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Οµιλία Κ. Ζερβα, Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων 

Χώρων ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι αστικές περιοχές έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση της 

έκτασης και του πληθυσµού τους µε το 80% περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσµού να 

συγκεντρώνεται πλέον στις πόλεις. Οι  πόλεις έχουν εξελιχθεί σε βασικά κέντρα 

υποδοµών, αγορών, πολιτισµού αλλά και αναψυχής. Η ραγδαία αυτή αύξηση του 

πληθυσµού σε συνδυασµό µε την επέκταση και την ενίσχυση του αστικού ιστού, 

δηµιουργεί κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά προβλήµατα και έτσι οι πόλεις 

καλούνται να αντιµετωπίσουν τη συνεχή πρόκληση της βελτίωσης του βιοτικού τους 

επιπέδου. Οι χώροι αστικού πρασίνου µαζί µε άλλες βασικές υποδοµές αποτελούν 

θεµελιώδες συστατικό ενός βιώσιµου περιβάλλοντος και ενισχυτικό παράγοντα της 

καλής ποιότητας ζωής. Στην εποχή µας, είναι πλέον κατανοητό ότι η συµβολή του 

αστικού πρασίνου στις λειτουργίες µίας πόλης ξεφεύγει κατά πολύ από την 

περιβαλλοντική αξία και έχει σαφέστατες κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις. Η ποιότητα 

ζωής µιας πόλης είναι αυτό που την κάνει ανταγωνιστική, φιλική προς τους κατοίκους 

της και την καθιστά πόλο έλξης για επενδύσεις και επισκέπτες. 

 

Τα δεδοµένα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν προτεραιότητα για τη διοίκηση µας και 

από την αρχή ακόµη της θητείας µας καταφέραµε, µε τα λιγοστά οµολογουµένως 

οικονοµικά µέσα που διαθέτουµε, να δώσουµε το στίγµα βάζοντας την Θεσσαλονίκη σε 

ένα καινούριο δρόµο µε όραµα για µια πιο βιώσιµη πόλη. Ενάµιση περίπου χρόνο µετά, 

η Θεσσαλονίκη είναι σαφώς πλουσιότερη σε πράσινες εµπειρίες και πρακτικές και 

σταδιακά αλλάζει, αποβάλλοντας την εικόνα µιας πόλης που βρίσκεται στα όρια της 

αστικής παρακµής.   

 

Χωρίς δεύτερη σκέψη, τολµήσαµε να εντάξουµε την πόλη σε µια σειρά από διεθνείς 

πρωτοβουλίες και συνεργασίες ούτως ώστε να κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο και να 

ευθυγραµµιστούµε µε διεθνείς πρακτικές αποκοµίζοντας τεχνογνωσία και χρήσιµες ιδέες 

µέσω της εξωστρέφειας. Στα πλαίσια αυτά, υπογράψαµε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 

για µείωση των εκποµπών ρύπων που οφείλονται για την κλιµατική αλλαγή και µε αυτή 

την αφορµή σχεδιάζουµε το Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Επιπλέον, 
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καταθέσαµε υποψηφιότητα για Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014, µέσα από την 

οποία καταφέραµε για πρώτη φορά, να καταγράψουµε και να αξιολογήσουµε σφαιρικά 

τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της πόλης και να «µετρηθούµε» µε άλλες ευρωπαϊκές 

πόλεις οι οποίες έχουν ενσωµατώσει αειφόρες πρακτικές εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, 

υπογράψαµε τη χάρτα του Rururbal στη Βαρκελώνη, µέσα από την οποία προωθείται η 

κατανάλωση τοπικών προϊόντων συµβάλλοντας στη βελτίωση του οικολογικού 

αποτυπώµατος της Θεσσαλονίκης και µε δική µας πρωτοβουλία ιδρύεται το ∆ίκτυο 

Πράσινων Ελληνικών Πόλεων µε στόχο την προώθηση ενός βιώσιµου πράσινου 

µοντέλου για τις ελληνικές πόλεις. Συγχρόνως βρισκόµαστε σε διαρκή επικοινωνία –αν 

όχι- συµµαχία µε ελληνικές οργανώσεις και ευρωπαϊκούς φορείς (όπως το ίδρυµα 

Heinrich Boell της Γερµανίας) για την ανταλλαγή πρακτικών, και απόκτηση γνώσεων και 

εµπειριών. 

