
 Θεσσαλονίκη 20 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
 
 « Παραδίδουμε μια Θεσσαλονίκη καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε» 

 

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος:  Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή. 

Παίρνουμε  μέρος  όλοι  μας,  στην  τελευταία  συνεδρίαση  αυτού  του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ένα Συμβούλιο που ξεκίνησε τη διαδρομή του, την 1η Ιανουαρίου του 2007 και 
προσέφερε πολλά πιστεύω, πάρα πολλά στην πόλη. 

 

Άλλαξε κυριολεκτικά την Θεσσαλονίκη αυτό το Δ.Σ., με τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες που πήρε 
τα τελευταία 4 χρόνια. 

Συγχρόνως πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην 
οποία συνεδρίαση παρίσταμαι φέροντας το αξίωμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. 

  Και αυτό για μένα, όπως αντιλαμβάνεσθε, είναι πολύ σημαντικό! 

  Κυρίες και κύριοι, 

  Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ο Λαός της Θεσσαλονίκης με τίμησε με το παραπάνω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. 

  Πέρα από Δημοτικό Σύμβουλο και Βουλευτή με εξέλεξε επί 3 συνεχόμενες 4ετίες Δήμαρχο του, 
μου ανέθεσε πριν 12 χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες μου, το τιμόνι της πόλης μας. 

  Πήραμε στα χέρια μας αυτό το τιμόνι με όνειρα και φιλόδοξα σχέδια και δρομολογήσαμε την 
υλοποίησή τους. 

Όταν  λοιπόν  τo  1999  αναλάβαμε  τη  διοίκηση  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  υιοθετήσαμε  ως 
μείζονα προτεραιότητα το διάλογο και τη συνεννόηση με τους Φορείς της πόλης.  

Μέσα  από  συναντήσεις  και  συνόδους  ενοποιήσαμε  τις  διεκδικητικές  και  δημιουργικές 
προτάσεις, τα υπομνήματα και τα ψηφίσματα όλων των τοπικών Φορέων, στο πλαίσιο μιας ενιαίας 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη Θεσσαλονίκη. 

Έτσι  το  2002  αναθέσαμε  στη  διαδημοτική  εταιρεία  «Μητροπολιτική  Αναπτυξιακή 
Θεσσαλονίκης  Α.Ε.»,  στην  οποία  συμμετείχαν  21  Δήμοι  της  Ευρύτερης  Περιοχής  Θεσσαλονίκης,  το 
έργο  αυτό  και  την  εκπόνηση  μιας  μελέτης  υπό  τον  τίτλο  «Αναπτυξιακή  Στρατηγική  Ευρύτερης 
Περιοχής Θεσσαλονίκης 20022010».  

Σχεδιάζαμε το μέλλον, όχι μέσα στα στενά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά το μέλλον όλης 
της πόλης, όπως αρμόζει σε μια Ευρωπαϊκή μεγαλούπολη.  

Η  Αναπτυξιακή  Στρατηγική  του  Μητροπολιτικού  Κέντρου  Θεσσαλονίκης  2002‐2010, 
περιελάμβανε 121 μεγάλες παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,2 δις €.  

Ανάμεσα  σ’  αυτές  συμπεριελήφθησαν  παρεμβάσεις  αρμοδιότητας  κεντρικής  εξουσίας, 
όπως  το  Μετρό,  η  Υποθαλάσσια  Αρτηρία,  μεγάλες  παρεμβάσεις  για  την  βελτίωση  των 
κυκλοφοριακών  και  συγκοινωνιακών  αναγκών  της  πόλης  μας  και  τα  Υπόγεια  Πάρκιγκ  σε  όλο  το 
Π.Σ.Θ., αλλά και μεγάλα έργα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως η ανάπλαση της αλάνας της Τούμπας 
και η σωτηρία της μετά από δεκάδες χρόνια αντεγκλήσεων με τους οικοπεδούχους και την Πολιτεία, η 
ανάπλαση του συνόλου του παραλιακού μετώπου μήκους 6 χλμ., 45 χρόνια μετά τη δημιουργία της 
νέας παραλίας, η κατασκευή ενός  ιδιόκτητου Δημαρχείου, του πρώτου 140 χρόνια μετά την  ίδρυση 
και  λειτουργία  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  η  ανάπλαση  των  εισόδων  ανατολικά  και  δυτικά,  η 
δημιουργία  ενός Μητροπολιτικού Πάρκου,  η  ανάπλαση πλατειών  και  οδικών  αξόνων,  έργα  για  την 
νεολαία, η αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας κ.λ.π., κ.λ.π.. 
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Πολλά από αυτά τα έργα αρμοδιότητας Δήμου Θεσσαλονίκης: 

