
                                                                          
 
 
 
 
 

Climathon Volos 

 

Με επιτυχία διεξήχθη το Climathon Volos το οποίο διοργανώθηκε στις 5-6 

Νοεμβρίου 2022 στo Δημαρχείο του Βόλου. 

Η εκδήλωση ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή πραγματοποιήθηκε 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και το θέμα της Πρόκλησης ήταν η 

«αστική βλάστηση» σαν ασπίδα ενάντια στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.  

 

 

Εικόνα 1 - Από τις ομιλίες του Climathon Volos.  

 



                                                                          
 
 
 
 
 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 

με την υποστήριξη του Δήμου Βόλου και με χορηγό βραβείων την Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

Η εκδήλωση άρχισε με μια σειρά ομιλιών από ειδικούς για θέματα που σχετίζονται με 

την Πρόκληση της εκδήλωσης, όπως οι σύγχρονες και μελλοντικές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, το αστικό μικροκλίμα, η διαχείριση της αστικής βλάστησης και 

η αστική γεωργία.  

 

 

Εικόνα 2 - Διαμόρφωση της Πρότασης σε συνεργασία με τους μέντορες.  

 



                                                                          
 
 
 
 
 

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και με την καθοδήγηση 

των μεντόρων της εκδήλωσης άρχισαν να διαμορφώνουν τις Προτάσεις τους. Στόχος 

η αξιοποίηση της αστικής βλάστησης για την θωράκιση του Βόλου από τις συνέπειες 

της κλιματικής αλλαγής, που είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας αλλά και των 

ακραίων εξάρσεων της θερμοκρασίας, η μείωση των βροχοπτώσεων και η αύξηση 

των ακραίων φαινομένων γενικότερα.  

Οι συμμετέχοντες συνέχισαν να εξελίσσουν και να βελτιώνουν τις ιδέες τους για 

σχεδόν 24 ώρες. Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου οι ομάδες έκαναν την παρουσίαση των 

προτάσεων και απάντησαν στις ερωτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Την επιτροπή 

αξιολόγησης απάρτιζαν οι Ιωάννης Καψωμενάκης, ερευνητής του Κέντρου 

Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, Δημήτριος 

Παπαναστασίου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γεώργιος Σταμπουλής, αναπληρωτής καθηγητής του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 

 

Εικόνα 3 – Φωτογραφία στην λήξη του Climathon Volos.  

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι τρεις 

ομάδες που βραβεύθηκαν ασχολήθηκαν με τα θέματα των πράσινων στεγών, την 

ενυδρειοπονία και τους κοινοτικούς κήπους. Οι νικητές θα λάβουν χρηματικά 

βραβεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.  