 

Αυτές οι δράσεις τοποθετούν τη Θεσσαλονίκη σε θέση πρωτοπόρου για τα ελληνικά 

δεδοµένα, και φιλοδοξούµε να ενισχύσουµε περαιτέρω αυτή τη δυναµική µέσω 

συνεργασιών και προγραµµάτων.  

 

Πέρα όµως από τις συνεργασίες και τις διεθνείς πρωτοβουλίες, καταφέραµε να 

πρασινίσουµε αισθητά την Θεσσαλονίκη φυτεύοντας περισσότερα από 4.500 δέντρα σε 

όλη την πόλη και προσπαθούµε να κερδίσουµε κάθε µέτρο ελεύθερου χώρου που θα 

µπορούσε να αποτελέσει µια µικρή όαση. Εγκαταστήσαµε, µε τη βοήθεια χορηγίας, ένα 

σύστηµα τηλεάρδευσης σε κεντρικά πάρκα της πόλης για την καλύτερη διαχείριση της 

άρδευσης, ενώ εξασφαλίσαµε µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση την µελέτη και κατασκευή 

των πρώτων κήπων βροχής στην Ελλάδα. 

Μέσω του Green Party, φιλοδοξούµε να ευαισθητοποιήσουµε τους πολίτες να 

συµπεριφέρονται µε οικολογική συνείδηση και να τους εντάξουµε στην προσπάθεια µας. 

Επίσης, για πρώτη φορά ο ∆ήµος θα έχει ένα πλωτό εργαστήριο που θα µελετά την 

ποιότητα του νερού του Θερµαϊκού και θα κάνει δειγµατοληψίες και µελετάµε επιπλέον 

τρόπους αντιµετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Όλα αυτά προσπαθούµε πάντα να τα 

συνδυάζουµε µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή των δηµοτών ούτως ώστε να 

µεγιστοποιούµε την ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

Η πόλη µας αλλάζει και στο άµεσο µέλλον θα έχουµε µία  καινούρια εικόνα της 

Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης του παραλιακού µετώπου, θα 
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έχουµε εξασφαλίσει ακόµη περισσότερο πράσινο, σε µια έκταση που κάποτε 

κυριαρχούσε το πλακόστρωτο και το τσιµέντο.  

 

Επίσης, διεκδικούµε την ανάπλαση και της δεύτερης προβλήτας του λιµανιού στα 

πρότυπα της πολύ επιτυχηµένης ανάπλασης της πρώτης, η οποία θα δώσει στην 

Θεσσαλονίκη άλλο ένα ελεύθερο χώρο για δραστηριότητες.      

 

Η ολοκλήρωση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά 

οφέλη που θα έχει για την πόλη, τα οποία µε οικονοµικούς όρους έχουν υπολογιστεί σε 

3.000.000 ΕΥΡΩ ηµερησίως λόγω της µείωσης της χρήσης των ΙΧ και της µείωσης των 

ρύπων κτλ., και θα δώσει το έναυσµα για περαιτέρω αναπλάσεις και πεζοδροµήσεις. 

Αναµφισβήτητα, αποτελεί ένα τεράστιας σηµασίας έργο για την πόλη, και πραγµατικά 

απορώ γιατί δεν δίνεται η πρέπουσα σηµασία στο έργο από την πολιτεία και από τους 

δηµότες οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι «επιβλέποντες» του έργου. 

 

Πέρα από τα παραπάνω, όλοι µιλούν και για την µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ, ένα, 

οµολογουµένως, αρκετά δύσκολο εγχείρηµα µε αµφίβολο ορίζοντα υλοποίησης το οποίο 

όµως θα απελευθερώσει ένα τεράστιο χώρο για τη δηµιουργία ενός µητροπολιτικού 

πάρκου της Θεσσαλονίκης. Επειδή όµως αυτό µπορεί να ακούγεται φαραωνικό, και 

όπως έχω δηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν, είµαι οπαδός των απλών και 

ουσιαστικών λύσεων, της πολιτικής του µικρού και εφαρµόσιµου, θεωρώ ότι µία 

σταδιακή συρρίκνωση του χώρου της ∆.Ε.Θ. µε παράλληλη διεκδίκηση του χώρου και 

αξιοποίηση των στρατοπέδων θα µπορούσε να αποδώσει καλύτερα και γρηγορότερα το 

πράσινο που έχει τόσο πολύ ανάγκη η πόλη µας. ∆εδοµένου µάλιστα ότι τα 5 ρέµατα 

εντός του αστικού ιστού της πόλης βρίσκονται ήδη στη διαδικασία µεταφοράς της 

ιδιοκτησίας και δικαιοδοσίας τους στο ∆ήµο και µπορούν και αυτά να συµβάλλουν 

σηµαντικά στην αναζωογόνηση του αστικού τοπίου.  

