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ΕΑΠ  ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΚΠ 66: «ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

2η Γραπτή Εργασία 

Θέμα 1ο (5 βαθμοί) 

Δίνεται το παρακάτω χιμα 1, το οποίο αφορά ςτθ διαχρονικι μεταβολι τθσ ποςοςτιαίασ 
μεταβολισ του πλθκυςμοφ μιασ πόλθσ αναφοράσ ςε ζνα χρονικό διάςτθμα μελζτθσ του. Θ 
ποςοςτιαία μεταβολι του πλθκυςμοφ κεωροφμε ότι εφαρμόηεται επί του πλθκυςμοφ που 
υπιρχε κατά τθν αρχι του χρόνου μελζτθσ και παρατθρείται λόγω ειςροισ ι εκροισ 
πλθκυςμοφ και όχι από ‘εςωτερικζσ’ μεταβολζσ του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ όπωσ ραγδαία 
μεταβολι κανάτων ι γεννιςεων. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Σχήμα 1. Διαχρονικι μεταβολι τθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ του πλθκυςμοφ μιασ πόλθσ 
αναφοράσ ςε ζνα χρονικό διάςτθμα μελζτθσ του 

Ηθτείται να αναπτφξετε ζνα κείμενο το οποίο κα ζχει δυο μζρθ, ωσ εξισ: 

α) το πρϊτο μζροσ προβείτε ςε υποκζςεισ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που διαμόρφωςαν 
διαχρονικά τον πλθκυςμό ςτθν πόλθ αναφοράσ, ςφμφωνα με το χιμα 1.  

β) το δεφτερο μζροσ καλείςτε να ςυνδζςετε τθν πλθροφορία του χιματοσ 1 με τισ 
δυνατότθτεσ διαχείριςθσ του χϊρου ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ. το κείμενό ςασ καλείςτε να 
εντάξετε τισ λζξεισ κλειδιά (ςε οποιαδιποτε πτϊςθ): "υντελεςτισ δόμθςθσ", "υντελεςτισ 
κάλυψθσ", "Διατιρθςθ του ςχεδίου πόλθσ", "Επζκταςθ του ςχεδίου πόλθσ", "Ρυκμιςτικό 
ςχζδιο", 'Αναπλάςεισ", "Βιοτικι και αβιοτικι ςυνιςτϊςα εντόσ τθσ πόλθσ", "Βιοτικι και 
αβιοτικι ςυνιςτϊςα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ πόλθσ". 

ΘΕΜΑ 2ο (5 Βαθμοί) 

Μεταβείτε ςτον ιςτότοπο  http://maps.google.com/, επιλζξτε μια περιοχή μεγάλου αςτικοφ 

κέντρου (π.χ., περιοχή τησ Αθήνασ, τησ Θεςςαλονίκησ) και χρθςιμοποιείτε τθν ωσ εικόνα-

υπόβακρο ςτισ απαντιςεισ ςασ ςτα παρακάτω ηθτοφμενα.  

2.1 Επιςθμάνετε τρεισ διαφορετικζσ χριςεισ γθσ ςτθν Περιοχι και ςχολιάςτε τεκμθριωμζνα 

τισ ςχζςεισ ζλξθσ ι άπωςθσ ανά δυο μεταξφ τουσ, από περιβαλλοντικι άποψθ.  
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2.2  Εντοπίςτε τισ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι που είναι δυνατόν να ςυνδζονται με μεταβολζσ 

(αφξθςθ ι μείωςθ) των κλιματικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ.  

2.2.1 Να παρουςιάςετε τισ απόψεισ ςασ  ςε Πίνακα όπου να παρουςιάηονται: οι χριςεισ 
γθσ, τα κλιματικά ςτοιχεία που επθρεάηονται, το είδοσ τθσ μεταβολισ των κλιματικϊν 
ςτοιχείων (π.χ. αφξθςθ ι μείωςθ). 

  2.2.2 Με βάςθ τα δεδομζνα του Πίνακα να περιγράψετε τισ επιπτϊςεισ, από τισ χριςεισ 

γθσ που εντοπίηετε, ςτο μικροκλίμα τθσ περιοχισ και να τεκμθριϊςτε τθν απάντθςι 

ςασ. 

