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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Β.Παπαγεωργόπουλου στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα
σχεδιάζει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη, θα λαμβάνει τις
αναγκαίες αποφάσεις και θα «προικοδοτηθεί» με την οικονομική δυνατότητα να
τις υποστηρίζει, συνέκλιναν σήμερα ο δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
και η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το συγκεκριμένο όργανο, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται από το
απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, θα αναλάβει να δώσει «σάρκα και οστά» στη
μητροπολιτική διάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να αντιμετωπίσει
συντονισμένα τα κοινά προβλήματα των δήμων.
Πέραν της ανάγκης δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου συντονιστικού
οργάνου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και σε δύο ακόμη πεδία, εκ των οποίων
το πρώτο αφορά στην παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ και το δεύτερο στα μεγάλα
έργα της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, κατά τη σημερινή επίσκεψη του κ.Παπαγεωργόπουλου στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος, τόσο ο δήμαρχος, όσο και ο πρόεδρος της Δ.Ε
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης Τζακόπουλος, τόνισαν ότι αυτό που προέχει, όσον αφορά
την παγκόσμια έκθεση EXPO είναι να πραγματοποιηθεί μια επιτυχής
διοργάνωση και όχι απαραιτήτως να κερδηθεί το «στοίχημα» του 2008.
Άλλωστε και οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένως τοποθετηθεί υπέρ
της χωροθέτησης του EXPOSITE στην περιοχή των Λαχανοκήπων, αντί για
εκείνη της Σίνδου. Οπως τόνισε ο κ.Παπαγεωργόπουλος, ο λόγος που, παρά
τις επανειλημμένες συστάσεις των αρμόδιων φορέων, δεν προκρίθηκαν οι
Λαχανόκηποι ήταν ότι «η πρόταση για χωροθέτηση του Εxposite στη
συγκεκριμένη περιοχή προαπαιτούσε δύσκολες πολιτικές αποφάσεις για άμεση
μεταφορά των βυρσοδεψείων, ενώ εκείνη του ΤΕΙ Σίνδου αποτελούσε την
εύκολη λύση».
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης ότι η Αθήνα εξακολουθεί να
διαθέτει το προβάδισμα έναντι της Θεσσαλονίκης, σε ό, τι αφορά την έγκαιρη
ολοκλήρωση των μεγάλων έργων. «Έργα γίνονται μεν στη Θεσσαλονίκη, αλλά
ολοκληρώνονται με καθυστέρηση», επεσήμανε ο κ.Τζακόπουλος,
αναφέροντας ενδεικτικά την υποθαλάσσια αρτηρία ·η οποία δεν αποκλείεται να
συναντήσει προσκόμματα αντίστοιχα με εκείνα του μετρό- την εκπρόθεσμη
υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων (εξαιτίας της οποίας «εξαφανίστηκε» από
τον χάρτη η Κορώνεια), αλλά και το έργο ύδρευσης της πόλης από τον
Αλιάκμονα (το οποίο εγκαινιάστηκε μόλις πριν από έναν μήνα, ενώ επρόκειτο
να παραδοθεί το 1996).
Στο μεταξύ, τόσο ο κ.Τζακόπουλος, όσο και ο κ.Παπαγεωργόπουλος,
εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μέλλον του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο μεν
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ διατύπωσε την εκτίμηση ότι τα χρονικά περιθώρια

έχουν στενέψει υπερβολικά, με αποτέλεσμα το έργο να κινδυνεύει με ακύρωση.
Ο δε κ.Παπαγεωργόπουλος, που διεκδικεί τη δημαρχία για δεύτερη τετραετία
με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Αναγέννηση», δεσμεύτηκε ότι «εάν το μετρό
τελικά θα ναυαγήσει, ο ίδιος θα επαναδημοπρατήσει το έργο την αμέσως
επόμενη ημέρα». Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πόλη χρειάζεται τόσο
μετρό, όσο και τραμ.
Εξάλλου, ο κ.Παπαγεωργόπουλος υποσχέθηκε ότι, εφόσον η
«ετυμηγορία» της κάλπης τον φέρει εκ νέου στο «τιμόνι» του δήμου, θα δώσει
μεγάλη έμφαση στο πράσινο μέτωπο της πόλης, επεκτείνοντας το δάσος του
Σέιχ Σου μέχρι τη θάλασσα. Για τον σκοπό αυτό, εφόσον η ΔΕΘ μεταφερθεί
από το κέντρο της πόλης, σκοπεύει να μετατρέψει το σύνολο της συγκεκριμένης
έκτασης, 180 στρεμμάτων, σε χώρο πρασίνου. Επίσης, στόχος του είναι να
κληροδοτήσει στην πόλη μνημειακά έργα, όπως ένα ενυδρείο, αλλά και 14
θεματικά πάρκα.
Τέλος, ο δήμαρχος επεσήμανε ότι θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ έναν από τους
κορυφαίους θεσμούς στη Θεσσαλονίκη και πρόσθεσε ότι χρησιμοποιεί πολλές
από τις θέσεις του Τμήματος σαν «ευαγγέλιο» για τη διατύπωση και των δικών
του προτάσεων επί τεχνικών θεμάτων.
Σημειώνεται ότι από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση, που
εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου επαφών της Δ.Ε με τους υποψήφιους
δήμαρχους και νομάρχες Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκαν: ο αντιπρόεδρος της
Δ.Ε, Γιάννης Δαρδαμάνης, ο γενικός γραμματέας, Βενέτης Μπούρας, ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Δημήτρης
Κωτούλας και Χρήστος Μακρής και τα μέλη της διοικούσας, Γιάννης
Οικονομίδης, Γιάννης Αικατερινάρης, Πηνελόπη Ράλλη, Κορίνα Σοϊλεμετζίδου,
Βαγγέλης Αδαμογιάννης και Κώστας Κατσιάβαλος.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

