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Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζνηέξσλ ειιεληθψλ πφιεσλ είλαη ε έιιεηςε 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Οη αηηίεο ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ην θαηλφκελν απηφ είλαη πνιιέο. 

Αλάκεζα ζ’ απηέο θεληξηθή ζέζε θαηέρνπλ ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

νρεκάησλ, ε αθαηάιιειε γεσκεηξία ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ, αιιά θαη ε άξλεζε ησλ 

θαηνίθσλ λα δηαλχζνπλ κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα πεδνί ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

ζπλήζσο πξνβιεκαηηθά δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο. Μία πην πξνζεθηηθή εμέηαζε 

δείρλεη φηη νη ίδηεο αηηίεο δελ εκπφδηζαλ άιιεο πφιεηο ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν 

λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν απηφ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Μεηαμχ ησλ κέηξσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε δηάζεζε επαξθνχο αξηζκνχ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο. 

Η δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαη έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηε δσή ηεο πφιεο. Η δεκία απηή νθείιεηαη θπξίσο: 

- ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ νδψλ λα εμππεξεηήζνπλ ηελ θπθινθνξία 

ιφγσ ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ πνπ κεηψλνπλ ην ελεξγφ πιάηνο 

- ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ησλ πξφζζεησλ θηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ζέζε ζηάζκεπζεο 

- ζηελ παξεκπφδηζε ζεηξάο ιεηηνπξγηψλ απφ νρήκαηα πνπ ζηαζκεχνπλ 

παξάλνκα ζε αθαηάιιεια ζεκεία (πάλσ ζε ζηξνθέο, ζε δηαβάζεηο, ζε 

ισξίδεο γηα ΑΜΔΑ) ή δηπινπαξθάξνπλ 

- ζηελ αδπλακία δηέιεπζεο νρεκάησλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ 

(αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά) 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη επηπξνζζέησο θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκίεο 

απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο, ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ, 

ζνξχβνπ θιπ. Γεδνκέλνπ φηη νη δεκίεο απηέο δηαρένληαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ν 

ππνινγηζκφο ηνπο δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη αληηκεηψπηζεο απφ θαλέλαλ. 

Δίλαη φκσο θαλεξφ φηη ππεξθαιχπηνπλ θαηά πνιχ θάζε δαπάλε αλέγεξζεο θαη 

ρξήζεο θηηξίσλ γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ. 

Η Βέξνηα δελ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ. Σν ηζηνξηθφ ηεο θέληξν δηακνξθψζεθε ζε επνρέο ρσξίο νρήκαηα, 

ε δε επέθηαζή ηνπ έγηλε ρσξίο αμηφπηζηα ζηνηρεία σο πξνο ηελ πξφβιεςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ην 2005 ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Βέξνηαο 

απφ εηδηθνχο Καζεγεηέο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο πξνθχπηεη 

έλα έιιεηκκα ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 1.500 

ζέζεηο. Ο αξηζκφο απηφο, ήδε κεγάινο γηα ην κέγεζνο ηεο πφιεο, ζα απμάλεηαη 

ζπζηεκαηηθά. Σφζν ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ 

κεγεζχλεη ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, φζν θαη ε απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα 



κεγαιχηεξε άλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρεηηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ νρεκάησλ θαη 

ην ρακειφ θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο, νδεγνχλ ζε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

νρεκάησλ πνπ δελ ζα αλαθνπεί παξά κφλνλ φηαλ πιεζηάζεη ηνπο πςεινχο 

επξσπατθνχο κέζνπο φξνπο. πλεπψο ην έιιεηκκα ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζα 

επηηείλεηαη θάζε ρξφλν. 

Η ζσζηή, κε βάζε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε, δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πξνβιέπεη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ νρεκάησλ ζηηο παξπθέο ηνπ θέληξνπ 

ησλ πφιεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε εθηεηακέλεο πεδνδξνκήζεηο θαη αμηφπηζηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο πςειήο πνηφηεηαο. Η επηινγή απηή ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ 

επαξθή αξηζκφ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην θέληξν, ζε ππφγεηα θηίξηα, δεκηνπξγεί έλα 

θέληξν πφιεο ρσξίο νρήκαηα, θηιηθφ γηα ηνλ πνιίηε θαη ηνλ επηζθέπηε. ηφρνο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ νδψλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ε αχμεζε ησλ πεδνδξφκσλ θαη 

ηνπ πξαζίλνπ, ε απειεπζέξσζε ησλ νδψλ αιιά θαη ησλ πεδνδξνκίσλ απφ 

ζηαζκεπκέλα  απηνθίλεηα θαη ε ζπλεπαγφκελε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πην επηηαθηηθέο αλάγθεο γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο είλαη ζην θέληξν 

ηεο θάζε πφιεο, έηζη θαη ζηε Βέξνηα πξνηάζεθαλ εμ αξρήο ηξείο λένη ζηαζκνί 

απηνθηλήησλ ζε κηθξή απφθαζε απφ ηνλ ζηαζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ήδε ζην Γεκαξρείν. 

Η δηάηαμε ζε ζρήκα Τ ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηαζκψλ ηαηξηάδεη κε ηε βαζηθή 

γεσκεηξία ησλ νδψλ ηεο πφιεο. 

