Αλέκος Αλαβάνος
Ανάπτυξη για τη Θεσσαλονίκη
πέρα από στερεότυπα
Ο ‘Συνασπισμός’ φιλοδοξεί να διοργανώσει περιφερειακά συνέδρια σε όλη την Ελλάδα, ενόψει της
κατάρτισης του Δ! Κ.Π.Σ. και ελπίζει στη στήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς ιδιαίτερη
έμφαση δίνει στον ορθολογικό τρόπο με τον οποίο οι τεχνικοί και το ΤΕΕ προσεγγίζουν τα αναπτυξιακά
θέματα.
Τα ανωτέρω δήλωσε ο πρόεδρος του ‘Συνασπισμού’ Αλέκος Αλαβάνος, κατά τη συνάντηση που είχε
χθές στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος καθώς και του προεδρείου της
Αντιπροσωπείας .
Ο πρόεδρος του ‘Συνασπισμού’ τόνισε ότι το αθηνοκεντρικό κράτος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τη
περιφέρεια αλλά και γι αυτή την πρωτεύουσα , με τη στρεβλή ανάπτυξη που συσσωρεύει προβλήματα
στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές.
Ο κ. Αλαβάνος είπε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να ξεφύγει από τα στερεότυπα και πως εάν πραγματικά
θέλει να αναδειχθεί σε ‘μητροπολιτικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης’ θα πρέπει η πόλη, οι φορείς και οι
κάτοικοί της να επιδείξουν ανοικτές αντιλήψεις και όχι στενά εθνικιστικές. Επίσης, θα πρέπει να
αντιληφθούν φορείς και πολίτες ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στα γνωστά τρία μεγάλα έργα που
διεκδικεί η Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάζεται πολλά περισσότερα για να γίνει κέντρο συγκοινωνιών,
υπηρεσιών, εμπορίου.
Τέλος, αφού αναγνώρισε τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή
· απαράδεκτη η παραμονή των τοξικών της πρώην ‘Διάνα’- υποστήριξε με έμφαση ότι στην Ελλάδα θα
πρέπει να «ξαναμπεί η ιδέα του σχεδιασμού», να ορισθούν πλαίσια λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι ο ‘Συνασπισμός’ είναι αρνητικός στη δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Τα κυριότερα σημεία των θέσεων και των προσπαθειών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσίασε ο πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής Σάκης Τζακόπουλος, ο οποίος τόνισε κατά πρώτον, ότι σε μία κρίσιμη περίοδο
για τη λήψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, συνεχώς και κατά διαφόρους τρόπους απαξιώνεται το
επάγγελμα του μηχανικού.
Ο κ. Τζακόπουλος είπε ότι είναι καιρός να αποσαφηνίσει το εθνικό κέντρο ποιο είναι το αναπτυξιακό του
όραμα για την περιοχή γιατί, η απόσταση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, παρατηρείται μεγαλύτερη στη
μετα-Ολυμπιακή εποχή. Υπάρχει αυξημένη ανεργία, αποβιομηχάνιση και κίνδυνος για την απώλεια
κονδυλίων από το Γ! Κ.Π.Σ.
Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει στόχο
εθνικής σημασίας.
Τα χρονοδιαγράμματα δεν αρκούν για να γίνουν τα έργα υποδομής που χρειάζεται η περιοχή, αν τα έργα
δεν είναι επαρκώς μελετημένα και οι διαδικασίες ανάθεσης παρουσιάζουν προβλήματα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστηρίζει τη δημιουργία Ειδικής Γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Θεσσαλονίκη, για να
προχωρούν τα έργα υποδομής, να συσταθεί επιτέλους ενιαίος φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού, να
γίνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, να λυθούν προβλήματα περιβαλλοντικά (τοξικά ‘Διάνας’,
εξυγίανση βυρσοδεψείων, λύση για τα επικίνδυνα απόβλητα, σωτηρία της λίμνης Κορώνειας, ΧΥΤΥ
Ημαθίας · προσφυγή στο ΣτΕ).
Ειδικά για το έργο επέκτασης του αεροδιαδρόμου του αερολιμένα ‘Μακεδονία’, που μετά από προσφυγή
στο ΣτΕ, αντιμετωπίζει νέα προβλήματα στην εκτέλεσή του, ο κ. Τζακόπουλος είπε, ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ πριν
δύο χρόνια περίπου είχε ασχοληθεί με το έργο και είχε διοργανώσει διήμερο για την ανάπτυξη του
Αεροδρομίου. Αναπτύχθηκαν τότε ερωτήματα για τον τρόπο κατασκευής και τις επιπτώσεις. Οι
απαντήσεις που δόθηκαν μετέθεταν τις λύσεις και το ξεκίνημα του έργου. Σήμερα μετά και τις ενστάσεις
του Δήμου Θερμαϊκού και των πολιτών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα μελετήσει με ειδική Ομάδα Εργασίας το θέμα
λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις αλλά και τις θέσεις και των δύο μερών.
