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Προς: τις Σχολικές Επιτροπές 1ου& 2ου
Γυµνασίου Ελληνικού

Κοινοποίηση: ∆ιευθύντρια 1ου Γυµνασίου Eλληνικού κα Αγραφιώτου
Αγγέλα και ∆ιευθύντρια 2ου Γυµνασίου Eλληνικού κα Σταρρά Μαριάνθη

Θέµα: ∆ηµιουργία <<Πράσινων τοίχων>> στις σχολικές αυλές.

Μετά από πρόταση της κας Μουχελή, η οποία εργάζεται ως καθηγήτρια στο
…1o…Γυµνάσιο και επίσκεψής µας στις αυλές των σχολείων σας, θα µπορούσαµε
να παρατηρήσουµε και να προτείνουµε τα εξής:
1. Λόγω της γειτνίασης των σχολείων µε το super market ¨ΑΒ Βασιλόπουλος¨
και το πλυντήριο αυτοκινήτων της ίδιας επιχείρησης, σε συνδυασµό µε τη σχετικά
µικρή απόστασή του από τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, επιβαρύνεται η ατµόσφαιρα
των σχολείων από τους εκλυόµενους ρύπους των αυτοκινήτων.
2. Η επικείµενη γειτνίασή του µε το σταθµό του µετρό, θα την επιβαρύνει ακόµη
πιο πολύ, λόγω του ότι θα αυξηθεί πολύ περισσότερο η κυκλοφορία των
αυτοκινήτων, η οποία θα προκαλεί ταυτόχρονα και ηχορύπανση.
3. Οι αυλές των σχολείων, µολονότι είναι αρκετά µεγάλες και περιβάλλονται από
παρτέρια, έχουν πολύ λιγότερα δέντρα, <<πράσινο>> εν γένει, από όσα θα
µπορούσαν να έχουν, µε αποτέλεσµα τις ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές µέρες µε
µεγάλη ηλιοφάνεια, να µην υπάρχει, παρόλα ταύτα επαρκής σκιερός και δροσερός
χώρος για τα παιδιά.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα σχολεία έχουν µεγάλη ανάγκη
δηµιουργίας µιας φυσικής ασπίδας από πράσινο για την επικείµενη ηχορύπανση
και τη µόλυνση της ατµόσφαιρας από τους αυξηµένους ρύπους, καθώς επίσης και
δηµιουργίας περισσότερων σκιερών γωνιών.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε:

Μπαίνοντας από την κεντρική πόρτα των σχολείων, στο αριστερό µέρος
της αυλής, µετά τις κερκίδες, υπάρχει ένας αρκετά φαρδύς διάδροµος -παρτέρι,
σε όλο το µήκος του τοίχου. Γι αυτό το χώρο υπάρχουν δύο λύσεις:
A) Σε περίπτωση που δε γίνει επέκταση των κερκίδων ή Στέγαστρο, ή χώρος
στίβου, να φυτευτεί µε δέντρα (αειθαλή) πολύ κοντά το ένα µε το άλλο,
στις δύο πλευρές κατά µήκος του διαδρόµου. Για να πετύχουµε µεγαλύτερη
προστασία θα πρέπει αυτοί οι <<πράσινοι τοίχοι>> να είναι πολύ
πυκνοφυτεµένοι, οπότε ανάµεσα στα δέντρα είναι απαραίτητο να µπουν
θάµνοι.
Ανάµεσα από τις δύο αυτές δενδροστοιχίες µπορούν να µπουν παγκάκια.
Β) Αν στενέψει ο χώρος λόγω οποιασδήποτε κατασκευής, ενδείκνυται να
δηµιουργηθεί ένας πολύ πυκνός <<πράσινος τοίχος>>, παράλληλα µε το
συρµατόπλεγµα, προσθέτοντας και κάποια αναρριχώµενα. Στην περίπτωση αυτή,
καλό είναι το παρτέρι που θα δηµιουργηθεί να έχει αρκετό φάρδος (τουλάχιστον
1,5µ) για να χωρέσουν δέντρα, θάµνοι, αναρριχώµενα.

Προς το τέλος του συρµατοπλέγµατος, επειδή υπάρχουν ήδη χτιστά παγκάκια, τα
δέντρα θα φυτευτούν στα κενά που αφήνουν και τα αναρριχώµενα πίσω από
αυτά. Τα δέντρα αυτά προτείνουµε να είναι, από αυτά που απλώνουν τα κλαδιά
τους και κάνουν βαθύ ίσκιο π.χ. χαρουπιές, µουριές, κουκουναριές.

Στο τέλος του διαδρόµου που προαναφέραµε, υπάρχουν δύο µικρά κτίσµατα,
αριστερά των οποίων βλέπουµε περιφραγµένη µια µικρή αυλή µε παρτέρι. Στο

παρτέρι αυτό προτείνουµε να φυτευτούν δύο δέντρα, στις δύο γωνίες, θάµνοι
ανάµεσά τους καθώς επίσης και στη στενή πλευρά της µικρής αυλής, παράλληλα
µε το συρµατόπλεγµα. Αυτά τα δύο δέντρα, προτείνεται να είναι αειθαλή και
να κάνουν <<απλωτό>> ίσκιο.

