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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Θέμα: «Συμμετοχή του Θερμοκηπίου Καλλωπιστικών Φυτών, του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εκδήλωση με θέμα: Πρασινίζω την πόλη μου» 

 
Για μια ακόμα φορά το Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών του ΓΠΑ βρέθηκε 

στο πλευρό μικρών και μεγάλων κατοίκων της πόλης μας, προσφέροντας 
δωρεάν φυτά και χρήσιμες συμβουλές σε όλους όσους επισκέφτηκαν την 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Πλάτωνος 17 Απριλίου 2016. 

Στο χώρο στήθηκε υπαίθριο στεγαζόμενο περίπτερο έκτασης εννέα (9) 
τετραγωνικών μέτρων, με φυτά και διαφημιστικά φυλλάδια του θερμοκηπίου, 
“banner” διαφημιστικό του Θερμοκηπίου και προθήκη και καρότσι για την 
προβολή  μέρους φυτών που παράγονται και πωλούνται στο θερμοκήπιο. 

Το περίπτερο πλαισιώθηκε από άτομα του προσωπικού του Θερμοκηπίου, 
τα οποία διένειμαν διαφημιστικό υλικό και ενημέρωναν τον κόσμο με χρήσιμες 
συμβουλές. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πλήθος ατόμων επισκέφτηκαν το 
περίπτερο του Θερμοκηπίου Καλλωπιστικών Φυτών του ΓΠΑ, εκφράζοντας 
απορίες τόσο σχετικά με τα φυτά που διατίθενται προς πώληση στο 
Θερμοκήπιο, όσο και για καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη και συντήρησή τους (μεταφυτεύσεις, ποτίσματα, λιπάνσεις κλπ). 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν  με επιτυχία δύο περίπατοι στο χώρο του 
άλσους με σκοπό να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες χαρακτηριστικά φυτά της 
Αθηναϊκής πανίδας. Η ξενάγηση έγινε από εθελοντές αποφοίτους γεωπόνους 
του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. 
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως εξής : 
• Ξεναγήσεις στα φυτά της Αττικής. Περιήγιση σε μια ειδικά διαμορφωμένη 

διαδρομή για να γνωρίσουμε χαρακτηριστικά φυτά της Αττικής. 
• Σεμινάρια μεταφύτευσης και λίπανσης. Πρακτικές συμβουλές για να 

φροντίζουμε τα φυτά μας. 
• Θεατρικό Παιχνίδι (πράσινο και δημιουργικό ) 
• Ζωγραφική για παιδιά, με θέμα το πράσινο. 
Το Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών του Πανεπιστημίου μας, ενισχύοντας και 

προβάλλοντας για μια ακόμα φορά τον κοινωνικό του ρόλο, πλεόν αυτών του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού, στηρίζει και θα στηρίζει πρωτοβουλίες που 
σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου και την ενδυνάμωση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης. 
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Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών 
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