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Οι εντυπωσιακοί κήποι και τα παρτέρια του Ιασίου, 
μιας πόλης της βόρειας Ρουμανίας

Τρεις φορές τα τελευταία έξι χρόνια έχω 
επισκεφτεί την πανέμορφη πόλη Ιάσιο της 
βόρειας Ρουμανίας και κάθε φορά παρα-
τηρούσα τα εντυπωσιακά και πολύχρωμα 
παρτέρια σε νησίδες πεζοδρόμων, σε πεζο-
δρόμια και καταπράσινες πλατείες!

Το Ιάσιο είναι η 2η σε πληθυσμό πόλη 
της χώρας μετά το Βουκουρέστι.

Πρώτη πρωτεύουσα της Ρουμανίας την 
περίοδο 1916-1918. Απετέλεσε σπουδαίο 
ελληνικό πνευματικό κέντρο στην περίοδο 
της τουρκοκρατίας και η συμβολή της στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε με-
γάλη. Εκεί οι εύποροι Φαναριώτες, στους 
οποίους είχε ανατεθεί από το σουλτάνο 
η αυτοδιοίκηση, είχαν ιδρύσει και συντη-
ρούσαν Ακαδημία ελληνικών γραμμάτων 
κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας.

Κτήρια νεοκλασικά πολλά, αποτελούν 
στολίδι της πόλης μαζί με σύγχρονα, 
κάποιες φορές πρωτοποριακής αρχιτε-
κτονικής. Στεγάζουν δημόσιες υπηρεσί-

ες είτε Τράπεζες και επιχειρήσεις, είναι 
συντηρημένα, καθαρά και πολλές φορές 
τριγυρισμένα από παρτέρια και κήπους 
πάντα φροντισμένους με πράσινο και 
πολύ χρώμα.

Τα δημοτικά συνεργεία βρίσκονταν κα-
θημερινά σε οργασμό για τη φροντίδα της 
πόλης και των κήπων και παρτεριών της, 
που λάμπει από χρώμα και καθαριότητα. 
Χαρτιά, μπουκάλια και αποτσίγαρα, που 
στη δική μας χώρα ακόμα δεν μπορούμε 
να αποφύγουμε την παρουσία τους ως 
απορρίμματα σε διάφορα σημεία, εκεί δεν 
τα βλέπεις πουθενά. Όχι γιατί οι δημοτι-
κές υπηρεσίες κάνουν καλά και διαρκώς τη 
δουλειά τους, αλλά γιατί κανείς δεν τα πε-
τάει όπου βρει, από νοοτροπία και αγωγή!

Η αγάπη για το πράσινο είναι εμφανής 
και αποτελεί στοιχείο της αγωγής και του 
πολιτισμού της πόλης. και οι ιδιωτικές 
κατοικίες σε όλες τις περιοχές της πόλης 
περιβάλλονται από πράσινο, κήπους με 

δέντρα, θάμνους, λουλούδια.
Σε τρεις διαφορετικές εποχές του χρό-

νου επισκέφθηκα την πόλη, φθινόπωρο, 
άνοιξη, καλοκαίρι την τελευταία χρονιά, 
φέτος. Ποτέ δεν είδα αφρόντιστα τα πάρκα 
και τα παρτέρια, ακούρευτο το γρασίδι για 
παράδειγμα, όπως πολλές φορές παρατη-
ρώ στη δική μας πόλη.

Ανάλογα με κάθε εποχή φυτεύονται 
άνθη διαφορετικά, ώστε τα παρτέρια να πα-
ρουσιάζουν πολύχρωμους συνδυασμούς. 
Και ενώ ο χειμώνας εκεί είναι βαρύς, ενώ 
το καλοκαίρι καυτό, το μάτι κατοίκων και 
επισκεπτών της πόλης απολαμβάνει πλού-
σιο θέαμα. Ο χειμώνας έχει χρώμα, δεν εί-
ναι μονότονος και κουραστικός, η άνοιξη 
έχει την τιμητική της εκεί και το καλοκαίρι 
το πράσινο και τα τρυφερά άνθη προσφέ-
ρουν μια αίσθηση δροσιάς στο καυτό ηλιο-
κοκαμένο αστικό τοπίο.
 Πόσο έλλειμμα έχει, δυστυχώς, η πόλη μας 
σε φροντίδα πράσινου!