Διευκρινίςεισ  

 Μπορείτε να αντιγράψετε την Περιοχή από τον ιςτότοπο http://maps.google.com/  ωσ 
εικόνα, π.χ., πατϊντασ το printscreen και ςτη ςυνέχεια να την επικολλήςτε ςτο 
έγγραφο του κειμένου ςασ. 

Γενικές Διευκρινήσεις: 

- Ζκταςθ απάντθςθσ 1ου κζματοσ εργαςίασ: 600 λέξεις. 

- Ζκταςθ απάντθςθσ 2ου κζματοσ εργαςίασ: 800 λέξεις. 

- Οι χριςεισ γθσ που εντοπίηετε ςτο ερϊτθμα 2.2 μπορεί να είναι ίδιεσ ι και να 
διαφζρουν από τισ χριςεισ γθσ που επιλζγετε ςτο ερϊτθμα 2.1 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

ΘΔΜΑ 1
ν 

 1 .1.  Γηαδηθαζίεο πνπ δηακόξθωζαλ δηαρξνληθά ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο αλαθνξάο 

 Η αύμεζε ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ γηα πνιιέο ρηιηάδεο ρξόληα ήηαλ κεδακηλή αιιά κε 

ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε  απμάλεηαη εθξεθηηθά (κπόληαο, 1999). Δπίζεο «ε θπξίαξρε 

δεκνγξαθηθή ηάζε ηεο αλζξσπόηεηαο εθθξάδεηαη κε ηελ αζηηθνπνίεζε» (Φινγαΐηε, 1998, ζ. 

26). ην δηάγξακκα  δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο  πόιεο αλαθνξάο δηαθξίλνπκε  

δύν θάζεηο: αξρηθά ππάξρεη κηα κεγάιε εηζξνή, κε θαηαθόξπθε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη κεηά 

ηελ θνξύθσζε ν ξπζκόο αύμεζεο  ηνπ πιεζπζκνύ ζηακαηά απόηνκα. Από ην γεγνλόο απηό 

κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ζηελ αξρή ε πόιε απνηεινύζε πόιν έιμεο  πιεζπζκνύ αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ην θιίκα αληηζηξάθεθε.   

 Αο δνύκε ηώξα ηνπο παξάγνληεο πνπ  δηακόξθσζαλ ηε δηαρξνληθή απηή κεηαβνιή ζην ξπζκό 

αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ. ηελ αξρή ν ξπζκόο ήηαλ έληνλνο, επεηδή πηζαλόλ ε πόιε αλαθνξάο 

απνηεινύζε πόιν έιμεο ησλ θαηνίθσλ εμ αηηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη δνκώλ πνπ 

επηθξαηνύζαλ ζε απηή θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ηεο κειέηεο (Δκκαλνπήι, 1999).  Μία 

εθδνρή είλαη όηη αλαδεηνύζαλ  λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη 
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πγηεηλήο, πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα πνιηηηζηηθά αγαζά, πνπ παξέρεη κηα πόιε ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο (Δκκαλνπήι, 1999).  

 ηε ζπλέρεηα παξαηεξνύκε κηα ζεκαληηθή κείσζε ζην ξπζκό αζηηθνπνίεζεο, παξόιν πνπ  

ζύκθσλα κε ηνλ ΟΗΔ «ε ηάζε πξνο νινθιεξσηηθή αζηηθνπνίεζε είλαη παγθόζκηα θαη 

θαζνιηθή» (Δκκαλνπήι, 1999, ζ. 73). Η κείσζε απηή ζηε ζπλέρεηα ηνπ  ξπζκνύ αζηηθνπνίεζεο  

δηθαηνινγείηαη, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην,  όηαλ ν πιεζπζκόο έρεη ήδε θηάζεη ζε έλα πςειό επίπεδν 

αζηηθνπνίεζεο (Δκκαλνπήι, 1999).   Οη ιόγνη πνπ πηζαλόλ ζπληέιεζαλ ζηελ Αληηαζηηθνπνίεζε 

ζα κπνξνύζαλ λα είλαη  νηθνλνκηθνί, ιόγσ ζηαζηκόηεηαο ηεο αλάπηπμεο, ην απμεκέλν θόζηνο 

δηαβίσζεο θαη ηελ αλεξγία ησλ θαηνίθσλ. Δπίζεο έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε ππνβάζκηζε ηνπ  αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο, εμ αηηίαο ηεο 

ηαρείαο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο άλαξρεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο (Δκκαλνπήι, 1999).  

