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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

1.1. ΧΡΗΣΗ ΓΚΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το γκρίζο νερό μπορεί να περιέχει ίχνη βρωμιάς, τροφής, λίπους, μαλλιών και ορισμένων 

προϊόντων καθαρισμού για οικιακή χρήση. Παρόλο που το γκρίζο νερό μπορεί να φαίνεται 

«βρώμικο», είναι μια ασφαλής και επωφελής πηγή άρδευσης για τους κήπους. Εάν το γκρίζο 

νερό καταλήγει σε ποτάμια, λίμνες ή εκβολές, τα θρεπτικά συστατικά του γίνονται ρύποι, 

αλλά για τα φυτά, μπορεί να είναι πολύτιμο λίπασμα.1 Εκτός από τα προφανή οφέλη της 

εξοικονόμησης νερού, η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού το κρατά μακριά από τον 

υπόνομο ή το σηπτικό σύστημα, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να μολύνει τα τοπικά 

υδατικά συστήματα. Η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού για άρδευση επανασυνδέει 

τους κατοίκους των πόλεων και  τους κήπους με τον φυσικό κύκλο νερού.2 

Η εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης γκρίζου νερού στα αστικά συστήματα ύδρευσης 

παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο για το υποσύστημα ύδρευσης -μειώνοντας τη ζήτηση για 

πόσιμο καθαρό νερό-όσο και για τα υποσυστήματα λυμάτων, μειώνοντας την ποσότητα των 

λυμάτων που απαιτούνται για μεταφορά και επεξεργασία. Το επεξεργασμένο γκρίζο νερό 

έχει πολλές χρήσεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται στο καζανάκι της τουαλέτας ή στην 

άρδευση.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Απλό σύστημα επεξεργασίας γκρίζου νερού που βασίζεται στην περμακουλτούρα. Πηγή: YouTube, Living Big In A 
Tiny House. 

                                                           
1 Grey Water Action; “https://greywateraction.org/greywater-reuse/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  
2 Ibidem. 
3 Wikipedia; Grey water “https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_water.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

https://greywateraction.org/greywater-reuse/
https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_water
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1.2. HÜGELKULTUR  

Πρόκειται για μία πρακτική στην οποία το ξύλο θάβεται μέσα στο χώμα, με σκοπό να 

αυξηθεί η κατακράτηση νερού του εδάφους. Λόγω της πορώδους δομής του ξύλου, 

λειτουργεί ως σφουγγάρι όταν αποσυντίθεται κάτω από το έδαφος. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου των βροχών, τα θαμμένα ξύλα μπορεί να απορροφήσουν αρκετό νερό ώστε να 

διατηρηθούν οι καλλιέργειες κατά τη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας. Αυτή η τεχνική είναι 

μια παραδοσιακή πρακτική που έχει αναπτυχθεί εδώ και αιώνες στην Ευρώπη και 

υιοθετήθηκε πρόσφατα από όσους ασχολούνται με την περμακουλτούρα.4  

Η τεχνική Hügelkultur μπορεί να εφαρμοστεί δημιουργώντας υψώματα στο έδαφος 

καθώς και υπερυψωμένα παρτέρια. Σε υπερυψωμένα παρτέρια, η πρακτική μιμείται τον 

φυσικό κύκλο των θρεπτικών συστατικών που εντοπίζεται στην αποσύνθεση του ξύλου και 

στην κατακράτηση των οργανικών καταλοίπων, ενώ βελτιώνει ταυτόχρονα τη δομή του 

παρτεριού και τις ιδιότητες αποστράγγισης.5 Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση ξύλινου υλικού 

στο κάτω μέρος του παρτεριού, πριν συσσωρευτεί το οργανικό χώμα και το λίπασμα από 

πάνω. Σύμφωνα με μια μελέτη που συγκρίνει τις ικανότητες κατακράτησης νερού στα 

υπερυψωμένα παρτέρια Hügel και στα απλά παρτέρια, διαπιστώθηκε ότι τα υπερυψωμένα 

παρτέρια Hüge έχουν χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και είναι πιο αποτελεσματικά σε 

βάθος χρόνου, απαιτώντας λιγότερη άρδευση.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Δημιουργία παρτεριών HUGELKULTUR | Μέθοδος επιφανειακού σκαψίματος. Πηγή: YouTube, Some Room to 
Grow - Organic Gardening. 

