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Συνεχίζουµε σήµερα τη διαδικασία που ξεκινήσαµε όλοι µαζί οι φορείς της
πόλης, για να διαµορφώσουµε µια κοινά αποδεκτή πρόταση για τα
προβλήµατα που µας απασχολούν καθηµερινά.
Ηδη µαζί σας κάναµε κάποιες προσυναντήσεις και καταγράψαµε τις απόψεις
σας.
∆ιαπιστώσαµε στις προσυναντήσεις αυτές ότι η προσπάθειά µας για τη
διαµόρφωση µιας κοινά αποδεκτής πρότασης για το παρόν και το µέλλον της
πόλης µας, µέσω ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης ανάπτυξης, έτυχε της
αµέριστης συµπαράστασής σας και της προθυµίας σας να καταθέσετε τις
απόψεις των φορέων που εκπροσωπείτε, συµµετέχοντας µε ενδιαφέρον και
αγωνία στη διαµόρφωση της τελικής πρότασης – οράµατος για την πόλη µας,
την πόλη που όλοι ονειρευόµαστε να διαδραµατίσει τον Μητροπολιτικό ρόλο
που της ανήκει.
Ο Ο.Ρ.Θ. ευελπιστεί, έχοντας σήµερα το θεσµοθετηµένο ρόλο, να
κινητοποιήσει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, τους επαγγελµατικούς,
πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τοµείς της
δηµόσιας διοίκησης, προς την κατεύθυνση επίλυσης των εντονότατων
προβληµάτων που έχουν καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια, δια µέσου του
ορθολογισµού, της επιστηµονικής γνώσης της διεθνούς εµπειρίας και της
συναίνεσης.
Η επιστηµονική οµάδα που ασχολείται µε τη διαµόρφωση της σχετικής
πρότασης έχει ήδη συντάξει το σχέδιο δράσης που ήδη σας είναι γνωστό και
απετέλεσε την αφετηρία για να ξεκινήσουµε τις συζητήσεις µας.
Μέχρι σήµερα υπήρξε συναίνεση, υπήρξαν και αντιδράσεις, πιστεύω ότι θα
καταλήξουµε σε µια κοινή πρόταση. Ενδιαφέρον και µεγάλες δυσκολίες θα
έχει η προσπάθεια για να υλοποιήσουµε αυτά που θα αποφασίσουµε.
Χρειάζεται γενναιότητα, όπως είπε και ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης σε
προηγούµενη συνάντηση, για να ξεπεράσουµε αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Όµως η Θεσσαλονίκη έχει και τη γνώση και την εµπειρία και τη δύναµη για την
υλοποίηση µεγάλων προγραµµάτων, που θα την κάνουν πραγµατική
Μητρόπολη της περιοχής.
Σήµερα είναι µαζί µας και Κυβερνητικά στελέχη, αρµόδια για τα θέµατα που
συζητάµε. Θωρούµε ότι τα προβλήµατα και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης είναι
θέµατα εθνικής εµβέλειας και η συµµετοχή της Κυβέρνησης στη διαµόρφωση
της πρότασής µας, ελπίζουµε, να εγγυάται και την πρόθεση για την
υλοποίησή της.

