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Ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή
για την ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτελούν εθιµικά το βήµα για την
ετήσια παρουσίαση του οικονοµικού και αναπτυξιακού προγράµµατος της
κυβέρνησης αλλά και εξαγγελιών για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας.
Άλλωστε η Θεσσαλονίκη και η ∆ΕΘ αποτελούν έννοιες αλληλένδετες στη συνείδηση
των Ελλήνων, όπως και τα εγκαίνια της ∆ΕΘ µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Και
φέτος λοιπόν θα γίνουν εξαγγελίες. Ευµεγέθεις φάκελοι µε προτάσεις και πολυσέλιδα
υποµνήµατα θα παραδοθούν στα χέρια σας και πιθανότατα θα ανανεωθούν
υποσχέσεις και δεσµεύσεις.
Αυτή η ιστορία µέχρι τώρα δεν είχε κανένα αποτέλεσµα, σε βαθµό που οι συµπολίτες
µας έγιναν πια µοιρολάτρες και δεν πιστεύουν στις υποσχέσεις που δίνονται.
Άλλωστε οι εξαγγελίες σκόνταφταν είτε γιατί ήταν αορίστως οραµατικές, είτε γιατί δεν
εντάσσονταν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, είτε γιατί τα
χρονοδιαγράµµατα ήταν υπό την πίεση των κάθε εγκαινίων της ∆ΕΘ.
Ζητούµενο λοιπόν από την Πολιτεία σήµερα είναι να παρουσιάσει το συνολικό
αναπτυξιακό της σχέδιο και την εξειδίκευσή του για την περιοχή. Στη συνέχεια, σ΄
αυτό το πλαίσιο θα ενταχθούν οι όποιες εξαγγελίες για δράσεις και έργα µε
συγκεκριµένο και ορθολογικό χρονοδιάγραµµα και σαφή χρηµατοδοτικά µέσα.
Ο φετινός χρόνος δεν σηµατοδοτείται από κάποιο µέγιστο γεγονός για τη χώρα,
όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Είναι όµως ή θα έπρεπε να είναι ένας
χρόνος έντονης δραστηριότητας, µελετών και σύνθεσης των αποτελεσµάτων τους,
σοβαρού αναπτυξιακού σχεδιασµού, διαπραγµατευτικών κινήσεων υψηλού επιπέδου
και επί τέλους, συνειδητοποίησης του µη αναστρέψιµου των βλαβών που
προκαλούν διάφορες στρεβλές πολιτικές στο µέλλον της χώρας.
Για πολλούς λόγους:
Επειδή το ΑΕΠ δεν φτάνει να ισοσκελίσει το χρέος µας, κάποιες περιφέρειές µας
συµπεριλαµβάνονται στις 10 πλέον πληττόµενες από ανεργία της διευρυµένης
Ευρώπης, η χώρα συνεχίζει να εγκαλείται και να καταδικάζεται για περιβαλλοντικά
αδικήµατα, η ανισότητα Κέντρου–Περιφέρειας δεν µειώνεται, εξασφαλισµένα
κονδύλια χάνονται ή οδηγούνται άρον – άρον σε τριτεύουσες ανάγκες.
Επειδή, ειδικά φέτος έχει ανασταλεί πλήρως η µελετητική δραστηριότητα αλλά και η
κατασκευαστική πορεύεται σε δύσβατα µονοπάτια.
Επειδή χρειάζεται ιδιαίτερη µέριµνα για να κλείσει µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες
η τρέχουσα προγραµµατική περίοδος.
Επειδή κυρίως φέτος χρειάζεται να επιστρατευτούν όλα τα αποθέµατα γνώσης,
εµπειρίας, ρεαλισµού και οράµατος για να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασµός της
επόµενης.
Με αυτά τα δεδοµένα, στα φετινά εγκαίνια της ∆ΕΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιλέγει να µην
επαναλάβει τον µακρότατο κατάλογο αναγκαίων υποδοµών και δράσεων για τη
Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, αλλά να συµµετέχει στον διάλογο µε
επισηµάνσεις λαθών αλλά και προτάσεις για τον σχεδιασµό ισόρροπης και
ορθολογικής ανάπτυξης.

