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Κ.Υπουργέ,
Κ.Γενικέ,
Κύριοι ∆ήµαρχοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Η πρότασή µας για το στρατηγικό σχέδιο της πόλης µας προκύπτει ακριβώς
από την ανάγκη που φαίνεται να συζητιέται τον τελευταίο καιρό, από ειδικούς
και µη, από παράγοντες σηµαντικούς Έλληνες και ξένους, ότι η Θεσσαλονίκη
θα διαδραµατίσει έναν ειδικό ρόλο στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.
Στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται κατ’αρχήν στον Ελλαδικό χώρο αλλά
και ευρύτερα στο χώρο της Ν.Α Ευρώπης η Θεσσαλονίκη καλείται να
ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που τις
δίδονται.
Για να µπορέσει η πόλη µας να αντιµετωπίσει αυτές τις ραγδαίες αλλαγές που
γίνονται και τις πιέσεις που υπάρχουν για µια γρήγορη ανάπτυξή της, ΠΡΕΠΕΙ
να λύσει άµεσα µια σειρά από προβλήµατα που ήδη µας απασχολούν εδώ και
χρόνια.
Η πρότασή µας για το Στρατηγικό Σχέδιο ξεκίνησε από το 1995, όταν η τότε
ηγεσία του Ορ.Θε (κ.Σακελλάρης) σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε και µιας
οµάδας καθηγητών του ΑΠΘ συνέταξαν την πρώτη πρόταση η οποία όµως
αν και στάλθηκε στους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους συνάντησε
σηµαντική αδιαφορία.
Επανήλθαµε από το 2000 (γιατί το θεωρήσαµε σαν θέµα προτεραιότητας) και
στις αρχές του, σας στείλαµε ένα σχέδιο δράσης που περιελάµβανε τις
βασικές αρχές των προτάσεων µας για την υλοποίηση του Στρατηγικού
Σχεδίου που θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο για το µέλλον της πόλης µας.
Στην υλοποίηση των προτάσεων µας βρήκαµε σοβαρούς συµπαραστάτες και
µάλιστα υπογράψαµε ένα πρακτικό συνεργασίας, το Υ.ΜΑ.Θ µε τον Υπουργό
κ.Πασχαλίδη και την Π.Κ.Μ µε τον προηγούµενο και τον νυν Γ.Γ της
Περιφέρειας.
Τις µέχρι σήµερα κινήσεις µας και συνεργασίες όπως καθηµερινά φαίνεται τις
αγκάλιασε σχεδόν όλη η πόλη.
Με την πρότασή µας έχουµε στόχο να καταλήξουµε σε ένα όραµα για την
πόλη µας µια πρόταση κοινά αποδεκτή από τους φορείς της πόλης που θα
είναι οδηγός µας για τα επόµενα χρόνια.
Φιλοδοξούµε να αναδείξουµε και να προτείνουµε λύσεις για τον
Μητροπολητικό ρόλο της πόλης, να προτείνουµε λύσεις που αφορούν την
διοίκηση και την ανάληψη ευθυνών και αρµοδιοτήτων. Επίσης, να
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προσπαθήσουµε να δώσουµε λύσεις για τα µεγάλα θέµατα της πόλης (το
κυκλοφοριακό, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την απασχόληση κ.λ.π) και
να αναλάβουµε και να χρεωθούµε ευθύνες.
Ελπίζουµε στη βοήθεια και στην συνεργασία όλων σας γιατί βέβαια θεωρούµε
δεδοµένη την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για την πόλη µας.
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