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Κυρίες και κύριοι, 
 
Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους ανθρώπους του Urban Land Institute  
που διοργανώνει την ηµερίδα µε θέµα «Επενδύοντας στις Πόλεις, 
διαµορφώνοντας το ΜΕΛΛΟΝ». 
 
Είναι µια χρήσιµη πρωτοβουλία που µας δίνει την ευκαιρία να 
ανταλλάξουµε απόψεις και εµπειρίες, οι οποίες µπορούν να αποδειχθούν 
χρήσιµες στη χάραξη και υλοποίηση µιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής, που 
θα έχει ως κύριο συστατικό στοιχείο τη βιώσιµη και συστηµατική διαχείριση 
του χώρου. 
 
Το ζήτηµα των αναπλάσεων, ως κύριας στρατηγικής επιλογής για την 
αναγέννηση των σύγχρονων πόλεων, καθίσταται τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο ιδιαίτερα επίκαιρο για τη χώρα µας. 
 
Κι αυτό για δύο λόγους. 
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αποτελούν σε εποχή κρίσης σαν αυτή που 
ζούµε, την πλέον οικονοµική επιλογή. 
 
Και ο δεύτερος, γιατί µπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της 
ανάπτυξης και της αντιστροφής της αρνητικής ψυχολογίας που σήµερα 
κυριαρχεί, και αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια να βγούµε όσο το 
δυνατόν συντοµότερα από την κρίση. 
 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ένα είναι σίγουρο. 
Οι πόλεις θα εξακολουθούν και στο µέλλον, να αποτελούν το βασικό 
στοιχείο της χωροταξικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονοµικής 
οργάνωσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Εκ του γεγονότος αυτού θα 
υποχρεωθούµε να επενδύουµε στις πόλεις µας και µάλιστα σε µακροχρόνια 
βάση. 
 
Αν θέλουµε λοιπόν να διατηρήσουµε ισχυρό το οικοδόµηµα που έχουµε 
δηµιουργήσει και να το παραδώσουµε ακόµη καλύτερο στις επόµενες 
γενιές, οφείλουµε να αναλάβουµε δηµιουργικές πρωτοβουλίες. 
 
 
Πρωτοβουλίες που θα αντιµετωπίσουν ήδη υφιστάµενα προβλήµατα όπως ο 
άτακτος γιγαντισµός των πόλεων µας που συνεπάγεται υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
Χρειαζόµαστε νέες πολιτικές που αντιλαµβάνονται την επένδυση στην πόλη 
όχι µε στενά οικονοµικά κριτήρια, αλλά µε κριτήρια βιωσιµότητας. 
 
Νέες πολιτικές χρήσεων γης, που θα δίνουν έµφαση στις χρήσεις κατοικίας. 
Νέες στρατηγικές που θα δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη από τα µέσα, κι 
όχι προς τα έξω. 
 



Χρειαζόµαστε ένα νέο µοντέλο αστικής ανάπτυξης, που δεν θα δίνει 
προτεραιότητα στην επέκταση των πόλεων, µέσα από την κατασκευή και 
προσθήκη νέων όγκων τσιµέντου, αλλά στην ανακύκλωση και αξιοποίηση 
της υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων κτιρίων. 
 
Η αναγέννηση των πόλεων µας µπορεί να καταστεί λιγότερο δαπανηρή 
υπόθεση και µακροπρόθεσµα και οικονοµικά αποδοτικότερη, αν 
αντιληφθούµε πως αρκετές φορές είναι συµφερότερο και ωφελιµότερο να 
επενδύουµε στην αναζωογόνηση υφιστάµενων περιοχών, παρά στην 
επέκταση τους. 
 
Είναι µια επιλογή φιλικότερη προς το περιβάλλον, λιγότερο σπάταλη ως 
προς τους πόρους και σε εποχή κρίσης δίνει σηµαντικές ευκαιρίες 
οικονοµικής µεγέθυνσης και ενίσχυσης της απασχόλησης. 
 
