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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτική εκδροµή στην Νάουσα & Έδεσσα
Στα πλαίσια του ΠΜΣ «Σχεδιασμός & Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14
Νοεμβρίου 2015, εκπαιδευτική εκδρομή στην Νάουσα και στην Έδεσσα.

Πρώτα επισκεφτήκαμε την πόλη της Νάουσας και συγκεκριμένα το άλσος του Αγίου Νικολάου, το
οποίο περιλαμβάνει τον εντυπωσιακό βιότοπο με πλατάνια και διασχίζεται από τον ποτάμι Αραπίση.
Πραγματοποιήθηκε περίπατος μέσα στους διαμορφωμένους διαδρόμους του άλσους και έγινε
λεπτομερής ενημέρωση για την περιβαλλοντική ανάπλαση καθώς και για την λειτουργία του άλσους
από τον κ. Νικόλαο Μπάμπο, Προϊστάμενο του Τμήματος Πρασίνου, της Δ/νσης Πρασίνου Νάουσας. Το
άλσος, μετά την αποκατάσταση, την περιβαλλοντική διαχείριση και την χωροθέτηση των χρήσεων,
αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα αρμονικής και αμφίδρομης σχέσης του ανθρώπου και του φυσικού
περιβάλλοντος.

Δεύτερος σταθμός μας, αποτέλεσε η πόλη της Έδεσσας. Εκεί, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις
αναπλάσεις και παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον ιστό της πόλης με άμεσες
αναφορές στο αγροτικό τοπίο της περιοχής αλλά και της βιομηχανικής κληρονομιάς. Η ξενάγηση
πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτριο Μεταξά, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του Δήμου Έδεσσας. Η ενημέρωση περιλάμβανε την οργάνωση πάρκων, παιδικών χαρών,
φυτεύσεων σε πεζοδρόμια αλλά και χώρων στάθμευσης. Μέσω των αναπλάσεων, έγινε σαφής ο
λειτουργικός ρόλος του πρασίνου στην πόλη καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων,
αλλά και η γενικότερη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η επίσκεψη
στο Δημαρχείο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό με την
(πιλοτική) εγκατάσταση ταρατσόκηπου.

Οι φοιτητές μας ενθουσιάστηκαν από την εμπειρία την οποία απέκτησαν από όλη την εκπαιδευτική
τους επίσκεψη και οπλίστηκαν με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους.

Συνοδοί στην εκπαιδευτική εκδρομή ήταν ο Δ/ντης του ΠΜΣ «Σχεδιασμός & Διαχείριση Αστικού
Πρασίνου» Δρ. Ιωάννης Τάκος, οι καθηγητές του Τμήματος Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης και Δρ. Αντώνιος
Παπαδόπουλος, η Δασάρχης Δράμας και επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Δρ. Ελισσάβετ
Κωνσταντινίδου και ο υποψήφιος διδάκτωρ κ. Γεώργιος Βαρσάμης (Msc), επιστημονικός συνεργάτης
του Τμήματος.

Ο Διευθυντής και η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Σχεδιασμός & Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους κ.κ. Νικόλαο Μπάμπο και Δημήτριο Μεταξά για την
φιλόξενη υποδοχή, άψογη ξενάγηση και λεπτομερή ενημέρωση που προσέφεραν στους σπουδαστές
μας.
Φωτογραφικό υλικό της επίσκεψης στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ (multimedia – Φωτογραφίες/video).

Ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ.

Ιωάννης Τάκος

