Να μη μείνουν στα "χαρτιά" οι εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης
Την ελπίδα ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση και πρόσφατα ο νέος υπουργός
ΠΕΧΩΔΕ για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης θα τηρηθούν και οι υποδομές δεν θα μείνουν
για ακόμη μία φορά στα "χαρτιά", διατυπώνει η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τονίζοντας
παράλληλα ότι οι προτεραιότητες για τη Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να τίθενται σε στενή
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Σουφλιάς διευκρίνισε ότι διατηρεί
κάθε επιφύλαξη ως προς την τήρηση των εξαγγελθέντων χρονοδιαγραμμάτων, με το
επιχείρημα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο εμπλοκής διαφόρων παραγόντων, όπως πχ, οι
προσφυγές εταιριών. Θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι, αν και υπάρχει όντως αυτό το
ενδεχόμενο, αυτό που σίγουρα δεν υπάρχει, είναι το χρονικό περιθώριο για νέες
καθυστερήσεις και παλινωδίες. Οι απαιτούμενες διαδικασίες θα πρέπει επιτέλους να
δρομολογηθούν, με τέτοιο τρόπο που δεν θα αφήνει πρόσφορο έδαφος για νέα
προβλήματα.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν χρειάζεται πλέον νέες ασαφείς εξαγγελίες (και μάλιστα με
επιφυλάξεις), σε συνέχεια παλαιότερων -και απραγματοποίητων- υποσχέσεων, αλλά απτά
δείγματα των αποφάσεων της νέας κυβέρνησης να βάλει επιτέλους στη "γραμμή εκκίνησης"
τα έργα πνοής που εκκρεμούν εδώ και χρόνια.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ουδέποτε αμφισβήτησε τις καλές προθέσεις. Απλά ήρθε η ώρα να κλείσει ο
κύκλος των εξαγγελιών και να ανοίξουν επιτέλους τα εργοτάξια, προκειμένου η
καθημερινή ζωή των πολιτών να γίνει καλύτερη, αλλά και η Θεσσαλονίκη να ανταποκριθεί με
επιτυχία στις προκλήσεις του κοντινού μέλλοντος. Το γεγονός είναι ότι η πόλη μας διεκδικεί
την παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ 2008 και, αν την αναλάβει, θα είναι εθνικό στοίχημα να τη
διοργανώσει με επιτυχία, χωρίς να "τρομάξει" τους ξένους επισκέπτες, π.χ, με το γνωστό
κυκλοφοριακό κομφούζιο των πρωϊνών της Δευτέρας.
Τις ανάγκες της κάθε πόλης, όμως, τις ξέρουν με ακρίβεια μόνο οι φορείς και οι κάτοικοί της.
Γι' αυτό και οι θέσεις και οι απόψεις τους μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη "πυξίδα" για
τη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής από πλευράς της κυβέρνησης.
Πεποίθηση της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει
δημόσιους φορείς καθ' όλα ικανούς να αναλάβουν έργα αυτού του μεγέθους, αλλά και
αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, για να τα επιβλέψει με απόλυτη επιτυχία. Με τη
συμμετοχή τους σε όλες τις διαδικασίες θα υλοποιηθούν πιο σύντομα όσα τόσα χρόνια
περιμένουμε.
Με το σκεπτικό αυτό, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να διοργανώσει
τον Οκτώβριο συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με τη συμμετοχή των αρμόδιων
φορέων της Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της κυβέρνησης, με στόχο να ιεραρχηθούν
οι προτεραιότητες, να εξεταστούν τα χρονοδιαγράμματα και να αξιολογηθεί η προετοιμασία
που έχει γίνει για την υλοποίηση των μεγάλων έργων της περιοχής.