Οη ζέζεηο ησλ ηξηψλ ζηαζκψλ, πιαηεία Διηάο, πιαηεία Ρνινγηνχ, πιαηεία Αγίνπ 

Αλησλίνπ, επειέγεζαλ ψζηε λα αλαθφςνπλ ηε ξνή ησλ νρεκάησλ πξνο ην θέληξν ηνπ 

Τ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Γεκαξρείνπ λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο θεληξηθφο ππξήλαο ζηελ πφιε κε πνιχ πεξηνξηζκέλε θπθινθνξία, πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εμέιημή ηεο ζε πφιε κε επξσπατθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο πξνβιεπφκελνο 

αξηζκφο ζέζεσλ ζηνπο 4 ζπλνιηθά ζηαζκνχο ηνπ θέληξνπ πξνζεγγίδεη ηηο 1.200 

ζέζεηο, ψζηε λα θαιχςνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ειιείκκαηνο θαη λα αλαθνπθίζνπλ 

ηελ πφιε, παξά ηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ αλακέλεηαη. 

ρεδηαζκφο απηήο ηεο θιίκαθαο ζπλεπάγεηαη θπζηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη 

αληηζηάζεηο. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζηαζκνχ ηεο Διηάο θάησ απφ ηελ πιαηεία 

κεηαηνπίζηεθε πξνο ηελ νδφ Αλνίμεσο, ψζηε λα κε ζηγεί ε ηζηνξηθφηεηα ηεο 

πιαηείαο. Η πξνβιεπφκελε απνθάιπςε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ζηε πιαηεία 

Ρνινγηνχ αλέζηεηιε ηελ πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Παξ φια απηά, ηα βαζηθά 

ζρέδηα γηα 600 λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θνληά ζηελ Διηά θαη ζηνλ Αγ. Αληψλην έρνπλ 

πξνσζεζεί, ελψ ν πξψηνο απφ ηνπο δχν ζηαζκνχο είλαη ήδε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνθήξπμεο κε ην ζχζηεκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ήδε ζην 

ζηαζκφ ηνπ Γεκαξρείνπ. 

Παξά ην πξνθαλέο θαη απηαπφδεηθην ηεο αλάγθεο γηα πνιιέο λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

ππφ ην έδαθνο, πνπ ζα απειεπζεξψζνπλ δσηηθφ ρψξν γηα ηνλ πνιίηε, αλαπηχζζεηαη 

πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ εθηθηφηεηα έρνληαο ππφςηλ δχν θπξίσο δεηήκαηα, ην 

πξάζηλν θαη  ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. 

Ωο πξνο ην πξάζηλν, νη ζχγρξνλνη ππφγεηνη ζηαζκνί απηνθηλήησλ πξνβιέπνπλ 

θαηαζθεπή ηχπνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο ψζηε λα ππάξρεη πάλσ απφ ην ππφγεην θηίξην 

ηνπ ζηαζκνχ, επαξθήο ζηξψζε ρψκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία πάξθσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κηθξψλ δέλδξσλ. πλεπψο νη ζχγρξνλνη ζηαζκνί 

απμάλνπλ θαη νξγαλψλνπλ θαιχηεξα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ρσξίο λα κεηψλνπλ ην 

πξάζηλν. 



Ωο πξνο ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, είλαη ζαθέο φηη νθείιεη θαλείο λα ηα 

αμηνινγήζεη, εθ φζνλ βξεζνχλ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζεκαληηθή αμία θαη 

βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε λα ηα αμηνπνηήζεη. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη 

πξφβιεκα εζληθήο θιίκαθαο θαη έρεη αληηκεησπηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο 

αλάδεημε ησλ επξεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, κεηαθνξά ζε άιιε πιεζίνλ ζέζε, 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ θαη άιιεο, ψζηε λα ζπλδπαζηεί ζεηηθά ε 

πξνζηαζία ηνπο κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο. Αιιηψο ζα θαηαδηθάζνπκε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο ζε καξαζκφ, επεηδή έρνπκε ηελ ηχρε λα δνχκε ζε κία 

ρψξα πνπ αλέδεημε πνιιέο κνξθέο πνιηηηζκνχ, κε ην ππέδαθνο ηεο γεκάην απφ 

καξηπξίεο ηεο ηζηνξίαο ηεο. ε ηέηνηα ζέκαηα απαηηείηαη λα ζπλδπαζηεί ε βνχιεζε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηεο πφιεο θαη ησλ πνιηηψλ, κε ηε λεθάιηα αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε ηξφπνπο ψζηε λα 

κελ θαηαιήγεη λα κεηαηξέπεηαη ε θιεξνλνκηά απηή ζε πεξηθξαγκέλνπο θαη 

αλαμηνπνίεηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

Παξά ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ ζηε δηνίθεζε, πεξηνξίδνληαο ηελ εμνπζία ησλ θπβεξλήζεσλ, νη δήκνη 

ηεο ρψξαο καο δελ απέθηεζαλ κέρξη ζήκεξα ηα κέζα πνπ ζα ηνπο επηζηξέςνπλ  λα 

θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπο, ρσξίο εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία. Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην, νη πξσηνβνπιίεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο λα 

πξνρσξήζεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξσηνβνπιίεο ζηε δηεπζέηεζε βαζηθψλ δεηεκάησλ 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δσήο ηεο πφιεο, παξάιιεια κε ηα άιια δεκφζηα έξγα πνπ 

πινπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ, καο επηηξέπνπλ λα είκαζηε αηζηφδνμνη φηη ε εηθφλα 

ηνπ Γήκνπ θαη ε δσή ησλ δεκνηψλ ηνπ ζα βειηηψλεηαη ζπζηεκαηηθά ζηα ρξφληα πνπ 

έξρνληαη. Σψξα κάιηζηα πνπ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη ζηε Βέξνηα, ζα έρεη ε πφιε ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε γλψζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. 