Στην πίσω µεριά των κτιρίων, τελειώνοντας η αυλή, υπάρχει ένα καταπληκτικό
ανεκµετάλλευτο παρτέρι, µε πεύκα και πολύ ελεύθερο χώρο.

Σ’aυτή τη µεριά της σχολικής αυλής, παράλληλα µε τα κάγκελα ή το
συρµατόπλεγµα, µπορούν να φυτευτούν δέντρα, ψηλά, ευθυτενή, όπου υπάρχει
χώρος και ανάµεσα τους θάµνοι, για να δηµιουργηθεί ένας πυκνός <<πράσινος
τοίχος>>. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητος ο <<πράσινος τοίχος>> για
ένα λόγο παραπάνω. Για να κρύβει τα γειτονικά κτίσµατα, όπως µπορείτε να
δείτε στις επόµενες φωτογραφίες, τα παιδιά να βλέπουν την όµορφη εικόνα των
φυτών και όχι τις αποθήκες.

Μπροστά από τον <<πράσινο τοίχο>> υπάρχει άφθονος χώρος και για άλλα
δέντρα (από αυτά που απλώνουν τα κλαδιά τους για να δηµιουργήσουµε σκιερές
γωνιές), καθώς επίσης και παγκάκια, ή (ένα µέρος του παρτεριού), για τη
δηµιουργία λαχανόκηπου, ή /και ανθόκηπου για να φυτεύουν τα παιδιά µε τη
βοήθεια των καθηγητών τους, τα λαχανικά της επιλογής τους, ή εποχιακά
άνθη.

Στο στενό αυτό παρτέρι µπορούν να µπούν µόνο αναρριχώµενα, για να κρύψουν
το τσιµέντο, µε την προϋπόθεση να είναι εύκολη η υδροδότησή τους, όπως και
στην παρακάτω φωτογραφία. Θα ήταν σκόπιµο το παρτέρι αυτό να γίνει πιο
πλατύ ώστε να µπορέσουν να µπουν «θάµνοι φράκτες» παράλληλα µε τα
αναρριχώµενα.

Εδώ µπορεί να δηµιουργηθεί ένας πολύ πυκνοφυτεµένος κήπος, µια πραγµατική
<όαση>, αρκεί να υπάρχει κοντά παροχή νερού.

Για τον καταπληκτικό αυτό χώρο, 3η πλευρά του σχολικού συγκροτήµατος, ισχύει
ό,τι και για τις άλλες δύο. Στόχος η δηµιουργία <<πράσινου τοίχου>>, για την
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προστασία της ατµόσφαιρας της σχολικής αυλής και
για να επηρεάσουµε το µικροκλίµα της.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να το πετύχουµε αυτό, να φυτέψουµε θάµνους
ανάµεσα από τα δέντρα και όπου µας επιτρέπεται αυτό να επαναλαµβάνεται σε
δύο παράλληλες σειρές, πράγµα εύκολο για το συγκεκριµένο κοµµάτι της αυλής.
Εύκολο αλλά και απαραίτητο γιατί αυτή η µεριά καθώς επίσης και η πρόσοψη
(βλέπε επόµενη φωτογραφία) θα συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη όχληση και
ρύπανση, λόγω της διέλευσης των κάθετων δρόµων, των οποίων η κυκλοφορία
θα αυξηθεί πολύ, µετά τη λειτουργία του µετρό.

Στην εσωτερική µεριά της πρόσοψης, για το λόγο που προαναφέραµε και µε
δεδοµένο ότι είναι πιο πολυσύχναστο το µέρος αυτό της αυλής τους ζεστούς
µήνες, προτείνεται η δηµιουργία ενός φαρδιού παρτεριού (1,5 – 2µ.) κατά µήκος
των κάγκελων, για να γίνει πολύ πυκνός ο <<πράσινος τοίχος>> (δέντρα,
θάµνοι, αναρριχώµενα) και ταυτόχρονα να µείνει αρκετός χώρος για τα παιδιά.
Για όλα όσα προτείναµε, ζητάµε καταρχήν, εγγράφως, την άδεια των διευθυντών
των σχολείων αλλά και των σχολικών επιτροπών, για να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις στις σχολικές αυλές. Βεβαίως µαζί µε την έγγραφη άδεια και την
οποιαδήποτε διόρθωση ή πρόταση, σχετικά µε τη δηµιουργία πράσινου και τον
επηρεασµό της λειτουργικότητας των σχολικών αυλών.
Εάν είστε σύµφωνοι, τότε θα απευθυνθούµε στη δηµοτική αρχή της πόλης,
βεβαίως µε πιο συγκεκριµένες προτάσεις για τις διαστάσεις των παρτεριών, την
υδροδότησή τους κλπ. Προκειµένου να ζητήσουµε την υλοποίησή τους από το
∆ήµο Ελληνικού.

Τελειώνοντας, θα θέλαµε να µας απαντήσετε επίσης και εφόσον εγκρίνετε τις
παρεµβάσεις αυτές, αν, σε περίπτωση αδυναµίας της δηµοτικής αρχής να
αναλάβει το έργο εξ΄ολοκλήρου, µπορούµε να απευθυνθούµε σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για να συνδράµουν (µόνο µε υλικά ή φυτά και όχι χρήµατα) στην
ολοκλήρωσή του.

Με εκτίµηση
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία ∆ηµητρίου

Η Γραµµατέας
Αικατερίνη Νικολέτου