Φυσικά κανένα µοντέλο αστικής ανάπτυξης και καµία ανάπλαση δεν 
αρκούν από µόνα τους για να βελτιώσουν την εικόνα των πόλεων µας, την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
 
 
Η ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί όχι παρεµβάσεις και αναπλάσεις 
κλασσικού τύπου, αλλά «βιώσιµες αναπλάσεις», οι οποίες θα αξιοποιούν τη 
γνώση που ήδη διαθέτουµε για τη χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον, 
θα διαθέτουν το στοιχείο της καινοτοµίας, θα διασφαλίζουν την εµπλοκή 
και το συντονισµό πολλών επιπέδων διοίκησης και συµµετοχής, από την 
κεντρική Εξουσία, µέχρι την Αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους της 
γειτονιάς, θα αξιοποιούν τα νέα µοντέλα συνεργασίας και τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το 
κυριότερο, θα συνοδεύονται µε «αλλαγή νοοτροπίας» και συνηθειών, όπως 
µε ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας, υποστηρίζοντας φιλικούς τρόπους 
µετακίνησης. 
 
Το ζήτηµα της αναγέννησης της πόλης, µέσα από την υιοθέτηση ενός νέου 
µοντέλου αστικής ανάπτυξης, έχει τεθεί µε ένταση στο ∆ήµο Αµαρουσίου. 
 
Έχοντας βιώσει τη δυσάρεστη εµπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, Της 
αµαρτωλής κατά πολλούς τελευταίας 20ετίας, διάστηµα κατά το οποίο η 
πόλη µας γιγαντώθηκε και επεκτάθηκε άναρχα, χωρίς σχέδιο βιώσιµης 
ανάπτυξης, χωρίς σεβασµό στον προαστιακό της χαρακτήρα αλλά και τις 
χρήσεις κατοικίας  που επικρατούσαν των εµπορικών χρήσεων, µε 
µοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση µικρών και µεγάλων οικονοµικών 
συµφερόντων. 
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου κλήθηκε να πληρώσει ακριβότερα σε σχέση µε το 
υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, το εγχείρηµα της διοργάνωσης των Ολυµπιακών 
Αγώνων. 
 
Με αφορµή τη διοργάνωση αυτή, το Μαρούσι φορτώθηκε µε εκατοµµύρια 
νέους τόνους τσιµέντου και γιγάντιων κατασκευών, µε δεκάδες νέες, 
τεραστίου µεγέθους  εµπορικές χρήσεις. 
 



Επιβαρύνθηκε κυκλοφοριακά, οι ατµοσφαιρικοί ρύποι έγιναν αναπόσπαστο 
τµήµα της καθηµερινότητας µας, το πράσινο µειώθηκε, ενώ δεν µας 
δόθηκαν από την Πολιτεία αντισταθµιστικά έργα, που θα βελτίωναν το 
αρνητικό ισοζύγιο που δηµιουργήθηκε. 
 
 
 
Αυτή την αρνητική κατάσταση ως ∆ήµος επιχειρούµε τα τελευταία 4 χρόνια 
να την ανατρέψουµε. 
 
Με παρεµβάσεις πολεοδοµικού χαρακτήρα, µε βιοκλιµατικές αναπλάσεις και 
έργα πράσινου χαρακτήρα. 
 
Προωθούµε ένα σχέδιο που επιχειρεί να αλλάξει το µεταβολισµό της πόλης 
µας θα έλεγα. 
 
Θα σας αναφέρω επιγραµµατικά και σεβόµενος το χρόνο που θέτουν στη 
διάθεση µου οι διοργανωτές της σηµερινής ηµερίδας, ορισµένα από αυτά 
τα στοιχεία του σχεδίου αυτού. 
 
 
Καταρχήν, προωθούµε ένα έργο στρατηγικής σηµασίας, που αφορά τη 
βιοκλιµατική ανάπλαση του εµπορικού κέντρου του Αµαρουσίου, σε 
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Το έργο περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε 4 πεζόδροµους, δύο πλατείες και µια 
σειρά από οδικούς άξονες γύρω από το Κέντρο, στις οποίες προβλέπεται 
µεταξύ άλλων η χρήση βιοκλιµατικών υλικών, φιλικών στο περιβάλλον, 
η φύτευση δέντρων και φυτών, 
 
η χρήση φωτοβολταικών πάνελ, 
 
ο φωτισµός µε στοιχεία χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, 
 
η κατασκευή σιντριβανιών και ενός υπόγειου δικτύου φυσικού αερισµού, το 
οποίο θα εκµεταλλεύεται τη γεωθερµία, 
 
η χρήση µορφολογικών στοιχείων και υλικών που συνδέονται µε τη 
φυσιογνωµία και την ιστορία του Αµαρουσίου, 
 
Ενώ δίνουµε βάρος µέσα από τις παρεµβάσεις αυτές στη µείωση της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου, στην επίτευξη θερµικής άνεσης, 
στην ενιαία µορφή των δρόµων και πεζοδρόµων, καθώς και στην 
ανεµπόδιστη κίνηση των ατόµων µε αναπηρία. 
 
