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Κυρία και κύριοι συνάδελφοι,

Πρόσφατα είδα να παίρνει σάρκα και οστά μετά από την 
ενεργοποίηση ενός νεαρού συμπολίτη μας , τον οποίο και 
συγχαίρω, η πρωτοβουλία “100,000 Δέντρα στην Πάφο”.  Η 
πρωτοβουλία ακολουθεί ανάλογη που έχει δημιουργηθεί στη 
Λευκωσία όπου ενεργοί πολίτες της Λευκωσίας καλούσαν σε 
δράση συμπολίτες τους με στόχο να φυτέψουν 300,000 Δέντρα 
στην πόλη τους.  Η ομάδα 100,000 Δέντρα στην Πάφο (100,000 
Trees in Paphos) έχει ήδη δημιουργηθεί και έχει προγραμματιστεί 
η πρώτη συνάντηση της πρωτοβουλίας.

Το μήνυμα απλό και ίσως από τα ωραιότερα που άκουσα τα 
τελευταία χρόνια, “να πρασινίσουμε την πόλη μας”. Η προσπάθεια 
σίγουρα δεν είναι απλή, ούτε εύκολη στην εφαρμογή.  Ιδιαίτερα 
αν παραμείνει αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία ενεργών 
συμπολιτών μας.  

Η δενδροφύτευση και η παρουσία πρασίνου στην πόλη μας 
άλλωστε θα έπρεπε να αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς 
άξονες δράσης μας ως Τοπική Αρχή.  Ο Δήμος Πάφου οφείλει 
όχι μόνο να συνδράμει καθοριστικά τόσο οικονομικά όσο και 
παρέχοντας όποια μέσα διαθέτουμε αλλά και να πρωτοστατήσει 
σε αυτή την πολύ όμορφη -αλλά και αναγκαία - πρωτοβουλία.

Υπάρχουν στην πόλη μας σήμερα αρκετοί Δημόσιοι Χώροι 
Πρασίνου εντελώς ανεκμετάλλευτοι οι οποίοι μπορούν να 
διατεθούν για την εκπλήρωση του στόχου.  Μπορούμε δε 
να εντάξουμε αυτή την πρωτοβουλία στα προς υλοποίηση 
αναπτυξιακά μας έργα.  Ως Δήμος είμαστε σε θέση να εμπλέξουμε 
όλους τους αρμόδιους φορείς να συνδράμουν ουσιαστικά, 
Τμήμα Δασών, Σχολική Εφορεία και Υπουργείο Παιδείας, Επίτροπο 
Περιβάλλοντος, κοκ. 
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Υποβάλω πρόταση όπως στην επόμενη Ολομέλεια του Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίνουμε την οικονομική, συμβουλευτική και τεχνική 
στήριξη της πρωτοβουλίας από το Δήμο Πάφου και το Λειτουργό 
Πρασίνου.  Θεωρώ ότι η ουσιαστική υποστήριξη τέτοιων 
πρωτοβουλιών είναι αυτονόητη.

Τέλος, για να διασκεδάσω και τους δύσπιστους σε αυτή την 
προσπάθεια, ακόμα και αν ο στόχος δεν επιτευχθει, ποιό θα 
είναι το διακύβευμα;  Στη χειρότερη των περιπτώσεων η πόλη 
μας θα έχει πρασινίσει περισσότερο από σήμερα, που σίγουρα 
το έχει ανάγκη.  Δεν χωρεί άλλωστε καμία αμφιβολία ότι τις 
τελευταίες δεκαετίες η παρουσία πρασίνου στις πόλεις μας 
μειώνεται δραστικά.   

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου
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