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4.  ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Η ραγδαία επέκταση του οικιστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, από τη δεκαετία του 
1960, χωρίς σχεδιασµό και πρόβλεψη για το αστικό πράσινο, είχε σαν αποτέλεσµα 
οι χώροι αυτοί στο πολεοδοµικό συγκρότηµα να µην είναι επαρκείς σε έκταση, 
ούτε έχουν την κατάλληλη διασπορά. Η πόλη έχει ένα από τα µικρότερα ποσοστά 
πρασίνου από όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις µόλις 2,7 τ.µ., ανά κάτοικο. (Βιέννη 
20τ.µ., Χάγη 27,7τ.µ., Άµστερνταµ 27τ.µ., Βερολίνο 13τ.µ., Ρώµη 9τ.µ., Παρίσι 
8τ.µ., Ουάσιγκτον 50τ.µ.). 

Στην κατάταξη των πόλεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος η 
Θεσσαλονίκη βρίσκεται µια θέση πάνω από την Αθήνα, µόνο και µόνο επειδή οι 
ερευνητές µέτρησαν ως αστικό πράσινο κι εκείνο του κοµµάτι του Σέιχ Σου που 
βρίσκεται κοντά στην πόλη (σε πυκνοδοµηµένες περιοχές όπως ο Άγιος Παύλος, οι 
Συκιές, η Τούµπα και το Πανόραµα). 

Σύµφωνα όµως µε µελέτη, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην οποία 
µετρήθηκε µόνο το πράσινο που βρίσκεται µέσα στην πόλη, η αναλογία είναι πολύ 
µικρότερη: 1,6 τετραγωνικό µέτρο ανά κάτοικο. Με βάση τα στοιχεία της µελέτης 
αυτής η Θεσσαλονίκη καλύπτεται κατά 77% από κτίρια, κατά 19% από 
ασφαλτοστρωµένους δρόµους και µόλις ένα 4% αποτελείται από πράσινο και 
ελεύθερους χώρους.  
 
Η πιο λεπτοµερής και επιστηµονικά τεκµηριωµένη µελέτη για το αστικό πράσινο 
της Θεσσαλονίκης δηµοσιεύτηκε το 1979, από τη Συντονιστική Επιτροπή 
Επιστηµονικών Συλλόγων για την Προστασία του Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. Η 
µελέτη εξέτασε τους διαµορφωµένους πράσινους χώρους και µε βάση τον 
πληθυσµό του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος το 1979 υπολογίστηκε ότι ο µέσος 
όρος για το πολεοδοµικό συγκρότηµα ήταν 2,73 τετραγωνικά µέτρα πρασίνου ανά 
κάτοικο, αναλογία περίπου τέσσερις φορές µικρότερη από το κατώτατο διεθνώς 
παραδεκτό όριο, που είναι 10 τ.µ  ανά κάτοικο. 
 
Από το 1979 µέχρι σήµερα ο πληθυσµός αυξήθηκε κατά περίπου 40%, ενώ 
σύµφωνα µε υπολογισµούς, η έκταση των ελεύθερων και πράσινων χώρων 
µειώθηκε κατά 20%. Άρα ο µέσος όρος έφτασε περίπου στο 1,6 τ.µ. ανά κάτοικο, 
δηλαδή έξι φορές µικρότερος από το κατώτερο όριο. Και µάλιστα τη στιγµή που 
σύµφωνα µε τις µελέτες πολεοδοµικού προτύπου του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, µε βάση τις κλιµατολογικές συνθήκες και τον πληθυσµό του, το 
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα έπρεπε να έχει αναλογία 20 τ.µ. πρασίνου ανά κάτοικο, 
δηλαδή 12 φορές µεγαλύτερη από τη σηµερινή. 
 
Μερικοί από τους πράσινους και ελεύθερους χώρους που θυσιάστηκαν από το 
1979 µέχρι σήµερα είναι µεγάλες εκτάσεις στο Πανεπιστήµιο, ο χώρος του 
Βυζαντινού Μουσείου, το πάρκο της Κληµαταριάς, ο Κήπος του Καλού, ο χώρος 
όπου είναι χτισµένο το κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στην Εθνικής Αµύνης και της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και πρόσφατα η Αλάνα της Τούµπας. Επιπλέον, κάτι που 
δεν φαίνεται στις µελέτες αλλά επιβαρύνει την ήδη κακή κατάσταση, 
πυκνοδοµήθηκε η Άνω Πόλη, καταστράφηκε το 70% των πράσινων χώρων του 
Ρετζικίου, του Νέου Πανοράµατος και της Πυλαίας. Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις 
κατά τις οποίες καταστράφηκαν χώροι πρασίνου, κυρίως στον δήµο Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν νέοι χώροι στάθµευσης. Στον αντίποδα 
διαµορφώθηκαν ελάχιστοι άξιοι λόγου νέοι χώροι πρασίνου (π.χ. το πάρκο στην 
οδό Κατσιµίδη). 