                                                           
4 Wikipedia; Permaculture „https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 
5 Ibidem. 
6 Wikipedia; Permaculture „https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
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1.3. ΒΡΩΣΙΜΑ ΔΑΣΗ 

Ένα βρώσιμο δάσος,  ονομάζεται επίσης δασόκηπος, είναι η καλλιέργεια μιας ευρείας 

ποικιλίας βρώσιμων φυτών που προσπαθεί να μιμηθεί τα οικοσυστήματα και τα πρότυπα 

που βρίσκονται στη φύση. Τα βρώσιμα δάση είναι τρισδιάστατα σχέδια στα οποίαη ζωή 

επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις - πάνω, κάτω και έξω.7 

Ένα βρώσιμο δάσος δεν χρειάζεται να καλλιεργείται ξανά χρόνο με τον χρόνο. Μόλις 

καλλιεργηθεί, είναι αρκετά ανθεκτικό.8 Για παράδειγμα, τα ελάφια και τα κουνέλια μπορεί 

να έρθουν και να φάνε  μερικά από τα βρώσιμα ποώδη σε ορισμένες περιοχές.’. Επίσης, 

υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να προκαλέσουν 

ζημιά στη φυτοκάλυψη του εδάφους και στα ποώδη στρώματα. Ωστόσο, τα φυτά όχι μόνο 

θα αναπτυχθούν άμεσα – μιας και πολλά από αυτά είναι πολυετή και έχουν υγιή υπόγεια 

συστήματα - αλλά τα δέντρα, οι θάμνοι και τα κλήματα θα είναι άθικτα.9 

 

Εικόνα 3 Ο δασόκηπος: Τι είναι ένα βρώσιμο δάσος; Πηγή: YouTube, Discover Permaculture with Geoff Lawton. 

  

                                                           
7 Project Food Forest “https://projectfoodforest.org/what-is-a-food-forest/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  
8 Ibidem.  
9 Ibidem. 

https://projectfoodforest.org/what-is-a-food-forest/
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1.4. ΛΙΠΑΣΜΑ  

Το οργανικό λίπασμα παράγεται από φυτικά και ζωικά απόβλητα με μερική αερόβια 

αποσύνθεση από μικροοργανισμούς, μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης.10 Το 

κομπόστ μπορεί να προστεθεί στο έδαφος για να βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν. Τα 

απόβλητα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον κήπο αποτελούν σήμερα πάνω από 

το 30% αυτών που πετάμε, ενώ θα μπορούσαν να κομποστοποιηθούν. Η παραγωγή κομπόστ 

κρατά τα υλικά μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 

αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα χώρου και απελευθέρωσης μεθανίου ( ένα ισχυρό αέριο 

θερμοκηπίου.)11 

Το κομπόστ εμπλουτίζει το έδαφος με μαυρόχωμα ενώ αυξάνει επίσης τη γονιμότητα 

του εδάφους και τα αποθέματα νερού και αέρα.12 Κάνει το χώμα πλούσιο σε οξυγόνο, 

βελτιώνοντας την ανάπτυξη των φυτών. Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για καλλιέργειες 

λαχανικών και λουλουδιών σε γλάστρες και παρτέρια, αλλά και ως οργανικό λίπασμα στη 

γεωργία και την κηπουρική, σε πάρκα και κήπους. Το κομπόστ δεν έχει επιβλαβείς 

επιδράσεις ούτε στα φυτά ούτε στα ζώα,, ανεξάρτητα από τη δόση που εφαρμόζεται.13 

 

Εικόνα 4 Κομποστοποίηση – Η ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς! Πηγή: YouTube, Discover Permaculture with Geoff 
Lawton. 

 

                                                           
10 Wikipedia; „https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  
11 EPA; Composting At Home “https://www.epa.gov/recycle/composting-home.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 

2021.  
12 Wikipedia; „https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 
13 Ibidem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost
https://www.epa.gov/recycle/composting-home
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost
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1.5. ΤΑΦΡΟΙ  

Οι τάφροι είναι ρηχά και ευρεία κανάλια σχεδιασμένα για να αποθηκεύουν ή/και να 

μεταφέρουν απορροές και να απομακρύνουν ρύπους.14 Είναι ρηχά κανάλια με ελαφρώς 

κεκλιμένες πλευρές και μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε τεχνητά. Οι τεχνητοί τάφροι είναι 

συχνά λεκάνες διήθησης, σχεδιασμένες να διαχωρίζουν την απορροή νερού, να φιλτράρουν 