1

Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Τα προβλήµατα σχεδιασµού της περιόδου 2000 – 2006 και της διαχείρισης του
Γ΄ΚΠΣ είναι γνωστά, απλώς καταδεικνύονται σαφέστερα και πιο ασφυκτικά καθώς
βαδίζουµε στο τέλος της.
Οι αιτίες τους είναι σχεδόν πάγιες και σ΄ αυτές οφείλονται σε µεγάλο ποσοστό οι
αστοχίες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας:
− Ανεπαρκής ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων.
Οι ανεπάρκειες αυτές στο σχεδιασµό, οδήγησαν τα δύο ΚΠΣ - το πρώτο δεν το
συζητάµε καν - στην πεπατηµένη της ‘ασφάλτου’ και γενικότερα σε συµβατικά έργα,
µε ελάχιστες εξαιρέσεις δηµιουργίας θεσµικών εργαλείων και άϋλων υποδοµών. Η
έλλειψη στόχων ήταν εµφανέστατη σε µεγάλα επιχειρησιακά προγράµµατα όπως η
Κοινωνία της Πληροφορίας και η Ανταγωνιστικότητα, που είχε σαν αποτέλεσµα την
αµήχανη διαχείρισή τους και την αδυναµία Κέντρου και Περιφέρειας να τα
αξιοποιήσουν σε στιβαρές και ολοκληρωµένες δράσεις.
Το ζήτηµα της αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτού του είδους, είναι πολύ σοβαρό
στην παρούσα φάση για τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα λάβει ένα σηµαντικό µέρος των
πόρων για τη δηµιουργία πόλων καινοτοµίας. Θα ήταν εγκληµατικό για το µέλλον της
πόλης, αν οι εξαγγελίες, οι προγραµµατικοί τίτλοι και τα συνεπαγόµενα κονδύλια
κατέληγαν στη δηµιουργία πολυτελών κτιρίων, διαφόρων χρήσεων και ειδικών
ενδιαφερόντων.
− Έλλειψη σύγχρονων θεσµών και αποτελεσµατικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Μετά από 3 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης παραµένει ανοιχτό το ζήτηµα της οργάνωσης
σύγχρονης, αποτελεσµατικής και αποκεντρωµένης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το ίδιο το
Κράτος, για να υπερβεί τις σκοπέλους των αρτηριοσκληρωτικών µηχανισµών του και
του αναχρονιστικού θεσµικού πλαισίου, δηµιουργεί ΑΕ για τα σηµαντικά έργα.
Αντιστοίχως η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατακερµατίζει τα έργα ή/και δηµιουργεί
Εταιρείες.
Αυτές οι ελλείψεις ευθύνονται για το ότι, ασχέτως εξαγγελιών και χρονοδιαγραµµάτων, τα τρία µεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, ΜΕΤΡΟ, Υποθαλάσσια και
Αεροδρόµιο, έχουν ακόµη πολύ µέλλον µπροστά τους. Οι βιαστικές και χωρίς
πρόβλεψη των επιπτώσεων απόπειρες βελτίωσης του θεσµικού πλαισίου και η
επαναφορά αποτυχηµένων µεθόδων και διαδικασιών στην παραγωγή των ∆Ε
αποδείχθηκαν εξίσου επικίνδυνες αφού ανέστειλαν εντελώς τη µελετητική και
υποβάθµισαν την κατασκευαστική δραστηριότητα.
− Ο κατακερµατισµός κονδυλίων
Ειδικότερα στις µη συµβατικές δράσεις, οι κοντόφθαλµες επιλογές στέρησαν τους
πραγµατικούς δικαιούχους από κονδύλια, τη χώρα και την οικονοµία της από
θύλακες καινοτοµίας. Για παράδειγµα, στο ΕΠΑΝ, η παραγκώνιση ενδιάµεσων
φορέων όπως το ΚΕΠΑ προς χάριν των Τραπεζών, δροµολόγησε τα κονδύλια του
Προγράµµατος σε συντηρητικές εφαρµογές. Παράλληλα η ανάδειξη (και επίδειξη) του
βαθµού απορρόφησης κονδυλίων σε µέτρο επιτυχίας για προγράµµατα και µέτρα,
δεν επέτρεψε την ουσιαστική αξιοποίησή τους.