 

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η ανταγωνιστικότητα των πόλεων βασίζεται στην καλή τους 

εικόνα. Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως 

βασικό µέσο προώθησης της οικονοµικής αναζωογόνησης των Ευρωπαϊκών πόλεων και 

η υψηλή ποιότητα του περιβάλλοντος γίνεται παράγοντας για τη προσέλκυση 

επενδύσεων δηµιουργώντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς, 

αργήσαµε να το συνειδητοποιήσουµε και όπως στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, έτσι και 
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εδώ, ακολουθήσαµε ένα µοντέλο ανάπτυξης το οποίο ναι µεν ευνόησε αρκετούς, αλλά 

από την άλλη, υπονόµευσε την ποιότητα ζωής. Σήµερα λοιπόν καλούµαστε να 

πληρώσουµε τον λογαριασµό για όλα αυτά που έγιναν από τις προηγούµενες γενιές. 

Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να σταµατήσουµε να γκρινιάζουµε για τα λάθη του 

παρελθόντος και να κοιτάξουµε µπροστά. Και αυτό το κάνουµε απευθυνόµενοι στη νέα 

γενιά µε τη θεσµοθέτηση οργανωµένων προγραµµάτων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, όχι µε τη συνηθισµένη ακαδηµαϊκή προσέγγιση αλλά µε πρακτικούς 

και εύληπτους τρόπους καθηµερινής οικολογικής συµπεριφοράς.  

 

Απευθυνόµαστε σε όλους εσάς που αντιλαµβάνεστε ότι η αλλαγή είναι συλλογική 

ευθύνη, και ότι όλοι µαζί µπορούµε να συµβάλλουµε για να γίνει η πόλη µας βιώσιµη. Οι 

καλές ιδέες και πρακτικές χρειάζονται εµπνευστές, χρειάζονται δηµιουργούς και δράσεις 

αλλά χρειάζονται και γόνιµο έδαφος για να αναπτυχθούν. Χρειάζονται κοινωνική 

αποδοχή και υποστήριξη για να συντηρηθούν και να αποδώσουν. Καθηµερινά γίνοµαι ο 

ίδιος µάρτυρας του περιορισµένου ενδιαφέροντος από φορείς της πόλης αλλά και από 

µεγάλο τµήµα των συµπολιτών µας, οι οποίοι συνεχίζουν πάγιες πρακτικές χρόνων οι 

οποίες δυσκολεύουν κατά πολύ το έργο µας και συµβάλλουν σε µια εικόνα υποβάθµισης 

του αστικού τοπίου Για παράδειγµα µέσω της αφισσορύπανσης, του γκράφιτι, του 

ανεξέλεγκτου παρκαρίσµατος κτλ.. Γι’ αυτό και επιµένουµε ιδιαίτερα στο ζήτηµα της 

ευαισθητοποίησης καθώς οι ενέργειες του ∆ήµου από µόνες τους δυστυχώς δεν αρκούν.  

Οι δηµότες πρέπει να αντιληφθούν σταδιακά ότι η βιώσιµη ανάπτυξη δεν είναι ούτε 

µόδα, ούτε πολυτέλεια, αλλά αντίληψη, και προϋπόθεση ανάπτυξης σε πολλαπλά 

επίπεδα και πρώτα απ’ όλα στην ποιότητα ζωής. Η συνεργασία ∆ήµου και πολιτών είναι 

ζωτικής σηµασίας τόσο στο κοµµάτι της ανάπτυξης όσο και στο κοµµάτι του σχεδιασµού 

δράσεων όπως για παράδειγµα στην ιδέα που έχουµε για αξιοποίηση των κοινόχρηστων 

ακάλυπτων χώρων των πολυκατοικιών για την ανάπτυξη πράσινων χώρων. Ο ∆ήµος 

µπορεί να υποστηρίξει τη δράση µε προγράµµατα, θα πρέπει όµως να υπάρχει και η 

συναίνεση των συνιδιοκτητών καθώς πρόκειται για ιδιωτικούς χώρους. Αντίστοιχα µικρές 

και εφαρµόσιµες προτάσεις είναι η διατήρηση των κάδων απορριµµάτων εντός των 

πολυκατοικιών ή η υιοθεσία πάρκου, παρτεριού, δενδροδόχου µπροστά στην κατοικία – 

µαγαζί µας.  