τους ρύπους και να αυξάνουν τη συλλογή του νερού της βροχής (οιφυσικές  περιπτώσεις 

αφορούν τις βιολογικές τάφρους).15  

Η ιδέα του τάφρου έχει γίνει επίσης γνωστή ως στρατηγική συλλογής νερού της βροχής 

και διατήρησης του εδάφους από τον Bill Mollison, τον David Holmgren και άλλους 

υποστηρικτές της περμακουλτούρας.16 Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται συνήθως για ένα κανάλι 

σε ισοϋψή καμπύλη που συλλέγει νερό. Οι τάφροι, όπως χρησιμοποιούνται στην 

περμακουλτούρα, έχουν σχεδιαστεί για να επιβραδύνουν και να αποθηκεύουν την απορροή, 

απλώνοντάς την οριζόντια κατά μήκος μιας έκτασης, διευκολύνοντας έτσι τη διείσδυση 

απορροής στο έδαφος. Αυτή η αρχέτυπη μορφή τάφρου αποτελεί ένα σκαμμένο, επικλινές, 

συχνά καλυμμένο με χορτάρι ή περιφραγμένο «χαντάκι» εφαπτόμενο στο έδαφος. Μια 

πιθανή επιλογή είναι να δημιουργήσετε την τάφρο σε μια νέα πλαγιά με ακόμα χαμηλότερη 

κλίση. Σε αυτή την περίπτωση, σχηματίζεται ένα ανάχωμα, περιορίζοντας τους φυσικούς 

κινδύνους στις πλαγιές και τυχόν ρεύματα νερού από πλημμύρες.17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Susdrain; Swales „https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-

conveyance-channels/swales.html. Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021 
15 Wikipedia; Swale „https://en.wikipedia.org/wiki/Swale_(landform).” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 

https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/swales.html
https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/swales.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Swale_(landform)
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1.6. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ  

Η ομαδοποίηση καρποφόρων δέντρων είναι μια τεχνική της περμακουλτούρας για 

κήπους ανθεκτικούς σε ασθένειες και με υψηλή απόδοση.18. Η ομαδοποίηση αφορά μια 

ομάδα φυτών που υποστηρίζει ένα κεντρικό στοιχείο - όπως ένα καρποφόρο δέντρο - για 

μέγιστη συγκομιδή και χρήση του χώρου. Η συστηματοποίηση αυτή προέκυψε 

παρατηρώντας πώς ορισμένα φυτά θα ομαδοποιηθούν φυσικά σε ένα μη διαχειριζόμενο 

περιβάλλον. Οι ομαδοποιήσεις παρέχουν ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη 

διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων, το οποίο μπορεί να μειώσει τον φόρτο εργασίας μας και 

να αυξήσει μακροπρόθεσμα την απόδοση. 

Ο στόχος της ομαδοποίησης είναι να καλλιεργηθεί ένα κεντρικό στοιχείο- όπως ένα 

καρποφόρο δέντρο- μαζί με φυτά που είναι εξαιρετικά χρήσιμα, πολυλειτουργικά και που 

θα μπορούσαν να αναπτυχθούν φυσικά μαζί με το κεντρικό στοιχείο. Η γενική ιδέα είναι να 

αξιοποιήσουμε τα οφέλη των φυτών για να μειώσουμε το κόστος, το εργατικό δυναμικό και 

την ανάγκη εισαγωγής υλικών. Η καλλιέργεια μιας ομάδας δέντρων απαιτεί περισσότερη 

προσπάθεια από την απλή καλλιέργεια ενός δέντρου και μπορεί το αρχικό κόστος να είναι 

λίγο μεγαλύτερο για τα επιπλέον φυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 Πώς να φυτέψετε μια ομάδα καρποφόρων δέντρων. Πηγή: YouTube, Roots & Boots. 