Τέλος, η µικροπολιτικής λογικής κατανοµή έργων σε νοµούς και δήµους, η
χρησιµοποίηση ολόκληρων προγραµµάτων για ενίσχυση πελατειακών σχέσεων, ο
κατακερµατισµός κονδυλίων σε ήσσονος σηµασίας έργα, είτε η δέσµευσή τους σε
έργα µε µηδενικό βαθµό ωριµότητας, ευθύνονται για τη µη αξιοποίηση ή και πλήρη
απώλεια σηµαντικών πόρων και την ακύρωση υψηλών στόχων και δυνατοτήτων.
∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
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Το ζητούµενο για την επίτευξη των στόχων είναι κατ΄ αρχήν να τεθούν και στη
συνέχεια να υπάρξει η πολιτική βούληση για να υλοποιηθούν. ∆ηλαδή, να γίνουν τα
παρακάτω βήµατα:
- Συγκρότηση συγκεκριµένου αναπτυξιακού σχεδίου
- Έγκαιρη προώθηση και κατοχύρωση θεσµών και δοµών
- Μελέτη των προβληµάτων που δεν επέτρεψαν την αξιοποίηση σηµαντικών
εργαλείων για την επίτευξη στόχων που είχαν τεθεί στις δύο προηγούµενες
περιόδους.
- Ουσιαστική συµµετοχή στην συγκρότηση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων της
ΕΕ και πλήρης εµπέδωσή τους.
- Έγκαιρη προετοιµασία και ωρίµανση των προς ένταξη δράσεων και έργων.
- Σχέδιο και πρόγραµµα για την υλοποίηση έργων και δράσεων που είτε δεν
µπορούν να ενταχθούν στο ∆’ ΚΠΣ, είτε δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
εξ ολοκλήρου από αυτό.
Στην νέα χρονική περίοδο, οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ αφορούν τους παρακάτω
άξονες:
Ανάπτυξη
Πάγια θέση του ΤΕΕ και κεντρικός πυρήνας των αιτηµάτων του είναι η ανάγκη
κατάρτισης ενός γενικού αναπτυξιακού πλαισίου. Όχι µε την έννοια του αορίστου,
που µπορεί να συµπεριλάβει οποιαδήποτε εξαγγελία ή ικανοποίηση αιτήµατος, αλλά
µε την έννοια του σφαιρικού, που περιλαµβάνει:
− γνώση της υπάρχουσας κατάστασης,
− προσδιορισµό στόχων και προτεραιοτήτων,
− προσδιορισµό διαδικασιών, χρονοδιαγραµµάτων και εξασφάλιση χρηµατοδοτικών εργαλείων.
− σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο και ικανή δηµόσια διοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να ενταχθούν έργα και δράσεις αλλά και να
προβλεφθούν τα θεσµικά εργαλεία που θα το υποστηρίξουν.
Στόχος ενός αναπτυξιακού σχεδίου δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά και µόνο η
εξυπηρέτηση τελεσίδικων αναγκαιοτήτων αλλά και η εξασφάλιση ενός τουλάχιστον
βιώσιµου µέλλοντος.
Τα παραπάνω είναι πολύ σηµαντικά ενόψει της σύνταξης του Εθνικού Αναπτυξιακού
Σχεδίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις Γενικές κατευθύνσεις για τη Συνοχή της
Κοινότητας και θα συµβαδίζει µε τους Ευρωπαϊκούς στόχους για ισόρροπη, αρµονική
και βιώσιµη ανάπτυξη.
Χρειάζεται λοιπόν σηµαντικό µέρος των εθνικών πόρων να δροµολογηθεί προς την
Περιφέρεια, δεδοµένου ότι το µέχρι τώρα µερίδιό της από τις Κοινοτικές και Εθνικές
χρηµατοδοτήσεις ήταν ελάχιστο σε σχέση µε το αντίστοιχο του Κέντρου.