1 .2.  Γπλαηόηεηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Χώξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πόιεο  

Η δεκνγξαθηθή ζηαζεξόηεηα ηεο πόιεο αλαθνξάο, αλ ζπλδπαζηεί κε κεησκέλα επίπεδα 

νηθνδόκεζεο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ αλζξσπνγελνύο 

πεξηβάιινληνο πξνο όθεινο ησλ θαηνίθσλ (Δκκαλνπήι, 1999, ζ. 101).  Απηό κπνξεί λα γίλεη 

κέζα από ηελ εθαξκνγή ελόο λένπ ξπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ,  πνπ ζα δηαηεξεί ηελ ηαπηόηεηα, ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά  ζην ππάξρνλ ζρέδην πόιεο 

(Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 144).  Οη κειέηεο επέθηαζεο θαη αλαζεώξεζεο ησλ ζρεδίσλ πόιεο πνπ 

ζα γίλνπλ, ζα δίλνπλ έκθαζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ηεο πόιεο ώζηε, κε  

κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θάιπςεο θαη  δόκεζεο, λα εμππεξεηήζεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνύ (Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 126). Ο νηθνδνκηθόο όγθνο ηεο πόιεο, κεηά  ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ππεξθαιύπηεη ηηο ζηεγαζηηθέο  αλάγθεο θαη έηζη δίλεηαη ε 

επθαηξία λα γίλεη εθζπγρξνληζκόο ηνπ ρώξνπ θαηνηθίαο κε αλαπιάζεηο,  πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ  (Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 137).      

 Η εθηεηακέλε αζηηθνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε  ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Φινγαΐηε, 1998). Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ηηο επηπηώζεηο από ηηο 

αλζξσπνγελείο ρξήζεηο ζην ρώξν ηεο πόιεο είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ζε απηήλ έλα ειάρηζην 

«θπζηθό πεξηβάιινλ» (Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 133).  Γηα απηό ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο ζην νηθνζύζηεκα 

(Αξηαλνύηζνπ, 1999),  ζα πξέπεη λα γίλεη ζηε βηνηηθή ζπληζηώζα εληόο θαη εθηόο ηεο πόιεο, κε 

ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ θαηνίθσλ. ηε βηνηηθή 

ζπληζηώζα εληόο ηεο πόιεο ζα δνζεί έκθαζε ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε δεκηνπξγία ρώξσλ 
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πξαζίλνπ θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνέξρεηαη από αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηόηεηεο. Όζνλ αθνξά ηε βηνηηθή ζπληζηώζα εθηόο ηεο πόιεο εδώ ζα επηθεληξσζνύκε 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο «πξάζηλνπ δαθηπιίνπ» 

πνπ ζα νξηνζεηεί ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο κε 

ζηόρν ηε  βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ (Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 134).  

ΘΔΜΑ 2
ν
  

2.1.  ρέζεηο έιμεο θαη άπωζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ρξήζεωλ γεο, ζε πεξηνρή κεγάινπ 

αζηηθνύ θέληξνπ 

 Ωο  ρώξν αλαθνξάο επηιέμακε κηα ζπλνηθία (ράξηεο 1) ελόο  κεγάινπ αζηηθνύ θέληξνπ, 

ηεο πόιεο ηνπ Πεηξαηά, ζην Ννκό ηεο Αηηηθήο. Δίλαη έλαο θαη εμνρήλ αλζξσπνγελήο  ρώξνο κε 

πνιύ ππθλή δόκεζε θαη ειάρηζηε παξνπζία θπζηθνύ ρώξνπ, αλ εμαηξέζνπκε ην παξαιηαθό 

κέησπν ηεο ζάιαζζαο.  

 ηελ πεξηνρή απηή εληνπίζακε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεο γεο: Χ1: Γεκόζην ρνιείν, 

Χ2: Γεκόζην πάξθν, Χ3: Λεσθόξνο δηπιήο θαηεύζπλζεο. 