 

1.7. ΓΕΩΡΓΟΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 

                                                           
18 Tenth Acre Farm; How to Build a Permaculture Fruit Tree Guild “https://www.tenthacrefarm.com/how-to-

build-a-fruit-tree-guild/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  

https://www.tenthacrefarm.com/how-to-build-a-fruit-tree-guild/
https://www.tenthacrefarm.com/how-to-build-a-fruit-tree-guild/
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Ένα σύστημα διαχείρισης της γης, στο οποίο καλλιεργούνται δέντρα (ή θάμνοι) γύρω ή 

μεταξύ καλλιεργειών (ή βοσκοτόπων). Αυτή η διαφοροποίηση του γεωργικού συστήματος 

εισάγει μια αγροοικολογική διαδοχή -παρόμοια με αυτή των φυσικών οικοσυστημάτων-και 

έτσι ξεκινά μια αλυσίδα γεγονότων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα 

του γεωργικού συστήματος.19  

Η γεωργοδασοκομία χρησιμοποιεί τα διαδραστικά οφέλη από το συνδυασμό δέντρων 

και θάμνων με καλλιέργειες ή ζώα. Συνδυάζει γεωργικές και δασικές τεχνολογίες για τη 

δημιουργία πιο ποικιλόμορφων, παραγωγικών, κερδοφόρων, υγιεινών και βιώσιμων 

συστημάτων χρήσης της γης. Τα δέντρα ή οι θάμνοι χρησιμοποιούνται σκόπιμα στα γεωργικά 

συστήματα ή στα δασικά προϊόντα – πλην της  ξυλείας - που καλλιεργούνται σε δάση.20 

 

Εικόνα 7 Γεωργοδασοκομία στο Henbant Permaculture Farm στη Βόρεια Ουαλία = Κάνοντας μικρά αγροκτήματα να 
λειτουργούν. Πηγή: YouTube, Hebant Permaculture. 

 

 

 

1.8. ΣΠΕΙΡΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ 

                                                           
19 Wikipedia; Agroforestry „https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry” Accessed June 24, 2021.  
20 Wikipedia; Permaculture „https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry
https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
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Οι σπείρες βοτάνων είναι όμορφες, παραγωγικές εγκαταστάσεις, δημοφιλείς στους 

κύκλους της περμακουλτούρας, αλλά ελάχιστα γνωστές στο κυρίαρχο ρεύμα του 

σχεδιασμού κήπου.21 Από ψηλά, μια σπείρα βοτάνων μοιάζει πολύ με κέλυφος σαλιγκαριού 

ή ναυτίλου, σχήματα που βασίζονται στην ιερή γεωμετρία της φύσης. Η γεωμετρία αυτή 

αντικατοπτρίζει το σύμπαν, τις καθαρές μορφές του και τη σχέση φύσης και ανθρώπου, των 

μερών και του συνόλου.  

Οι σπείρες των βοτάνων είναι εκπληκτικά παραγωγικές και αποτελούν ένα θαυμάσιο 

τρόπο για να κατανοήσετε τη νοοτροπία της περμακουλτούρας, επιλέγοντας το σωστό μέρος 

για να φυτέψετε πράγματα -τόσο με την έννοια της ζώνης της περμακουλτούρας όσο και των 

κλιματικών παραμέτρων.22 Δημιουργούν ένα όμορφο σχήμα στον κήπο, αλλά έχουν και 

πρακτικούς σκοπούς. Έχοντας την σπείρα ανυψωμένη στο κέντρο, περιστρέφεται προς το 

επίπεδο του εδάφους, δημιουργώντας πολλά μικροκλίματα. Ορισμένα σημεία της σπείρας 

θα έχουν περισσότερο ηλιακό φως, ενώ άλλα περισσότερη σκιά. Ορισμένες περιοχές θα 

διατηρήσουν την υγρασία καλύτερα, ενώ τα πιο ανυψωμένα μέρη θα προσφέρουν την 

ευκαιρία για ένα αποστραγγισμένο και ξηρό έδαφος.  

 

Εικόνα 8 Γιατί να φτιάξετε μια σπείρα βοτάνων περμακουλτούρας; | Μικροκλίμα στην κηπουρική. Πηγή: YouTube, 
Heirloom Permaculture. 

                                                           
21 Modern Farmer; Herb spirals “https://modernfarmer.com/2020/11/herb-spirals/.” Πρόσβαση στις 24 

Ιουνίου 2021.  
22 Permaculture Research Institute; The Magic and Mystery of Constructing a Herb Spiral and Why Every 

Suburban Lawn Should Have One “https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-magic-and-mystery-
of-constructing-an-herb-spiral-and-why-every-suburban-lawn-should-have-one/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 
2021.  

https://modernfarmer.com/2020/11/herb-spirals/
https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-magic-and-mystery-of-constructing-an-herb-spiral-and-why-every-suburban-lawn-should-have-one/
https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-magic-and-mystery-of-constructing-an-herb-spiral-and-why-every-suburban-lawn-should-have-one/
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