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Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια 
βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο  
της Μεσογείου και να εµποδίσει – και µακροπρόθεσµα  
να αντιστρέψει– την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, 
στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου  
και φύσης. 
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Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009 
 
 
 
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Με αφορµή την ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, την κορυφαία εκδήλωση παγκόσµιας συλλογικής δράσης κατά της 
κλιµατικής αλλαγής, επιτρέψτε µας να επιχειρήσουµε µια περιβαλλοντική ανασκόπηση που ελπίζουµε 
πως τελικά θα συµβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της πόλης. 
 
Έχοντας µε απογοήτευση διαπιστώσει ότι η ∆ηµοτική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε σε µια σειρά από 
σηµαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς έχει προτείνει σχετικά 
µε τη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος των δηµοτικών κτιρίων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
για την κλιµατική αλλαγή και την προστασία και οικολογική αναβάθµιση του Λόφου Στρέφη, θεωρούµε 
σηµαντικό να επισηµάνουµε και τα εξής σηµεία που εκτιµούµε πως αποτελούν ορόσηµα σε µια 
περιβαλλοντικά αµφίβολη πορεία του ∆ήµου Αθηναίων: 
 

- Η περιορισµένη δραστηριότητα του ∆ήµου στο κορυφαίο ζήτηµα της διεκδίκησης αδόµητων 
χώρων και µετατροπής τους σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και αναψυχής αποτελεί 
κρίσιµο ζήτηµα που οφείλουµε να επισηµάνουµε.  

 

- Το πρόσφατο περιστατικό της κοπής µεγάλων δέντρων σε υφιστάµενο πάρκο επί των οδών 
Πατησίων και Κύπρου, µε στόχο τη δηµιουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης δικαιολογηµένα 
προκάλεσε έντονη αντίδραση από πολλούς κατοίκους της πόλης. Εκτιµούµε πως ο ∆ήµος 
οφείλει να τιµήσει την πρόβλεψη της «Χάρτας Πρασίνου», στην οποία αναφέρεται ρητά ότι 
ρόλος του είναι να «µεριµνά για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των φυτικών ειδών και 
κάθε χώρου πρασίνου, ανεξάρτητα µε το µέγεθός του». Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
καταστροφή υφιστάµενου πάρκου µε δασική κάλυψη, έστω και περιορισµένης έκτασης, µε 
στόχο τη δηµιουργία ενοικιαζόµενων θέσεων στάθµευσης και ενδεχοµένως την κηποτεχνική 
διαµόρφωση της ταράτσας του µετά από ένα µε δυο χρόνια αποτελεί επιλογή που προφανώς 
επιδεινώνει την ποιότητα ζωής στη συγκεκριµένη γειτονιά. 

 

- Η απουσία του ∆ήµου Αθηναίων από τις φωνές που ζητούν άµεση δηµιουργία του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, σε περιοχή που εµπίπτει κυρίως στα δικά του όρια, αδυνατίζει 
σοβαρά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του ∆ήµου. Μειώνει επίσης τις πιθανότητες επίτευξης 
ενός ξεκάθαρου κοινωνικού αιτήµατος µε σαφώς θετική περιβαλλοντική επίδραση στο σύνολο 
του λεκανοπεδίου. 

 
 



 

 

 
 

 

- Το αδικαιολόγητα ελλιπές πρόγραµµα ανακύκλωσης απορριµµάτων. Ο περιορισµός των 
δράσεων ανακύκλωσης στο πρόγραµµα µε τους µπλε κάδους, ο οποίος είναι ήδη πολύ 
περιορισµένος συγκριτικά µε άλλους δήµους και η απουσία σταθερής ενηµέρωσης, µειώνουν 
το ποσοστό συµβολής του µεγαλύτερου ∆ήµου της χώρας στην προσπάθεια µείωσης του 
όγκου των απορριµµάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. 

 

- Στο πλαίσιο της συµµετοχής του ∆ήµου Αθηναίων στη συµµαχία C40, ο ∆ήµος όφειλε να 
ολοκληρώσει σχέδιο δράσης κατά της κλιµατικής αλλαγής, το οποίο όµως, εξ’ όσων 
γνωρίζουµε, δεν υφίσταται. 

 

- Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης ∆ήµου Αθηναίων 2007-2010 περιλαµβάνονται 
πολλές, γενικόλογες δράσεις για το περιβάλλον και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην 
πόλη, χωρίς να προκύπτει κάποιο σχέδιο εξειδίκευσής τους. 

 

- Στα, λίγα κατά την άποψή µας, παραδείγµατα θετικής περιβαλλοντικής συνεισφοράς του 
∆ήµου κατά την τελευταία διετία, συγκαταλέγουµε τη δηµιουργία πάρκου στη Λαµπρινή, τη 
διεκδίκηση καταπατηµένου οικοπέδου στα Κουντουριώτικα, καθώς και τον εµπλουτισµό 
κάποιων από τις πολλές πλατείες και τα πάρκα της πόλης που υποφέρουν από την 
εγκατάλειψη. Θετική επίσης µπορεί να θεωρηθεί η διαµόρφωση του πρώτου ταρατσόκηπου σε 
κτίριο του ΟΝΑ στα Εξάρχεια, αν και η ουσιαστική συµβολή της φύτευσης των ταρατσών στο 
αστικό περιβάλλον εξαρτάται από τον σχεδιασµό  και τη δηµιουργία «ρευµάτων» που θα 
συνδέονται µε ορεινούς όγκους ή µεγάλους χώρους υψηλού πρασίνου. Με την επιφύλαξη ότι 
ο ∆ήµος Αθηναίων ενδεχοµένως να έχει διοργανώσει άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, οι 
οποίες διέλαθαν την προσοχή µας, εκτιµούµε πως οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της δηµοτικής 
αρχής µιας περιβαλλοντικά τόσο επιβαρηµένης πόλης επιδέχονται σίγουρα µεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης.  
 

Αναµένοντας, αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, µε εξαιρετικό ενδιαφέρον τη συµµετοχή του ∆ήµου Αθηναίων στην 
ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, ευελπιστούµε πως αυτή θα αποτελέσει την απαρχή µιας ουσιαστικής και 
αδιαµφισβήτητα θετικής περιβαλλοντικής παρέµβασης του ∆ήµου στην πολύπαθη Αθήνα.  
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία. 
 
 
Με εκτίµηση,  
 
 
∆ηµήτρης Καραβέλλας 
∆ιευθυντής WWF Ελλάς  
 
 
 