  Η ρξήζε γεο Χ1 εμππεξεηεί βαζηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ζε θνηλσληθό εμνπιηζκό κε 

ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο,  αθνύ ζπλήζσο ππάξρεη  αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ αλά 2.000 θαηνίθνπο (Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 126).  Η Χ2 απνηειεί θαη απηή 

κέξνο ηνπ θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ πνιίηε ηεο πόιεο. Ο δεκόζηνο απηόο ρώξνο πξάζηλνπ 

θαη αλαςπρήο εμαζθαιίδεη ηζνξξνπία κεηαμύ ρηηζκέλνπ θαη αθάιππηνπ ρώξνπ (Αξαβαληηλόο, 

1999, ζ. 128). ηελ πεξίπησζε Χ3 ε ρξήζε γεο ζθνπό έρεη λα εμππεξεηεί ηηο κεηαθνξέο κέζα 

ζηελ πόιε,  ηόζν κε ηα ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο ησλ θαηνίθσλ όζν θαη κε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο.  

 Σν ζρνιείν κε ην γεηηνληθό ηνπ πάξθν είλαη έρνπλ ζπκβαηή αλζξσπνγελή ρξήζε ηνπ 

ρώξνπ θαη κεηαμύ ηνπο έρνπλ ζρέζε έιμεο, αθνύ θαη ηα δύν απνηεινύλ κε νρινύζεο ρξήζεηο  

γεο.  Όκσο νη δύν παξαπάλσ ρξήζεηο νρινύληαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνύ άμνλα θαη έρνπλ 

ζρέζε άπσζεο κε ηε ιεσθόξν πνπ ε ιεηηνπξγίαο ηεο δελ είλαη ζπκβαηή κε απηέο.  Καηαιακβάλεη 

κεγάιν δεκόζην ρώξν (Αξαβαληηλόο, 1999, ζ. 128), πξνθαιεί ερνξύπαλζε θαη αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε, ππνβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ζηελ πεξηνρή θαη έρεη θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ. Με θξηηήξην όζα αλαθέξακε παξαπάλσ ζπκπιεξώζακε ηνλ πίλαθα 1 

πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 1     ρέζεηο έιμεο - άπωζεο κεηαμύ ρξήζεωλ γεο 

 Χ1 Χ2 Χ3 

Χ1  ΔΛΞΗ ΑΠΩΗ 

Χ2 ΔΛΞΗ  ΑΠΩΗ 

Χ3 ΑΠΩΗ ΑΠΩΗ  

 

2.2  Μεηαβνιή ηωλ θιηκαηηθώλ ζηνηρείωλ ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο από ηε  ρξήζεο γεο  

 ην ρώξν αλαθνξάο καο ν ζπλδπαζκόο ησλ δνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε απηόλ,  επεξεάδνπλ ηα θιηκαηηθά 

ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο θαη δηακνξθώλνπλ ην αζηηθό κηθξνθιίκα (Καξηάιεο, 1999, ζ. 249).   

Όιεο νη ρξήζεηο γεο πνπ εληνπίζακε ζην ράξηε επεξεάδνπλ, ζε θάπνην βαζκό, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ην κηθξνθιίκα ηνπ ρώξνπ αλαθνξάο. ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε ηα 

θιηκαηηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνληαη από ηηο ρξήζεηο γεο θαη ην είδνο ηεο κεηαβνιήο ηνπο.  

 2.2.1 Πίλαθαο κε ην είδνο ηεο κεηαβνιήο ηωλ θιηκαηηθώλ ζηνηρείωλ πνπ επεξεάδνληαη 

από ηηο ρξήζεηο γεο 

Πίλαθαο 2: Μεηαβνιή θιηκαηηθώλ ζηνηρείωλ από ηηο ρξήζεηο γεο 

Κιηκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνληαη 

Δίδνο κεηαβνιήο ηωλ θιηκαηηθώλ ζηνηρείωλ πνπ 

επεξεάδνληαη από ηηο παξαθάηω ρξήζεηο γεο 

Χξήζε γεο Χ1 

ΧΟΛΔΙΟ 

Χξήζε γεο Χ2 

ΠΑΡΚΟ 

Χξήζε γεο Χ3 

ΛΔΩΦΟΡΟ 

Σαρύηεηα αλέκσλ Μηθξή κείσζε Μείσζε  ηαζεξή  

ρεηηθή πγξαζία ηαζεξή Αύμεζε Μείσζε  

Ρύπνη Μείσζε 

Μείσζε 

(Απνξξόθεζε 

ξύπσλ) 