Η µελέτη του συγκεκριµένου έργου βρίσκεται στο πλέον ώριµο στάδιο, 
όπως έχουν άλλωστε παραδεχθεί οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες στις 
οποίες έχει υποβληθεί για χρηµατοδότηση. 
 
Μάλιστα, για την υλοποίηση του είχε υπογραφεί το καλοκαίρι του 2010 
προγραµµατική σύµβαση, µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της τότε 
Νοµαρχίας Αθηνών και σήµερα, Περιφέρεια Αττικής. 



 
Τα χρήµατα υπήρχαν στο ταµείο της Νοµαρχίας, όπως µας διαβεβαίωναν, 
αλλά δυστυχώς, λίγο πριν τη δηµοπράτησή του από την Περιφέρεια, η 
διαδικασία αυτή σταµάτησε. 
 
Κατά την άποψη µας αδικαιολόγητα, κατά την Περιφέρεια για να ενταχθεί 
στα έργα που θα χρηµατοδοτήσει το ΕΣΠΑ. 
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου δεν πρόκειται να κάνει πίσω, Θα διεκδικήσει µέχρι 
τέλους να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση, γιατί θεωρούµε ότι 
η συγκεκριµένη ανάπλαση είναι άρτια προετοιµασµένη και  µπορεί να 
αποτελέσει πιλότο και για µια σειρά από άλλες αναπλάσεις που θα γίνουν 
στην Αττική. 
 
Είναι µια ανάπλαση που σε συνδυασµό µε µια σειρά ακόµη έργα που 
βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασµού, όπως η κατασκευή του νέου σταθµού 
Μετρό της Γραµµής 4 και υπόγειων χώρων στάθµευσης περιµετρικά του 
Εµπορικού Κέντρου Αµαρουσίου, θα επαναπροσδιορίσει την κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων, θα υπηρετήσει το στόχο της λειτουργικής ενίσχυσης 
όσο και της  ποιοτικής αναβάθµισης του δηµόσιου χώρου ώστε να δοθεί 
νέα πνοή σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Θέλουµε να ξαναδώσουµε 
στο εµπορικό κέντρο του Αµαρουσίου τη δυνατότητα να καταστεί 
µητροπολιτικό κέντρο των βορείων προαστίων, να ξαναγίνει η πιο ζωντανή 
γειτονιά της πόλης, να επαναπροσδιοριστεί ως χώρος εµπορικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ως χώρος συνάντησης και αναψυχής τόσο 
των µόνιµων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών µας. 
Η βιοκλιµατική ανάπλαση του Εµπορικού Κέντρου Αµαρουσίου δεν είναι η 
µόνη πράσινη παρέµβαση που σχεδιάζουµε. 
 
Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται ένα ακόµη έργο, που έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή στην πόλη. 
 
Το έργο αυτό αφορά συγκεκριµένους δρόµους του Ανατολικού 
Αµαρουσίου, συνδέει χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προβλέπει την 
κατασκευή πράσινων διαδροµών ζωής. 
 
Ουσιαστικά αφορά τη δηµιουργία ενός δικτύου πεζοδρόµων, 
διαπλατυσµένων πεζοδροµίων, ποδηλατόδροµων, καθώς και αναπλάσεις 
υφιστάµενων πάρκων και πλατειών. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια και θα έχει ολοκληρωθεί, αν 
οι χρηµατοδοτήσεις γίνουν οµαλά, στις αρχές του 2012. 
 
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιµασία του ∆ήµου µας για 
υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, που αφορά βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις 
δηµόσιων ανοικτών χώρων. 

Η πρόταση που προωθούµε αφορά το έργο Βιοκλιµατική αναβάθµιση 
γειτονιών του ∆ήµου Αµαρουσίου, µέσω δηµιουργίας διαδροµής πεζών 
– ποδηλάτων. 



Μέσα από την πρόταση που θα υποβάλλουµε, θα προτείνεται η δηµιουργία 
µιας διαδροµής για πεζούς και ποδήλατα, κατασκευασµένη σύµφωνα 
µε βιοκλιµατικές αρχές. 

Ενώ παράλληλα, µε την κατασκευή της θα αναβαθµίζονται αισθητικά και 
περιβαλλοντικά οι γειτονιές του δήµου από όπου θα διέρχεται η πράσινη 
αυτή διαδροµή. 