• είτε υλοποιήθηκαν και ίσως ήδη ξεχάστηκαν, όπως η ανάπλαση της πλατείας Αρχαίας Αγοράς, ή η 
απομάκρυνση των ασφαλτικών και του Μηχανουργείου του Δ.Θ. από την περιοχή της Δόξας, ή η 
ετήσια  δενδροφύτευση  6.000  νέων  δένδρων  κάθε  χρόνο,  ή  πιο  σύγχρονος  ΧΥΤΑ  στην  Ευρώπη 
στην περιοχή της Μαυροράχης και άλλα, 

• είτε έχουν ήδη δρομολογηθεί και εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για την υλοποίησή τους, όπως η 
ολοκλήρωση του παραλιακού μετώπου και η ανάπλαση του παραδοσιακού κτιρίου στο χώρο των 
σφαγείων,  

• είτε σχεδιάστηκαν με μελέτες και διαγωνισμούς και είναι έτοιμα προς ένταξη και δημοπράτηση, 
όπως  οι  πλατείες  του  ιστορικού  κέντρου  Χρηματιστηρίου,  Εμπορίου,  Αριστοτέλους,  12 
Αποστόλων, όπως η περιοχή των κάστρων και της Ευαγγελίστριας, όπως οι είσοδοι της πόλης και 
άλλα. 

Όσο αφορά τα μεγάλα έργα αρμοδιότητας κεντρικής εξουσίας: 

• άλλα  ολοκληρώθηκαν  όπως  η  κατασκευή  της  Εγνατίας  Οδού,  της  Δυτικής  Εισόδου  και  των 
ανισόπεδων στην ανατολική περιφερειακή, 

• άλλα δημοπρατήθηκαν και πήραν το δρόμο της κατασκευής όπως το Μετρό  

• άλλα  σχεδιάστηκαν  και  μελετήθηκαν,  αλλά  δεν  δημοπρατήθηκαν,  όπως  η  εξωτερική 
περιφερειακή, ενώ 

• άλλα οδηγούνται προς νέα 4η ή 5η μελέτη βιωσιμότητας όπως ετέθησαν στο περιθώριο το Τραμ 
και η Θαλάσσια Συγκοινωνία. 

• Και  άλλα  εξαγγέλθηκαν ως  νέα  έργα  όπως  είναι  η  ολοκλήρωση  του  εξωτερικού  περιφερειακού 
δακτυλίου με τη  ζεύξη του Θερμαϊκού, οι κάθετες συνδέσεις  της  εξωτερικής περιφερειακής κ.α., 
έργα που εντάχθηκαν και στο πλαίσιο μιας νέας διαβούλευσης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων 
που πολύ φοβάμαι ότι σκοπό έχει να τα στείλει στις καλένδες. 

Στο  μέσον  της  αναπτυξιακής  περιόδου  2002‐2010,  το  έτος  2006,  αποφασίσαμε  να 
επικαιροποιήσουμε  την  Αναπτυξιακή  Στρατηγική  σε  βάθος  δεκαετίας  2006‐2015  και  με  ορίζοντα 
τριακονταετίας.  