Επίσης, τόνισε ότι η μελέτη προσομοίωσης στον κόλπο που σχεδιάζει να κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ έπρεπε να
έχει γίνει προ ετών. Σήμερα εάν καταλήξει σε αρνητικά για το έργο αποτελέσματα η μελέτη, τότε ο
εργολάβος θα διεκδικήσει αποζημιώσεις.
Τέλος σε ότι αφορά την προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο ΣτΕ για το συγκεκριμένο έργο, ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ δήλωσε πως δεν πρέπει να αποδίδεται μομφή στο δήμαρχο Θερμαϊκού, καθώς με τις
πράξεις του, πιστεύει ότι προασπίζει και υπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της περιοχής του
καθώς και των πολιτών της. Πρέπει όμως η Πολιτεία αξιόπιστα να του απαντήσει.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Βενέτης Μπούρας επισήμανε ότι οι αναπτυξιακές
προσπάθειες σε επίπεδο περιφερειών, σκοντάφτουν στη προβληματική διοικητική διάρθρωση της χώρας,

στη μεγάλη εξάρτηση από το διοικητικό κέντρο και, το μέγα ζήτημα και ζητούμενο παραμένει η
αποκέντρωση και η οικονομική απεξάρτηση των περιφερειών.
Η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ‘Συνασπισμού’, μηχανικός, Ασημίνα Ξηροτύρη, επεσήμανε πως όλο
και λιγότερο ακούγονται οι θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της πολιτείας, όταν μάλιστα κατατίθενται και
ψηφίζονται νομοθετήματα, όπως αυτό για τα ΣΔΙΤ, που κινείται εκτός των ασφαλιστικών δικλείδων που
διασφάλιζαν την ορθή εκτέλεση έργων. Θα πρέπει, επιτέλους, να προσεγγισθεί ορθολογικά, η διαδικασία
ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, τόνισε.
Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Θεωνάς μίλησε για την ιδιαίτερη ευαισθησία που υπάρχει σε θέματα
περιβάλλοντος, αλλά υπογράμμισε πως «έργα και περιβαλλοντική προστασία» δεν πρέπει να θεωρούνται
ως δύο αντίθετες έννοιες.
Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σωκράτης Φάμελλος παρατήρησε ότι φορείς και
κοινωνία ευρύτερα εκδηλώνουν μία στάση αδιάφορη και φοβική σε ό,τι αφορά στα θέματα του
περιβάλλοντος. Τόνισε δε ότι ο τρόπος διάθεσης της λυμματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό
Θεσσαλονίκης είναι απαράδεκτος , ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για τα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ τέλος ζήτησε
τη στήριξη στα αιτήματα των Ελλήνων μηχανικών, καθώς αυτά αφορούν τις χιλιάδες των μελών του
κλάδου, που διαθέτουν κοινωνική ευαισθησία και μπορούν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην
ανάπτυξη.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο γεν. γραμματέας της Αντιπροσωπείας Κώστας Κατσιάβαλος, ο
γραμματέας της Δ.Ε. Τάσος Κονακλίδης, που μίλησε για την ανάγκη προώθησης των απαραίτητων έργων
υποδομής, ενώ επίσης χαιρέτισαν τα μέλη της Δ.Ε. Πηνελόπη Ράλλη, Πετρίνα Μεδίτσκου, Γιώργος
Απότσος και Ιούλιος Αββοττ.
Τον πρόεδρο του ‘Συνασπισμού’ συνόδευαν τα μέλη της Π.Γ του ‘Συνασπισμού’ Τάσος Κανταράς,
Παναγιώτης Λαφαζάνης, Σοφία Βασιλειάδου, Μυρτώ Παυλούδη και Μυρσίνη Αθανασιάδου. Επίσης, ο
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Νίκος Παυλίδης και τα μέλη Χριστίνα Σουλτανίδου,
Πέτυ Πέρκα, από το Κ.Σ. Νεολαίας η Ελ. Χατζηγεωργίου.
Στη συνάντηση συμμετείχε ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας
Κουράκης.