Επίσης απαιτείται η επεξεργασία των νέων θεσµών, που θα λαµβάνουν υπόψη την
ουσία και όχι µόνο τον τύπο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, την πλέον σύγχρονη διεθνή
εµπειρία και την Ελληνική πραγµατικότητα και θα συνεργάζονται µεταξύ τους για την
υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων της περιόδου 2007 – 2013. Προφανώς ο
ισχύων νέος αναπτυξιακός νόµος έχει περιορισµένη διάρκεια ζωής ενώ δεν
αντιµετωπίζει επαρκώς το πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων, που είναι και
το κυρίως ζητούµενο.
Χωροταξία
Ένα σηµαντικό ζήτηµα, δείγµα αποσπασµατικού και µάλλον τυχαίου σχεδιασµού
είναι η σύνταξη των Περιφερειακών Χωροταξικών σχεδίων χωρίς καθόλου ή µε
ελάχιστες κατευθύνσεις για την Χωροταξική οργάνωση και τις προτεραιότητες της
χώρας σε Εθνικό Επίπεδο.

3

Σ΄ αυτή την περίπτωση, η αµηχανία για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής οδήγησε
στη σύνταξη πρώτα των επιµέρους σχεδίων των οποίων η συρραφή, από ότι
φαίνεται, θα οδηγήσει στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου που προαναγγέλθηκε.
Τα αποτελέσµατα αυτής της πρακτικής είναι προφανή: Αοριστίες και αµφιβολίες για
τους στόχους Εθνικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης που καλούνται να υπηρετήσουν
τα επί µέρους σχέδια, διαφοροποιήσεις στόχων και επιδιώξεων σε γειτονικές
Περιφέρειες, αυθαίρετα συµπεράσµατα, ελλιπή σενάρια.
Ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά. Οι εξαγγελίες
της τελευταίας δεκαπενταετίας για «Θεσσαλονίκη - Μητροπολιτικό κέντρο της ΝΑ
Ευρώπης», «Κέντρο των Βαλκανίων», «Βόρειο Ελλάδα – µοχλό της ανάπτυξης της
χώρας», «Μακεδονία προνοµιακό τόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
επενδύσεων» είναι προφανέστατα ψευδεπίγραφες εφόσον δεν υποστηρίζονται από
Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο. Η Περιφέρεια δεν µπορεί από µόνη της να υποστηρίξει
τους παραπάνω στόχους, οι οποίοι είναι και οφείλουν να είναι Εθνικοί.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να αντιµετωπιστεί χωροταξικά
σαν µια στρατηγικής σηµασίας, ταυτόχρονα «κεντρική» αλλά και
«παραµεθόρια» περιοχή του ελληνικού χώρου.
Υποδοµές
Η ισόρροπη ανάπτυξη Κέντρου – Περιφέρειας είναι σαφής επιλογή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και κοινά αποδεκτή ανάγκη. Οι υποδοµές όµως που απαιτούνται για
στοιχειώδη Περιφερειακή Ανάπτυξη, δεν µπορούν να εξασφαλιστούν εξολοκλήρου
µέσω µοντέλων αυτοχρηµατοδότησης ή να ενταχθούν στη σύµπραξη ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει εθνικά κονδύλια για έργα και
δράσεις στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη που δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
από το ∆ ΚΠΣ, ούτε έχουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.
Επίσης, πρέπει να φροντίσει και για ωρίµανση µελετών και έργων και για τις
διαδικασίες αναθέσεων που είναι οι δύο άλλες µεγάλες αιτίες καθυστερήσεων. Η
δεκαπενταετής και πλέον καθυστέρηση της Υποθαλάσσιας και του ΜΕΤΡΟ ανήγαγαν
δύο αναγκαίες υποδοµές σε έργα φετίχ για την πόλη.
Ενώ λοιπόν η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία όφειλαν εδώ και καιρό να
δροµολογούν µοντέρνες υποδοµές όπως ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, νέα
τεχνολογικά δίκτυα, περιβαλλοντικά έργα νέας γενιάς, σύγχρονες δράσεις για την
προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους και καινοτόµους πρωτοβουλίες, διεκδικούν
ακόµα και σχεδιάζουν έργα της προηγούµενη 20ετίας, αφήνοντας τα υπόλοιπα στη
διάθεση των ιδιωτικών συµφερόντων.
