
P&G και ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν της 

δυνάμεις τους για τη δημιουργία του 6ου 

πάρκου τσέπης στα Πετράλωνα 

 

Μια ακόμα γειτονιά στην Αθήνα πρασινίζει με το νέο Πάρκο Τσέπης στα Πετράλωνα. 

 

Τα πάρκα τσέπης επεκτείνονται και μαζί και τα οφέλη τους. Ένας ακόμα πνεύμονας πρασίνου 

προστέθηκε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα, για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των 

κατοίκων της περιοχής. Το πάρκο τσέπης στον πεζόδρομο Δημ. Παυλίδη, έκτασης 160 τ.μ., είναι το 6ο 

πάρκο τσέπης που δημιουργεί η P&G αυτή τη φορά μαζί με την ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Με την υλοποίηση από την Οργάνωση ΓΗ, το πάρκο αναβαθμίστηκε αισθητικά και οικολογικά. Περίπου 

500 νέα δέντρα, φυτά και θάμνοι φυτεύτηκαν στο χώρο ενώ, με έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, 

κατά μήκος του πεζόδρομου τοποθετήθηκαν ψηλά, αειθαλή δέντρα, κατάλληλα για τις τοπικές 

μικροκλιματικές συνθήκες, τα οποία προσφέρουν φυσική σκίαση για πιο ευχάριστη παραμονή των 

επισκεπτών στο πάρκο. Στο χώρο τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης ακόμα και 

ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση αποτσίγαρων. Ο φωτισμός του πάρκου ενισχύθηκε με την τοποθέτηση 

αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ το νέο παγκάκι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα 

πλαστικά, θα θυμίζει στους επισκέπτες ότι τα πλαστικά απορρίμματα αντί να καταλήγουν στις θάλασσες 

και τις ακτές, μπορούν να αποκτήσουν ξανά ζωή και αξία. 

Στην ολοκλήρωση του νέου πάρκου τσέπης, που βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα Πετραλώνων της ΑΒ 

Βασιλόπουλος, συνέβαλλαν έμπρακτα οι άνθρωποι της P&G και της ΑΒ Βασιλόπουλος με την εθελοντική 

συμμετοχή τους στην τοποθέτηση των φυτών. 

Τα πάρκα τσέπης αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων εγκαταλελειμμένων 

χώρων στις πόλεις μας και μία πρόταση στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος και την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα στα 

πυκνο-κατοικημένα αστικά κέντρα, δίνοντας πνοή & κάνοντας τις πόλεις μας πιο βιώσιμες. 



#allazoumesinithies και “πρασινίζουμε τις γειτονιές μας” με την P&G. 

Δείτε το σχετικό video: https://youtu.be/Ll_PPXWi2ac  
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