 

Είναι επίσης αναγκαία η εξεύρεσηςενός µοντέλου, όπου µε κέντρο την βιωσιµότητα, θα 

προωθείται η σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µέσω της καλλιέργειας µιας νέας 
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κουλτούρας αποδοχής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης για τη 

δηµιουργία υποδοµών. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγµα του Central Park 

στη Νέα Υόρκη, όπου κοµµάτι του πολύ σηµαντικού αυτού πάρκου υποστηρίχτηκε και 

αξιοποιήθηκε από ιδιώτες µε τη δηµιουργία εγκαταστάσεων χαµηλής όχλησης. Σε 

περίοδο οικονοµικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνει η χώρα µας, είναι πολύ σηµαντικό 

να αξιοποιήσουµε το θεσµό των χορηγιών, και να αποδεσµεύσουµε τους ήδη 

περιορισµένους δηµόσιους πόρους. Επιπλέον, είναι σηµαντικό οι πολίτες να έχουν και οι 

ίδιοι ουσιαστικά µέρισµα στους δηµόσιους χώρους µε την αξιοποίηση τους πέρα από την 

απλή χρήση τους. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι µε την δηµιουργία ∆ηµοτικών 

λαχανόκηπων την οποία και προωθούµε. Τις συγκεκριµένες εκτάσεις θα µπορούν να 

αξιοποιήσουν οι δηµότες για την παραγωγή οπωροκηπευτικών προς δική τους 

κατανάλωση. Με αυτό τον τρόπο δίνεται ένα αντιστάθµισµα στις επιπτώσεις της 

οικονοµικής κρίσης και επαναπροσδιορίζεται η σχέση µας µε το φυσικό περιβάλλον.  

 

Επιπλέον, θα πρέπει και η δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων να µην µένει µόνο 

στην άσκηση πολιτικής πίεσης αλλά να βρίσκει εφαρµογή στα καθηµερινά ζητήµατα της 

βιώσιµης ανάπτυξης. Το ίδιο θεωρώ ότι ισχύει και για το πράσινο κίνηµα. Θλίβοµαι από 

το γεγονός ότι στην Ελλάδα, οι φορείς που έχουν µία πράσινη ευαισθητοποίηση δεν 

κατάφεραν να βρουν σηµαντικό έρεισµα στην ελληνική κοινωνία και έτσι τις πολιτικές 

τους καπηλεύτηκαν άλλοι χώροι για την εξυπηρέτηση κοµµατικών σκοπιµοτήτων. 

Πιστεύω ότι το πράσινο κίνηµα είναι καιρός να ωριµάσει πολιτικά και να δώσει 

συγκεκριµένες απαντήσεις σε καίρια πολιτικά ζητήµατα και κοινωνικές ανησυχίες. Μόνο 

έτσι θα καταφέρει να προωθήσει µια πράσινη ατζέντα που θα δώσει ώθηση στη βιώσιµη 

πράσινη ανάπτυξη, στα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.   

 

Στις ελληνικές πόλεις, η εµπειρία σε περιβαλλοντικές δράσεις και βιώσιµο σχεδιασµό 

είναι δυστυχώς πολύ µικρή. Είµαι όµως αισιόδοξος ότι έχουµε ήδη µπει σε πορεία 

αλλαγής, σε ένα νέο δρόµο ανάπτυξης. Η διοίκηση µας διαθέτει την βούληση και το 

αποδεικνύει καθηµερινά. Η επόµενη πρόκληση θα είναι να καταφέρουµε, εν µέσω 

πολλών δυσκολιών, να υλοποιήσουµε όλα όσα οραµατιζόµαστε για την εξέλιξη της 

Θεσσαλονίκης σε µια πραγµατικά βιώσιµη, πράσινη πόλη του µέλλοντος. Μια τέτοια 

εξέλιξη πιστεύω ότι αποτελεί µονόδροµο για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, τόσο 

της δικής µας όσο και των επόµενων γενεών.  
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Σας ευχαριστώ. 

 


