ιδιότητάς τους να παράγουν οξυγόνο με τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης.
• -Πώς όμως το κάνουν αυτό;
• Τα φυτά προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και

απορροφούν με τις ρίζες τούς νερό και άλλες απλές θρεπτικές ουσίες
διαλυμένες σε αυτό. Οι ουσίες αυτές συγκεντρώνονται στους χλωροπλάστες
και, με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, παράγεται γλυκόζη, για την τροφή
του φυτού, και οξυγόνο, το οποίο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.



ΈρευναΈρευνα γιαγια άσκοπηάσκοπη υλοτομίαυλοτομία
 ΜιαΜια έρευναέρευνα πουπου πραγματοποίησανπραγματοποίησαν οιοι

μαθητέςμαθητές τηςτης ΣτΣτ’’ ενόςενός σχολείουσχολείου στηνστην
ΠέλλαΠέλλα έδειξεέδειξε ότιότι ηη κάθεκάθε οικογένειαοικογένεια κατάκατά
μέσομέσο όροόρο χρησιμοποιείχρησιμοποιεί 0,60,6 κιλάκιλά
εφημερίδεςεφημερίδες τηντην εβδομάδαεβδομάδα.. ΆραΆρα
χρησιμοποιείχρησιμοποιεί 31,231,2 κιλάκιλά τοτο χρόνοχρόνο.. ΤοΤο
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο χωριόχωριό έχειέχει 350350 οικογένειεςοικογένειες
καικαι όλεςόλες μαζίμαζί καταναλώνουνκαταναλώνουν περίπουπερίπου 1010
τόνουςτόνους εφημερίδαςεφημερίδας τοτο χρόνοχρόνο.. ΞέρονταςΞέροντας
ότιότι γιαγια 11 τόνοτόνο χαρτιούχαρτιού χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται
1717 δέντραδέντρα,, τατα παιδιάπαιδιά υπολόγισανυπολόγισαν ότιότι τοτο
χωριόχωριό χρειάζεταιχρειάζεται 170170 δέντραδέντρα ετησίωςετησίως..
ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια,, διαπίστωσανδιαπίστωσαν ότιότι όλεςόλες ηη
εφημερίδεςεφημερίδες πετιούνταιπετιούνται σταστα σκουπίδιασκουπίδια ενώενώ
θαθα μπορούσανμπορούσαν νανα ανακυκλωθούνανακυκλωθούν καικαι νανα
ξαναχρησιμοποιηθούνξαναχρησιμοποιηθούν καικαι έτσιέτσι δενδεν θαθα
χρησιμοποιούτανχρησιμοποιούταν τόσητόση ενέργειαενέργεια καικαι δενδεν
θαθα κοβόντουσανκοβόντουσαν τόσατόσα δέντραδέντρα..
ΛύσηΛύση:: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!!!!!!!!!!



ΚατασκευαστικάΚατασκευαστικά σχέδιασχέδια



Πορεία Κατασκευής







Κατασκευή



ΠηγέςΠηγές πληροφόρησηςπληροφόρησης
ΗλεκτρονικέςΗλεκτρονικές διευθύνσειςδιευθύνσεις
http://news.kathimerini.gr/http://news.kathimerini.gr/
http://ekpizo.gr/http://ekpizo.gr/
http://el.wikipedia.orghttp://el.wikipedia.org//

ΒιβλίαΒιβλία,, ΠεριοδικάΠεριοδικά,, κκ..αα..
ΒιολογίαΒιολογία ΑΑ’’ ΓυμνασίουΓυμνασίου,, ΒιβλίοΒιβλίο ΜαθητήΜαθητή
ΙστορίαΙστορία ΔΔ’’ ΔημοτικούΔημοτικού,, ΒιβλίοΒιβλίο ΜαθητήΜαθητή

ΠηγέςΠηγές φωτογραφιώνφωτογραφιών
altergreece.graltergreece.gr
sigmalive.comsigmalive.com
kazam.grkazam.gr

http://el.wikipedia.org/


Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!!!!
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