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Ζ ζεκαληηθή έληαμε ελόο κεγαιεπήβνινπ ζρεδίνπ ηεο πόιεο, γηα ηελ αλακόξθσζε θαη 
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο έθηαζεο ηνπ Δθζεζηαθνύ Κέληξνπ ζηα πέληε εκβιεκαηηθά έξγα 
πνπ πξναλήγγεηιε ν ίδηνο ν πξσζππνπξγόο ηνλ Ηνύιην, απνηειεί ζαθέο δείγκα γηα ηελ 
πξόζεζε ππνζηήξημεο αθόκα πεξηζζόηεξσλ ζηόρσλ ηεο πόιεο... 
 
Απηή ε θπβεξλεηηθή πξόζεζε όκσο, δελ αξθεί, αθνύ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από ηελ 
εληαία αληίιεςε ησλ ηνπηθώλ παξαγόλησλ γηα ηελ απνζαθήληζε θαη θπξίσο ηελ 
ηεξάξρεζε ησλ ζηόρσλ. 
Τν ηξέρνλ πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, δεκηνπξγεί βάζηκε αηζηνδνμία, πσο ε 
84ε ΓΔΘ απνηειεί κηα επθαηξία απνηειεζκαηηθήο ζπλδπαζηηθήο ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο 
εμνπζίαο θαη ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηθνύ, απηνδηνηθεηηθνύ, επηρεηξεκαηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ 
δπλακηθνύ, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ζε 
ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 



Να  επηηεπρζεί ε δεηνύκελε δηαζύλδεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ 
ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθώλ θέληξσλ ηεο πόιεο, κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Να πάςνπκε λα παίδνπκε ηελ «θνινθπζηά» κε ππνςήθηεο εθηάζεηο γηα ηελ Εώλε 
Καηλνηνκίαο θαη λα πξνρσξήζνπκε ηαρύξπζκα ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπλόινπ ηεο πόιεο 
ζε θέληξν ππνδνρήο θαη αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ. 

Να εμεηδηθεπζεί θαη λα κελ αηνλήζεη ην κεγαιόπλνν ζρέδην γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ 
Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ σο ηώξα απνηέιεζε θσηεηλό παξάδεηγκα 
ζπλέλσζεο δπλάκεσλ -Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ΤΔΔ/ΤΚΜ θαη 
εκπιεθόκελσλ Γήκσλ. 

Να επηηαρπλζεί ε πινπνίεζε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο πνιηηείαο, γηα ηε 
δηαζύλδεζε ηνπ ιηκαληνύ κε ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. 

Να δνύκε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ην Μεηξό ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη λα ππνζηεξηρζεί 
ξεαιηζηηθά ην Σρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 
Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαγθαία αλαβάζκηζε ηεο 
πεξηθεξεηαθήο νδνύ πνπ εδώ θαη πνιύ θαηξό εμππεξεηεί θόξην ππεξάλσ ησλ 
πξνδηαγξαθώλ ηεο; 

Να θαιύςνπκε ηνλ ρακέλν ρξόλν γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε θαη ηα κέηξα 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πεξηνρώλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 
θαζώο απνδεηθλύεηαη όηη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα καο «ζπκνύληαη» όιν θαη 
ζπρλόηεξα, κε όιν θαη κεγαιύηεξε έληαζε. 

Με ιίγα ιόγηα, λα βάινπκε… κπξνο ηελ δπλακηθή ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Τν δεηνύκελν από ηνλ πξσζππνπξγό θαη ηελ θπβέξλεζε, είλαη λα επηηύρνπλ ηνλ… 
ηζνζθειηζκό  ιόγσλ θαη έξγσλ γηα ηελ πόιε. Τν δεηνύκελν από εκάο, όινπο όζνπο 
ζπγθξνηνύκε ην παξαγσγηθό, πνιηηηθό θαη ελ γέλεη ζεζκηθό δπλακηθό ηεο Θεζζαινλίθεο 
θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, είλαη λα ζπλζέζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, αθήλνληαο ζηελ 
άθξε δηαγθσληζκνύο θαη πεηζκαηηθέο δηεθδηθήζεηο κηαο ζηείξαο πξσηνθαζεδξίαο, πνπ 
ζπρλά θαηαιήγνπλ λα «θαίλε» ηνπο ζηόρνπο όισλ. 
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