Περιβάλλον
Βασική παρατήρηση είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τα επόµενα βήµατα
µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, η χώρα µας και κατά συνέπεια η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει λύσει πρωτογενή προβλήµατα και στερείται βασικών
περιβαλλοντικών υποδοµών. Εποµένως, το νέο Αναπτυξιακό σχέδιο, πρέπει να
αντιµετωπίσει και τα ζητήµατα που όφειλαν να έχουν λυθεί από τις µέχρι τώρα
δράσεις και µέσω των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη σηµαντικά ζητήµατα είναι:
- Η ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αστικών
αποβλήτων µέχρι το 2006 και για όσα δεν υλοποιηθούν η εξασφάλιση
ωριµότητάς τους και κονδυλίων για την άµεση υλοποίησής τους στην αρχή της
νέας περιόδου. Σύµφωνα µε µελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκκρεµούν έργα ύψους 262 εκ.
ευρώ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και 345 εκ. ευρώ για τη διαχείριση
των υγρών λυµάτων, (σύµφωνα µε µελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ).
- Η θεσµοθέτηση Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης του Θερµαϊκού, ο οποίος θα πρέπει
να λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει πλήρης πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
- Η συγκρότηση εθνικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων. Σηµειώνεται ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα τα
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τοξικά της ∆ΙΑΝΑ, τη διακίνηση µεγάλων φορτίων επικινδύνων από το λιµάνι της,
τα υψηλής ρύπανσης εδάφη της ∆ΙΑΝΑ και των βυρσοδεψείων.
Η υλοποίηση 10 έργων αντιπληµµυρικής προστασίας άµεσης προτεραιότητας,
ύψους 58.700.000 ευρω και η δροµολόγηση των υπολοίπων.
Η αναγνώριση σαν εθνικής σηµασίας της προστασίας της λίµνης Κορώνειας και
η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης και το Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης της Μονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων
του νοµού Ηµαθίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα στρεβλού σχεδιασµού και
αντίληψης της πραγµατικότητας, αφού η προσπάθεια επίλυσης ενός
περιβαλλοντικού προβλήµατος δηµιουργεί σωρεία άλλων και θα ακυρώσει στην
πράξη την ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκµονα, ενώ καταλύει
εθνικούς και παγκόσµιους θεσµούς.

Πολιτισµός
Μέχρι σήµερα καταγράφονται µόνο αποσπασµατικά σχέδια και δράσεις. Η αδράνεια
και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη του µνηµειακού κεφαλαίου
καθώς και η λήψη µέτρων ενίοτε χάριν ιδιωτικών συµφερόντων προσέφεραν µόνο
αποχαρακτηρισµούς µνηµείων και συνόλων της νεώτερης αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς.
Πρέπει να θεσµοθετηθούν:
- Ένα συνολικό σχέδιο και δράσεις τύπου «Ενοποίηση των πολιτιστικών χώρων».
- Εµπνευσµένες δράσεις και κίνητρα για την πλήρωση των υπαρκτών πολιτιστικών
χώρων µε δηµιουργούς και κοινό.
- Αυστηρότερα κριτήρια για τον αποχαρακτηρισµό µνηµείων και συνόλων της
νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και τις επεµβάσεις σε αυτά, θέσπιση
αποτελεσµατικότερων κινήτρων για τη διατήρηση και ανάδειξή τους ως πολύτιµο
πολιτιστικό αγαθό.
- Είναι καιρός να αντιµετωπιστεί το θέµα µε την πρέπουσα σοβαρότητα,
δεδοµένου ότι οι πόλεις σήµερα δεν ξανασχεδιάζονται, εποµένως πρέπει να
αξιοποιηθεί σωστά το τεράστιο ιστορικό οικοδοµικό απόθεµα.