Μεγάιε 

έθιπζε ξύπσλ 

(αησξνύκελα 

ζσκαηίδηα & 

αέξηα 

ζπζηαηηθά) 

Θεξκνθξαζία αέξα Μηθξή αύμεζε 

Πεξηνξηζκόο ησλ 

ζεξκνθξαζηαθώλ 

δηαθπκάλζεσλ 

Μεγάιε 

έληαζε ζηε 

δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο 

Ηιηαθή αθηηλνβνιία Μέηξηα Μηθξόηεξε  Έληνλε  

 

2.2.2 Δπηπηώζεηο από ηηο ρξήζεηο γεο ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο 

 ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε ηηο επηπηώζεηο ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. από ηηο 

ρξήζεηο γεο πνπ εληνπίδνπκε, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 2. 
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 Σν ζρνιείν Χ1 ιόγσ ηνπ ρακεινύ, ζρεηηθά κε ηηο γεηηνληθέο πνιπθαηνηθίεο, ύςνο  

θηηξίνπ θαη ηνπ κεγάινπ πξναπιίνπ πνπ δηαζέηεη, δε κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ κε 

απνηέιεζκα λα δηαηεξείηαη θαιή ε πνηόηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

θαζώο θαη ε ζρεηηθή πγξαζία. Σν θηίξην παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα  επηινγή από ηνπο καζεηέο 

ζθηεξνύ ή πξνζήιηνπ κέξνπο ζην πξναύιην, αλάινγα κε ηελ επνρή. 

 Σν πάξθν Χ2 ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε  ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ νξίδνπλ ην 

κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, αθνύ ε παξνπζία ηνπ πξάζηλνπ κεηώλεη ηε ζεξκνθξαζία,  απμάλεη 

ηελ πγξαζία θαη πεξηνξίδεη ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο (Καξηάιεο, 1999, ζ. 249).  Δπηπξόζζεηα 

δξα επεξγεηηθά πξνο ηε ρξήζε γεο Χ1 πνπ είλαη ην ζρνιείν, αθνύ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

αέξα, θηιηξάξεη ηνπο ξύπνπο ηεο ιεσθόξνπ θαη πεξηνξίδεη ηελ ερνξύπαλζε.  

 Η Λεσθόξνο Χ3 ιεηηνπξγεί σο αζηηθή λεζίδα θαη  απμάλεη ηελ έληαζε ηεο κέγηζηεο 

ζεξκνθξαζίαο (Καξηάιεο, 1999).  Δπίζεο είλαη πεγή  κεγάιεο έθιπζεο ξύπσλ νη νπνίνη 

δηαρένληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κε ηνλ άλεκν. Δδώ δελ έρεη γίλεη νξζόο πνιενδνκηθόο 

ζρεδηαζκόο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Χ3 είλαη αζύκβαηε κε ηηο άιιεο δύν Χ1 θαη Χ2 ρξήζεο γεο. 

 πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζην ρώξν αλαθνξάο, πνπ αθνξά ζηηο ρξήζεηο 

γεο πνπ αλαθέξακε Χ1, Χ2, Χ3,  ην κηθξνθιίκα πνπ δηακνξθώλεηαη παξνπζηάδεη κηθξέο 

απνθιίζεηο από ην θιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Με κηθξήο θιίκαθαο παξεκβάζεηο, θπξίσο κε 

ηε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηε ιεσθόξν θαη κε ηε δεκηνπξγία πξάζηλσλ λεζίδσλ θαηά κήθνο 

ηεο, ζα είρακε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο, πξνο όθεινο όζσλ θαηνίθσλ δνπλ 

θαη εξγάδνληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή.  

   ΥΠΟΜΝΘΜΑ:  Χ1. χολείο     Χ2. Πάρκο     Χ3. Λεωφόροσ 

 

Χάξηεο 1: Πεξηνρή ηεο Πόιεο ηνπ Πεηξαηά https://maps.google.com/ 

 

https://maps.google.com/
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