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Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) για φέτος (2014) συνδιοργάνωσε μαζί με το
Δήμο Θεσσαλονίκης την Δράση Δ2 επίσης στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Δασοπονίας (Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014). Η Δράση Δ2
πραγματοποιήθηκε το πρωϊ (11.00πμ) της Κυριακής, 23
Μαρτίου 2014 και περίπου 120 άτομα ξεκίνησαν από τον
Λευκό Πύργο, όπου έγινε η πρώτη ενημέρωση από τους
διοργανωτές για τους σκοπούς της δράσης. Η ανταπόκριση του
κοινού στο κάλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας παρά την
ανακοίνωση ότι η ξενάγηση θα περιλαμβάνει περιορισμένο
αριθμό συμμετεχόντων! Παρόντες επίσης ήταν ο
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κος Κωνσταντίνος Ζέρβας και το
τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TV100.
Η ξενάγηση και η ενημέρωση των πολιτών από τους μελετητές του έργου( Πρόδρομος
Νικηφορίδης και συνεργάτες) ξεκίνησε από τον κήπο του Μ. Αλεξάνδρου και συνεχίστηκε
στον κήπο του Απογευματινού Ήλιου, στον κήπο των
εποχών, στον κήπο της Μεσογείου και στον κήπο του
ήχου. Στον κήπο των ρόδων δόθηκε στους συμμετέχοντες
το λεύκωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με τους
ιστορικούς κήπους της πόλης. Ο περίπατος συνεχίστηκε
στους κήπους της μνήμης, του νερού και ολοκληρώθηκε
στον κήπο της μουσικής. Στο τέλος του περιπάτου
μοιράστηκαν από τους ανθρώπους του Δήμου αρωματικά
θάμνοι και ετήσια φυτά. Η ξενάγηση και η ενημέρωση
κατά κύριο λόγο αφορούσε πληροφορίες για το φυτικό υλικό των κήπων, για τα δένδρα και
τους θάμνους, για τη λειτουργία και τα οφέλη τους, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία
επιλέχθηκαν. Παρ’ όλα αυτά οι συντελεστές του έργου δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και
σε γενικά στοιχεία που είχαν σχέση με την κατασκευή,
τη συντήρηση, αλλά και τη σχέση και τα προβλήματα
του έργου με τους χρήστες των κήπων. Οι πολίτες που
πήραν μέρος έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθ’ όλη
τη διάρκεια της δράσης και συμμετείχαν με
ερωτήσεις, παρατηρήσεις και κρίσεις για το έργο,
παρά τις πιθανές δυσκολίες που υπήρξαν λόγω του
μεγάλου αριθμού των ανθρώπων, της ακουστικής των
χώρων και της ζέστης που υπήρχε.
Στο τέλος οι συντελεστές παρέμειναν για λίγο
στο χώρο συζητώντας για την πρωτοβουλία και
αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα της παραπάνω
δράσης.