Για τα θέµατα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν οι
παρακάτω διαπιστώσεις:
- Σε σηµαντικά δηµόσια κτίρια της πόλης όπως το αρχαιολογικό µουσείο
Θεσσαλονίκης το οποίο χαρακτηρίστηκε ως µνηµείο από το ΥΠΠΟ, να
πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις που καταστρατηγούν και ανατρέπουν σε
σηµαντικό βαθµό τις βασικές επιλογές του αρχικού σχεδιασµού, ενώ η µη έγκαιρη
δηµοσιοποίηση των µελετών πριν την εφαρµογή τους, να δηµιουργεί
τετελεσµένα.
- Τα ιστορικά βιοµηχανικά συγκροτήµατα που διαµόρφωσαν σε µεγάλο βαθµό την
κοινωνική - οικονοµική - αρχιτεκτονική και τεχνολογική ιστορία της πόλης, στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων παραµένουν αναξιοποίητα, όπως το πρώην
Ζυθοποιείο Φιξ, τα Κεραµεία Αλλατίνη, το Βυρσοδεψείο Νούσια και άλλα.
- Μνηµεία απαξιώνονται µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον οχυρωµατικό
περίβολο του Λευκού Πύργου που αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες ανάπλασης
που γίνονται και οι οποίες συνεχίζονται χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που
ορίζουν οι συνθήκες προστασίας και ανάδειξης µνηµείων
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζοντας τη δυσκολία συντονισµού και την πολυπλοκότητα των
ζητηµάτων που τίθενται προκειµένου για τη λήψη αποφάσεων και επεµβάσεων που
σχετίζονται µε έργα µείζονος σηµασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, προτείνει την
εξεύρεση ενός πλαισίου συνεργασίας µε τους ∆ηµόσιους Φορείς που έχουν την
ευθύνη υλοποίησης αυτών των έργων µε στόχο:
- να διασωθούν και να διατηρήσουν το χαρακτήρα τους,
- να αποτελέσουν εκ νέου χώρους που θα ευνοούν τη µελλοντική ανάπτυξη και
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να παραµείνουν αρχιτεκτονικά αξιόλογα, αφ’ ενός µε τη διατήρηση των
αυθεντικών τους στοιχείων και αφ’ ετέρου µε την προσθήκη σύγχρονης και
ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής σ’ αυτά.
Η πρακτική της διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, όπως επανειληµµένα έχει
τονίσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποτελεί σηµαντική παράµετρο και πολύτιµο εργαλείο προς την
κατεύθυνση αυτή.
-

Κύριε Πρωθυπουργέ
Κλείνουµε την επιστολή µας µε µία σύντοµη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, η οποία
διέρχεται την πιο υποβαθµισµένη περίοδο της µακραίωνης, πολυπολιτισµικής και
πλούσιας ιστορίας της, αφού οι παρακάτω διαπιστώσεις είναι αναµφισβήτητες:
• Η πόλη βαυκαλίζεται κάθε χρόνο µε αορίστως οραµατικές εξαγγελίες περί
Μητρόπολης των Βαλκανίων, Κέντρου της ΝΑ Ευρώπης κλπ, χωρίς καµία
ουσιαστική Εθνική πρωτοβουλία υποστήριξης
• Υπέστη πρόσφατα µία σοβαρή ήττα, µε την ανεπαρκή υποστήριξη της
υποψηφιότητάς της για την ΕΧΡΟ 2008.
• Ανέχεται επί δεκαετίες τη µονότονη εξαγγελία των ίδιων συµβατικών
υποδοµών, που κάθε χρόνο απαξιώνονται από την αύξηση των αναγκών της.
• Αιµορραγεί διαρκώς προς το κέντρο το καλύτερο, οικονοµικό, πολιτιστικό,
επιστηµονικό δυναµικό της.
• Παρατηρεί τους περισσότερους άρχοντές της να διαγκωνίζονται όχι για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, αλλά για την επικράτησή τους
έναντι των άλλων και την ανέλιξή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή.
• Κυκλοφορεί σε κατάσταση διαρκούς αιχµής και συνωθείται σε ανεπαρκή
Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας.
• Μειώνει διαρκώς τη µεταποιητική της δραστηριότητα, αυξάνοντας αντιστοίχως
τον δείκτη ανεργίας.