Στην ήδη επιβαρηµένη κατάσταση προστέθηκε η τροµερή καταστροφή που υπέστη 
το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου τον Ιούλιο του 1997. Ο απολογισµός της 
πυρκαγιάς ήταν τραγικός για τον βασικό πνεύµονα πρασίνου της πόλης, καθώς 
κάηκε το 55% της έκτασής του, συνολικά 16.640 τετραγωνικά µέτρα. 
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Θλιβερή εµφανίζεται σήµερα η εικόνα των χώρων πρασίνου τόσο στο πολεοδοµικό 
συγκρότηµα, όσο και στην περιαστική ζώνη, έτσι όπως την αποτύπωσαν - για 
πρώτη φορά - δορυφόροι, οι οποίοι επιστρατεύτηκαν για τους σκοπούς 
πρόσφατης (2005) σχετικής έρευνας του Οργανισµού Ρυθµιστικού 
Θεσσαλονίκης και του ΑΠΘ. 
 
 

 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα, τα πρωτεία στο µπετόν κατέχει ο δήµος Ελευθερίου 
Κορδελιού. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο δήµο Ελευθερίου - Κορδελιού, ακόµη κι 
αν αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου, η 
αναλογία τους ανά κάτοικο φτάνει στο 0,83 τ.µ., την ώρα που το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει 
ορίσει την αναλογία αυτή στα 5,5 τ.µ.! Η έρευνα, άλλωστε, αποδεικνύει ότι για 
αρκετούς δήµους, η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη, ακόµη κι αν οι αρµόδιοι 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνονται, µέσω των γενικών πολεοδοµικών 
τους σχεδίων, να «πρασινίσουν» κάποιους χώρους, που προορίζονται για αυτόν το 
σκοπό. 
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Στην έκταση που εξαπλώνεται σήµερα το αστικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης, η 
συνολική επιφάνεια των χαρακτηρισµένων χώρων πρασίνου, υπολογίζοντας και τις 
προστατευµένες ζώνες του Γαλλικού και του Σέιχ-Σου, φθάνει τα 47.350 στρ. και 
δίνει 55,71 τ.µ. πρασίνου ανά κάτοικο! Ωστόσο, ο αριθµός αυτός είναι εξαιρετικά 
αποπροσανατολιστικός, καθώς οι περιοχές του Γαλλικού και του Σέιχ-Σου δεν 
αποτελούν αστικό πράσινο, αλλά περιαστική περιοχή. Μόνον 5.570 στρ. από τα 
παραπάνω (ή 12 %) περιλαµβάνεται στα όρια των πολεοδοµηµένων περιοχών. 
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η αναλογία των χώρων πρασίνου ανά κάτοικο στις 
τελευταίες να περιορίζεται στα 6,55 τ.µ. µέγεθος το οποίο  µπορεί να θεωρηθεί 
ικανοποιητικό, καθώς υπερβαίνει τα 5,5 τ.µ. που θεωρείται αποδεκτό από τα 
σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Όµως, η σχετικά αισιόδοξη αυτή εικόνα περιγράφει 
τους εν δυνάµει χώρους πρασίνου και απέχει κατά πολύ από την υφιστάµενη 
κατάσταση που ζει ο πολίτης. 
 
Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η µη υλοποίηση των προβλέψεων 
των πολεοδοµικών σχεδίων όσον αφορά τη δέσµευση των χαρακτηρισµένων 
εκτάσεων, η µη απόδοση σε κοινή χρήση των στρατοπέδων (που συµβάλλουν 
καθοριστικά στο ισοζύγιο), η αµφίβολη προστασία και ελλιπής ανάδειξη των 
ρεµάτων σε χώρους πρασίνου (πρέπει να σηµειωθεί ότι στους δήµους του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος αντιπροσωπεύουν το 15% των συνολικών χώρων 
πρασίνου, ενώ στους δήµους της περιαστικής ζώνης το 45%), όπως επίσης και η 
µη αξιοποίηση του θαλάσσιου µετώπου ως χώρων πρασίνου και αναψυχής 
µητροπολιτικής σηµασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