Στόχος µας είναι να δηµιουργηθεί ένας πράσινος δακτύλιος γύρω από όλη 
την πόλη,  

αλλά σε πρώτη φάση, θα διεκδικήσουµε χρηµατοδότηση για τµήµα αυτού 
του δακτυλίου, αφού τα διατιθέµενα κονδύλια δεν αρκούν. 

Σηµαντική παρέµβαση από πλευράς ∆ήµου Αµαρουσίου υπήρξε η 
προώθηση ενός νέου σχεδίου χρήσεων γης, που αποκλείει τη δηµιουργία 
νέων υπερτοπικών εµπορικών κέντρων, που δίνει έµφαση στην ενίσχυση 
των χρήσεων κατοικίας, υπηρετώντας το στόχο της όσο το δυνατόν 
υψηλότερης περιβαλλοντικής προστασίας, που αποτελεί ένα από τα καίρια 
στοιχεία για να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη της πόλης µας, για να έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής οι συµπολίτες µας. 
 
Αντιµετωπίζουµε µε το σχέδιο αυτό τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
γειτονιές µε έντονη οικιστική πίεση. 
 
Γειτονιές µε αδιαµόρφωτους δηµόσιους χώρους, 
Γειτονιές που συνυπάρχουν εντελώς διαφορετικές χρήσεις γης µεταξύ 
τους. 
 
Κλείνοντας την τοποθέτηση µου, 
θα ήθελα να κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτηµα που συνδέεται µε 
την αξιοποίηση υπάρχουσας γης και υπαρχόντων υποδοµών, στα όρια του 
∆ήµου. 
 
Αναφέροµαι στην αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων της πόλης 
µας, εγκαταστάσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την εικόνα του 
Αµαρουσίου. 
 
Θεωρώ ότι έχουµε µια µεγάλη ευκαιρία οι εγκαταστάσεις αυτές και οι χώροι 
που της περιβάλλουν, να αποτελέσουν αιτία αναζωογόνησης όλου του 
Λεκανοπεδίου. 
 
Χωρίς χρήµατα από το Κράτος, αλλά µέσα από τη συνεργασία µε την 
Αυτοδιοίκηση, η οποία θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο και ιδιώτες 
επενδυτές, µπορεί ο χώρος αυτός να αποτελέσει µοντέλο αστικής 
ανάπλασης, φιλικής στο περιβάλλον, µε χρήσεις αθλητισµού, πολιτισµού 
και αναψυχής, που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και εισοδήµατα. 
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου θεωρεί πως η Πολιτεία έχει καθυστερήσει σηµαντικά 
στο ζήτηµα της µεταολυµπιακήςαξιοποίησης. 
 



Η δική µας πρόταση µιλά για µια πράσινη αξιοποίηση, κι όχι για εκχώρηση 
των υποδοµών σε επιχειρηµατικά συµφέροντα που θα κατασκευάζουν 
εµπορικά κέντρα. 
 
Είναι άλλο η πράσινη αξιοποίηση κι άλλο η χρησιµοποίηση των κτιριακών 
υποδοµών για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών κρατικών υπηρεσιών, 
όπως η µεταστέγαση του Υπουργείου Υγείας που έχει ανακοινωθεί. 
 
Το ΟΑΚΑ και ο περιβάλλων χώρος του µπορούν να αποτελέσουν µια όαση 
για το Λεκανοπέδιο και τους κατοίκους του, αρκεί η Κυβέρνηση να το 
αποφασίσει επιτέλους. 
 
∆εν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε άλλο χρόνο, ούτε θα επιτρέψουµε 
φυσικά η αξιοποίηση αυτή να γίνει µε όρους οικονοµικούς, για να 
καλυφθούν οι µαύρες τρύπες του κράτους. 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Ελπίζω η σηµερινή ηµερίδα να αποτελέσει την αφορµή να ξεκινήσει 
επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος πάνω στο ζήτηµα των αναπλάσεων 
των πόλεων µας. 
 
Αν οραµατιζόµαστε για τη χώρα µας και τις πόλεις µας ένα µέλλον 
περισσότερο ανθρώπινο, 
περισσότερο πράσινο, αισθητικά και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένο, 
οφείλουµε να δράσουµε. 
 
Να δράσουµε έχοντας στο νου όχι τις ταµειακές ανάγκες των δηµόσιων 
ταµείων, αλλά τις ανάγκες των επόµενων γενιών. 
 
Τις ανάγκες των παιδιών µας. 
Σας ευχαριστώ. 


