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Σήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ζε έξγα ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο αιιά θαη ελίζρπζε ζε εκπόξνπο θαη 

επαγγεικαηίεο νη δύν βαζηθνί άμνλεο ησλ αηηεκάησλ 

01/09/22, 8:39 Δπηπρία Βαηάιε 

 
(ΓΗΩΡΓΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ/EUROKINISSI)  

Λίγν κεηά ηηο 4 ζήκεξα ην απόγεπκα θαη κε “ζθηρηό” ρξνλνδηάγξακκα μεθηλνύλ ζην Γηνηθεηήξην νη δηαδνρηθέο 

ζπλαληήζεηο ηνπ πξωζππνπξγνύ κε ηνπο θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο, ελόςεη ησλ εγθαηλίσλ ηεο θεηηλήο ΓΔΘ. 

Μηα “ζπλάληεζε” πνπ είζηζηαη λα γίλεηαη πξηλ ηα εγθαίληα ηεο ΓΔΘ θάζε επηέκβξε, πξνθεηκέλνπ ν εθάζηνηε 

πξσζππνπξγόο λα αθνύζεη ηνπο παξαγσγηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο πεξηνρήο, ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιινπο θαη λα ζρεκαηίζεη εηθόλα γηα ηα αηηήκαηα ηεο πόιεο, ηηο αλάγθεο ηεο. 

Βέβαηα, κε δεδνκέλν όηη ήδε, όπσο δήισζε ρηεο από ηε Θεζζαινλίθε θαη ν ππνπξγόο Δπηθξαηείαο, Άθεο θέξηζνο, 

ν πξωζππνπξγόο ζα παξνπζηάζεη ζήκεξα έλα “πνιπεπίπεδν αλαπηπμηαθό ζρέδην κε έξγα πνιιώλ 

εθαηνκκπξίωλ επξώ γηα όιε ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Θεζζαινλίθεο”, ηόηε κάιινλ νη εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ 

απηή ηε θνξά δελ ζα… κηιήζνπλ κόλν, αιιά ζα αθνύζνπλ παξάιιεια. 
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Τη ιέλε νη θνξείο ζην TheOpinion  

Σύκθωλα κε εθπξνζώπνπο θνξέωλ κε ηνπο νπνίνπο κίιεζε ην TheOpinion, θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εκεξώλ… πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνκλεκάησλ πνπ ζα ελερεηξίζνπλ ζηνλ πξόεδξν ηεο θπβέξλεζε, νη 

ζπζθέςεηο απηέο δελ δεκηνπξγνύλ πάληα πνιιέο πξνζδνθίεο, σζηόζν έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, γηα λα δηαηεξείηαη 

ςειά ζηελ «αηδέληα» ε ιίζηα κε ηα αηηήκαηα ηεο πόιεο. 

Γύν νη βαζηθνί άμνλεο ησλ αηηεκάησλ απηώλ, κε πξώην θαη θπξίαξρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (από 

ηελ πην κεγάιε έσο ηελ πην κηθξή επηρείξεζε) ζηε ζθηά ηνπ ελεξγεηαθνύ Αξκαγεδδώλα. Ο δεύηεξνο άμνλαο έρεη λα 

θάλεη κε ηα έξγα θαη ηηο ππνδνκέο. 

“Η πόιε κεηξά επηηπρίεο”, είπε ραξαθηεξηζηηθά ρηεο ν Δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο, Κωλζηαληίλνο Ζέξβαο, 

σζηόζν έζεζε θαη ζα ζέζεη ζέκα ρξνλνδηαγξακκάησλ αιιά θαη ιύζεσλ ζε άιια πξνβιήκαηα όπσο ην 

θπθινθνξηαθό ή ε αζηπλόκεπζε. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν θ. Εέξβαο έδσζε έκθαζε ζηελ ηαρύηεξε πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην Σακείν Αλάθακςεο θαη ηδηαίηεξα ηηο αλαπιάζεηο ησλ ρώξσλ γύξσ από ηνπο 

ζηαζκνύο ηνπ κεηξό, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηηο αλαπιάζεηο θαη ηνπ ρώξνπο πξαζίλνπ πνπ έρεη αλάγθε ε πόιε. 

  

Ο άμνλαο ηεο νηθνλνκίαο 

“ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, έλα είλαη ην θπξηόηεξν ζέκα πνπ καο απαζρνιεί: ην πώο ζα ρεηξηζηεί ε θπβέξλεζε ην 

ελεξγεηαθό πξόβιεκα πνπ είλαη παγθόζκην, νμύηαην θαη δελ έρεη εύθνιεο ιύζεηο. Εεηάκε από ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε λα πηέζεη ζε επξσπατθό επίπεδν γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απηήο ηεο θξίζεο, ε νπνία 

δηεπθξηλίδσ όηη δελ αθνξά κόλν ηνλ θεηηλό ρεηκώλα”, εμεγεί ζην TheOpinion ν αληηπξόεδξνο ηνπ ΕΒΕΘ, 

Εκκαλνπήι Βιαρνγηάλλεο. 

“Υξεηάδνληαη”, πξνζζέηεη ν ίδηνο, “γελλαίεο επελδύζεηο πνπ πξέπεη λα θηλεζνύλ ζε κηα δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε, 

ζηελ θαηεύζπλζε ηε αμηνπνίεζεο θαη άιισλ πεγώλ ελέξγεηαο”. 

Ο θ. Βιαρνγηάλλεο βάδεη ζηελ “αηδέληα” ηεο πόιεο θαη ην έξγν ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθε – 

Νέα Καξβάιε – Σνμόηεο Ξάλζεο, κέζσ λέαο ράξαμεο, ηκήκα ηεο ιεγόκελεο ηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο. 

“Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό έξγν θαζώο ζα δηεπθνιύλεη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ 

θαη ζα αιιάμεη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο πόιεο”, πξνζζέηεη ν θ. Βιαρνγηάλλεο. 

Ζ βησζηκόηεηα ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα από ηηο ζπλέπεηεο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζα 

βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ αηηεκάησλ πνπ ζέηεη ζήκεξα ζηνλ πξσζππνπξγό ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην. “Ζ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ήηαλ αλέθαζελ θύξην αίηεκα ηνπ Δπηκειεηήξηνπ καο πξνο ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε. ήκεξα, ζηε ζθηά ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, ην αίηεκα απηό είλαη πεξηζζόηεξν επίθαηξν από πνηέ. Έρεη 

ζεκαζία λα δνύκε ηξόπνπο γηα λα ζηεξηρζεί ε βησζηκόηεηα ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ παξνύζα 

ζπγθπξία πνπ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα από ηηο ζπλέπεηεο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο”, ηνλίδεη ζην TheOpinion ν 

Γξακκαηέαο ηνπ Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ, Κιεόβνπινο Θενηόθεο. 

Παξάιιεια, ην Δπηκειεηήξην ζέηεη ςειά ζηελ αηδέληα ηελ νξζνινγηθή θαηάηκεζε ησλ πόξσλ ηνπ Σακείνπ 

Αλάπηπμεο θαη θπξίσο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πόξνη απηνί ζα θηάζνπλ ηειηθά ζηνπο κηθξνύο 

επαγγεικαηίεο… 
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Οη έκπνξνη 

«Ζ αιήζεηα είλαη όηη θάζε ρξόλν, εδώ θαη 15 ρξόληα, θάλνπκε… copy paste ζηα αηηήκαηα, ηα νπνία 

επαλαιακβάλνληαη. Κη απηό δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξνύζα θπβέξλεζε κόλν», ηνλίδεη  κηιώληαο ζην 

TheOpinion ν πξόεδξνο ηνπ Εκπνξηθνύ Σπιιόγνπ Θεζζαινλίθεο, Παληειήο Φηιηππίδεο. «Θέηνπκε μαλά θαη 

μαλά ην ζέκα ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ην νπνίν ππνηίζεηαη όηη επηβιήζεθε πξνζσξηλά, αιιά ηειηθά, όπσο 

απνδείρζεθε, ήξζε γηα λα κείλεη. Εεηάκε ηελ απαιιαγή ησλ κηθξνκεζαίσλ από ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, πόζσ 

κάιινλ όηαλ βηώλνπκε έλα θιίκα ππεξθνξνιόγεζεο, κε έλαλ εθξεθηηθό ελεξγεηαθό ρεηκώλα θαη εθξεθηηθή αύμεζε 

πξώησλ πιώλ», ηνλίδεη. Πάγην, επίζεο, αίηεκα ησλ εκπόξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο, 

αθνύ, όπσο ιέεη ν θ. Φηιηππίδεο, «νη ηξάπεδεο είλαη θιεηζηέο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αλ δείηε ζηνλ 

Σεηξεζία ζα δηαπηζηώζεηε πσο νύηε απ΄ έμσ από ηηο ηξάπεδεο δελ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ νη πεξηζζόηεξνη 

ζπλάδειθνη. Γελ γίλεηαη όκσο ρσξίο δαλεηζκό, επαλεθθίλεζε, θαη κάιηζηα κεηά ηελ παλδεκία», ηνλίδεη. 

  

Ο άμνλαο ηωλ έξγωλ 

ε επίπεδν έξγσλ θαη ππνδνκώλ ε Θεζζαινλίθε βξίζθεηαη ζε θαιύηεξε θαηάζηαζε ζε ζύγθξηζε κε ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, ππό ηελ έλλνηα όηη έξγα όπσο ην κεηξό ή θάπνηα αληηπιεκκπξηθά έρνπλ κπεη ζε ηξνρηά 

πινπνίεζεο. Απηό επηζεκαίλεη ηνπιάρηζηνλ κηιώληαο ζην TheOpinion ν πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΤΕΕ,  Γηώξγνο Τζαθνύκεο. Τπάξρεη όκσο ην ζέκα ηεο ηήξεζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, θαζώο 

δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ έξγα ζηελ πόιε μεθηλνύλ, πιελ όκσο νινθιεξώλνληαη κεηά από δεθαεηίεο (βι. Μεηξό). 

«Πάκε ζηηο ζπλαληήζεηο απηέο κε θπξηόηεξν αίηεκα λα ηεξεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο 

αλαηξνπέο νη ζρεδηαζκνί γηα ην θάζε έξγν ππνδνκήο. Θέινπκε λα ηξέμνπλ νη ρξόλνη ζην έξγν ηνπ fly over, 

αλακέλνπκε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, επηζπκνύκε λα δνύκε λα πινπνηείηαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε ηνπ 

Ληκαληνύ ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ε αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ, έξγν πλνήο γηα ηελ πεξηνρή καο», 

εμεγεί ν θ. Σζαθνύκεο. 

ε ό,ηη αθνξά ζηνπο ζηόρνπο πνπ πξέπεη λα ζέζεη ε πόιε γηα ην επόκελν δηάζηεκα, ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ βάδεη 

ςειά ζηελ αηδέληα ηελ αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε εκβιεκαηηθό έξγν (θαη κάιηζηα κε πεξηβαιινληηθό 

πξόζεκν) λα πξνρσξήζεη ε εμπγίαλζε ηεο άηππεο βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καινρσξίνπ, 

κέζα από ηε δεκηνπξγία ελόο επηρεηξεκαηηθνύ πάξθνπ. 

 


