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Οικολογικά Επισκέψιμα Αγροκτήματα 



Τι κάνω σήμερα με τη γη, με το νερό, με τον αέρα, με τα φυτά, τα ζώα 
και πώς συνεισφέρω στη διατήρηση, συνέχιση της ύπαρξης τους, 

έτσι ώστε, 
να τα βρουν και οι επόμενες γενιές;                           

Συμβατική γεωργία
Λιπάσματα,
Φάρμακα,
Μηχανήματα,
Καύσιμα
Μεγάλη παραγωγή
Μονοκαλλιέργειες

Πολύ καλή εμφάνιση των προϊόντων αλλά όχι καλή ποιότητα! 
Υπολείμματα (αρρώστιες)!
καταστροφή εδάφους και οικοσυστήματος! 
μεγάλο κόστος!
Αμφιλεγόμενο το καθαρό κέρδος λόγω των εξόδων!
Μονότονα αφιλόξενα, 'νεκρά' τοπία!

Πλήρη 
εξάρτηση από
χημικά 
σκευάσματα! 

Οικολογική γεωργία
Κοπριά,
Φυτικά 'τσάγια',
Εργαλεία χειρός,
Ελάχιστα καύσιμα
Μικρή παραγωγή
Βιοποικιλότητα

Ανεξαρτησία!
Ολιγάρκεια!

Όχι πολύ καλή εμφάνιση των προϊόντων, αλλά πολύ καλή ποιότητα! 
Τα φτιάχνουμε μόνοι μας!
Δεν σκάβουμε! Ήπιες επεμβάσεις!
Πολύ μικρό κόστος!
Αξιοπρεπή έσοδα βασικής διαβίωσης!
Ζωντανά οικοσυστήματα, όμορφα τοπία, θεραπευτικά!

Γιατί οικολογικά;

Τι θέλω;                Υγεία – Ποιότητα – Επάρκεια – Οικονομία – Χαρά – Αρμονία – Ομορφιά ...!



 Ασταμάτητο όργωμα....



Χημικοί ή.... βιολογικοί ψεκασμοί....



Μονοκαλλιέργειες, πανομοιότυπα φυτά... 



Υπερ-βόσκηση...



                                                     Εξάντληση εδάφους....Ερημοποίηση



                                                  Τα νερά της βροχής παρασύρουν το χώμα... 



Εταιρείες-εργαστήρια παραγωγής φυτών, σπόρων...



 

   Ή μήπως καλύτερα έτσι;!



              Βασικό εργαλείο       Ο ειδικός Αρχιτεκτονικός και Φυτοτεχνικός Σχεδιασμός του Τοπίου

   Έτσι λοιπόν συνδυάζουμε:       την Αρχιτεκτονική Τοπίου και

                                                    τις Αναγεννητικές Τεχνικές καλλιέργειας

                               με στόχο       την Αναγέννηση του τοπίου/περιβάλλοντος!

                       Βασική αρχή     Δουλεύουμε με τη φύση και όχι ενάντια της!....

                   Φιλοσοφία μας:
- εμπνεόμαστε από τις φυσικές διαδικασίες και αρμονικές αλληλοσυσχετίσεις και συγκαλλιέργειες που 
βρίσκουμε στη φύση και

- δημιουργούμε ενα οικοσυστημα προκειμενου οι διαδικασιες της φύσης να αναλαβουν 
την αναγεννηση του τοπιου, την αρμονική αλληλελπιδραση και υγιή αναπτυξη των φυτων.

                    Μέθοδος:
-η επιστημονική έρευνα (παρατήρηση, πείραμα, επαλήθευση, εφαρμογή, καταγραφή).

-η πρακτική οικονομία (ανακύκλωση, επανάχρηση, μείωση άσκοπων και υπερβολικών καταναλώσεων).

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (MASTER PLAN)



η Αρμονία της χρυσής τομής (μοτίβο-patterns)                  



 

                                                                                Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική      
            



                                                                        Φυσική δόμηση με υλικά του τόπου...
                                              υγιεινό κτίριο...χαμηλό κόστος...ποιότητα διαβίωσης.... 
                 



 
                                                                                   Λίμνη-δεξαμενή-πισίνα          
        



 
                                                                                                     Λίμνη-δεξαμενή   
               



 
                                                                      Συλλογή νερού-Σύστημα λιμνών         
         



 
                                     Άροτρο “σκίζει” δεν “γυρνάει” το χώμα, μία μόνο φορά...       
           



 
                                                                      Ακολουθούμε το φυσικό ανάγλυφο...    
              



 
                                                              Ελεγχόμενη, “κυλιόμενη” βόσκηση...            
      



 
                                                                                Πολλά διαφορετικά ζώα...         
       



 
                                                                                           Συστήματα φύτευσης...  
              



 

                                   Εντατικά συστήματα φύτευσης σε “7 στρώσεις”...                    
                               .... πλήρης αξιοποίηση χώρου όλο το χρόνο σοδειές...                  
 



 
                              Αισθητική και Λειτουργική Αρμονία και Ποιοτική Παραγωγή       
         



 
                                                                                 Μόνιμες φυτεύσεις...               
 



 
                           Κάθετη και 'τοξοτή' διαμόρφωση και αξιοποίηση του χώρου           
     



 
                                                                                             Πέργκολες...               
 



 
                                                                 Φυτεύσεις “πάνω” από μονοπάτια...          
      



 
                                                 Υπερυψωμένα παρτέρια λαχανικών, χωρίς σκάψιμο  
            



 
                                                                                                            Κόμποστ...    
            



l

 
                                                                                                       Εδαφοκάλυψη    
          



 
                                                                         Ανακύκλωση, Επανάχρηση               
 



 

                Μελέτη Αγροκτήματος στη Μαλακάσα-Κατασκευή “κυκλικού”λαχανόκηπου



 
                                                     Παραγωγή “κυκλικού”λαχανόκηπου (Μαλακάσα)   
           



 
                                                                 Μελέτη Αγροκτήματος στο Καπανδρίτη    
            



 
                            ‘Το μικρό σχολειό της γης’



 



 
 ‘Το μικρό σχολειό της γης’



 
‘Το μικρό σχολειό της γης’

κυκλικό παρτέρι λαχανικών...                                          ...στη μέση λίμνη



 
‘Το μικρό σχολειό της γης’



 ‘Το μικρό σχολειό της γης’



                  

 

            Βοήθεια από φίλους-εθελοντές                



 

                                        
        Δίκτυο - Πολλά Αγροκτήματα που συνεργάζονται

                                                                    Η ισχύς εν τη ενώση!             



Σας ευχαριστούμε!
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