
Στις 26 Μαρτίου 2022, στις 3μμ έως 6μμ, θα πραγματοποιηθεί ένα διεθνές σεμινάριο με θέμα την 
πρωτοβουλία για τον μεγάλο πράσινο τοίχο της Αφρικής που οργανώνεται από την UIA / Region V 
(Africa). Ο Νίκος Τσινίκας, ομ. Καθηγητής, τμ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, θα παρουσιάσει το θέμα «η φύση 
ως πηγή έμπνευσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική τεχνολογία». 
 
Το σεμινάριο αφορά κύρια τις σχολές αρχιτεκτονικής της Αφρικής και θα ακολουθήσει διεθνής 
φοιτητικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών σε σχέση με το θέμα και την κατοικία. Το σεμινάριο είναι 
ανοιχτό για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Αν επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε o σύνδεσμος 
είναι στην πρώτη σελίδα στη διεύθυνση 
https://www.uia-architectes.org/en/ 
Πατήστε το Webinar – Great Green Wall και κάτω από το χάρτη της Αφρικής έχει κείμενο με τίτλο 
Webinar – Great Green Wall και με μπλε γράμματα REGISTER HERE  
ή Register: https://qrco.de/bcnp0v 
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ‘ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΙΧΟ’ (Great Green Wall Initiative, GGWI) 
Ο μεγάλος ‘πράσινος τοίχος’ ξεκινάει από τη Σενεγάλη και καταλήγει στο Ντζιμπουτί. Οι άλλες εννέα 
χώρες που διασχίζει στην περιοχή Σαχέλ, Νότια της Σαχάρας, είναι: Μαυριτανία, Μαλί, Μπουργκίνα 
Φάσο, Νιγηρία, Νίγηρας, Τσαντ, Σουδάν, Ερυθραία και Αιθιοπία. Συνολική διαδρομή 8000 χλμ. με 
πλάτος 16 χιλ. Ο στόχος του έργου είναι να καταπολεμήσει την υποβάθμιση της γης, την ερημοποίηση 
και την ξηρασία. Η έρημος έχει επεκταθεί κατά 10% τα τελευταία 100 χρόνια. Θα φυτευτούν δένδρα, 
φυτά, θα αυξηθεί η βλάστηση, θα δημιουργηθούν λιβάδια, θα παραχθεί τροφή, θα δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας και θα προωθηθεί η ειρήνη. Η αφρικανική ήπειρος θα αποτελέσει παράδειγμα 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλάζοντας την ζωή εκατομμυρίων κατοίκων. Το έργο 
προτάθηκε το 2007 από την Αφρικανική ‘Ένωση και χρηματοδοτήθηκε από τη Διεθνή Τράπεζα. 
Σήμερα, οι χώρες του ‘πράσινου τοίχου’ έχουν αυξηθεί στις 21! Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχουν 
δημιουργηθεί 100 εκατομμύρια εκτάρια πράσινης γης, δηλαδή 8 εκατομμύρια εκτάρια κάθε χρονιά (1 
εκτάριο είναι ίσο με 10 στρέμματα ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα). 
Η σημερινή κατάσταση, μετά από 10 χρόνια, βρίσκεται μόλις στο 10% του συνολικού έργου. 
 
UIA GGWI: Interactive Webinar on 26th March 2022, 14:00 - 16.45hrs 
 
The interactive webinar’s targeted audience are students of architecture, landscape architecture and others related. Though 
young architects and practitioners are also encouraged worldwide to attend this webinar that what will be an educative 
contribution of how architecture hopes to add value to this GGW belt. 
The Speakers and their topics are : 
 
Introduction by President Jose/ Prof. Ashraf Salama (Moderator)  
• Prof. David Garcia (Denmark ) - Architecture in Extreme Environments  
• Prof. (Emeritus) Nikolaos Tsinikas (Greece) - Nature & Architecture  
• Prof. Borong Lin (China) - New Strategies for Sustainable Buildings in Extreme Environments  
Second Session - Introduction (5mins)   
• Hon. Prof.  Anna Heringer (Germany) – Sustainable Building Materials  
• Prof. Hanaa Dahy (Egypt) - Bio-based Materials and its potential for African Architecture Transformation  
• Prof. Cordelia Osasona (Nigeria) - The Past in Our Future: Transformed Culture, transforming builtscape  
25mins (15mins presentation +10mins Q&A) 
 
 

https://www.uia-architectes.org/en/
https://qrco.de/bcnp0v


 
 