• Βλέπει την καθηµερινότητά της να γίνεται ολοένα πιο συντηρητική, άσχηµη
και επαρχιώτικη.
• Παρακολουθεί το µνηµειακό της πλούτο να υποτιµάται και να υποβαθµίζεται.
• Καταφέρνει από µόνη της να επιβιώνει αλλά δεν εξελίσσεται.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο, έχει επανειληµµένα διακηρύξει ότι η ανάπτυξη και η
εξέλιξη της Θεσσαλονίκης και η άσκηση του Μητροπολιτικού της ρόλου, είναι
ζητούµενο Εθνικής σηµασίας. Για να γίνουν αυτά πραγµατικότητα χρειάζεται όσο το
δυνατόν ευρύτερο και διαρκώς διευρυνόµενο περιβάλλον, άµεση σύνδεση µαζί του
και σχέδιο για το ρόλο που θα διαδραµατίσει σ΄ αυτό. Χρειάζεται να µπορεί να
παράγει, να υποδέχεται και να διακινεί πολιτισµό και αγαθά, να φιλοξενεί άτοµα και
σύνολα µα και τις δραστηριότητές τους και να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.
Χρειάζεται δηλαδή πολιτική βούληση για συντονισµό των δράσεων – αποκέντρωση –
υποδοµές.
Με αυτά τα δεδοµένα, ζητούµε φέτος από εσάς, τον Πρωθυπουργό της χώρας και
Βουλευτή Θεσσαλονίκης, να δεσµευτείτε προσωπικά για τα παρακάτω:
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Να προχωρήσουν τα τρία έργα της Θεσσαλονίκης, ΜΕΤΡΟ, Υποθαλάσσια και
Αεροδρόµιο και να ολοκληρωθεί η Εγνατία Οδός, σύµφωνα µε τα υπεσχηµένα
χρονοδιαγράµµατα.

9

Να θεωρηθεί εθνικής σηµασίας η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε
Μητροπολιτικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης.
Να µελετηθούν πλήρως οι ανάγκες για την εκπλήρωση αυτού του στόχου ώστε
να ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης.
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Να συγκροτηθεί Ειδική Γραµµατεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η
οποία θα αναλάβει τον συντονισµό και την υλοποίηση των υποδοµών.
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Να δροµολογηθεί ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος στην Θεσσαλονίκη.

9

Να επιδιωχθεί, σοβαρά αυτή τη φορά και να αποτελέσει πραγµατικό στόχο, η
ανάληψη της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ 2012, στην περιοχή των Λαχανοκήπων.
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Να αξιοποιηθούν τα Στρατόπεδα κυρίως ως ανοικτοί χώροι πρασίνου και να
αποδοθούν στους πολίτες.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύµβουλος της Πολιτείας αλλά και ως φορέας των
Ελλήνων Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, ζητά και µπορεί
να είναι βασικός συνοµιλητής της Κυβέρνησης τόσο για τον σχεδιασµό όσο και για
την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων.
Άλλωστε το ΤΕΕ έχει επανειληµµένα αποδείξει ότι τιµά αυτόν το ρόλο όπως και ο
κλάδος των µηχανικών τη συνεισφορά του στην Ανάπτυξη της χώρας. Πλήττεται
όµως βίαια από αβάσιµες επιλογές της Πολιτείας που, µε νόµους και δοµές, απειλεί
το κύρος και την επιστηµονική επάρκεια των Ελλήνων Μηχανικών και απαξιώνει το
υψηλής ποιότητας, εµπειρίας και εξειδίκευσης µελετητικό και κατασκευαστικό
δυναµικό, το πιο δραστήριο και σηµαντικό δυναµικό της Ελληνικής
Επιχειρηµατικότητας και της Εθνικής Οικονοµίας.
Με αυτή την ανοιχτή επιστολή, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιβεβαιώνει για µία ακόµα τη θέλησή
του να είναι συνεργάτης σας για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω στόχων
στην περιοχή εµβέλειάς του, αλλά και των ευρύτερων και συνολικότερων που εσείς
θα θέσετε.

Με εκτίµηση
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Σάκης Τζακόπουλος
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