Το νέο σχέδιο που εκπονήσαμε περιλαμβάνει 148 μεγάλες παρεμβάσεις προϋπολογισμού 8 δις 
€,  συγχρόνως  δε  προχωρήσαμε  σε  συγκριτική  αξιολόγηση  και  βάλαμε  στο  στόχαστρό  μας  τη 
Βαρκελώνη,  που  έχει  παρόμοια  χαρακτηριστικά  με  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης  και  έχει 
πραγματοποιήσει  τεράστια  άλματα  τα  τελευταία  20  χρόνια,  με  την  συνδρομή  βεβαίως  ενός 
εξαιρετικού διοικητικού μοντέλου – αυτό της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης – που δίνει ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και πόρους στην Δημοτική Αρχή.  

Κυρίες και κύριοι,  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Θεσσαλονίκη είναι προφανές ότι έχει αξιόπιστο MASTER PLAN από το 2002 το οποίο ετέθη 
και στην πρώτη φάση και στην επικαιροποίησή του υπόψη τόσο των Φορέων της πόλης, όσο και των 
κυβερνήσεων, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ.  

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μας αυτό, το 2015 η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι μια άλλη πόλη.  

Μια πόλη:  

• με  υπόγειο  σύστημα  σταθερής  τροχιάς  που  επεκτείνεται  ανατολικά  μέχρι  την  Καλαμαριά  και 
δυτικά μέχρι το Κορδελιό και τη Σταυρούπολη,  

• με περιφερειακό δακτύλιο χωρίς σηματοδότες,  
• με υπόγεια παρκινγκ,  
• με εκτεταμένους ποδηλατοδρόμους και προγράμματα δανεισμού ποδηλάτων σε δεκάδες σημεία 

και σταθμούς μετεπιβίβασης,  
• με εκτεταμένους πεζοδρόμους και ήπιες παρεμβάσεις στις γειτονιές  
• με ένα νέο παραλιακό μέτωπο μήκους 6 χιλιομέτρων, το ομορφότερο της Μεσογείου,  



  3 

• με αναβαθμισμένη τελείως την Άνω Πόλη  
• με ένα νέο διεθνές εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο,  
• με Αεροδρόμιο που δέχεται διηπειρωτικές πτήσεις,  
• ένα  σύγχρονο  Λιμάνι  που  μαζί  με  την  Εγνατία  και  τους  9  κάθετους  άξονές  της  εξυπηρετεί  σε 

μερικές ώρες όλα τα Βαλκάνια,  
• με ένα υπέροχο Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης,  
• με  νέες  εισόδους  δυτικά  (επιχειρηματικό  πάρκο)  και  ανατολικά  (ανατολικό  άλσος,  ζώνη 

καινοτομίας, λουτρόπολη Θέρμης) 
• με αναβαθμισμένα τα μνημεία της  
• με 20% περισσότερο πράσινο μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων 

Προετοιμάσαμε,  όπως  αντιλαμβάνεσθε,  μια  πόλη  με  νέα  εικόνα,  με  τοπική  ταυτότητα  και 
διεθνή εμβέλεια.  

Συγχρόνως  βάλαμε  τη  Θεσσαλονίκη  σε  μια  φάση  εντατικής  προετοιμασίας  για  μεγάλους 
στόχους, μεγάλες διοργανώσεις, διεθνή προβολή και καταξίωση. 

Μόνο έτσι οι σύγχρονες πόλεις κάνουν το μεγάλο άλμα. 

Έτσι προτείνουμε να θέσουμε τους παρακάτω στόχους: 

 2012   Ιωβηλαίο Ανεξαρτησίας Επέτειος 100 ετών από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
με  μεγάλες  πολιτιστικές  κι  επιχειρηματικές  εκδηλώσεις  και  εκτεταμένο  πρόγραμμα  διεθνούς 
προβολής. 

 202324  ‐  ΕΧΡΟ:  Διεκδίκηση  της  παγκόσμιας  αναγνωρισμένης  ΕΧΡΟ,  με  την  ολοκλήρωση  των 
μεγάλων έργων υποδομής και της καμπάνιας διεθνούς προβολής της πόλης, που θα ξεκινήσει στο 
πλαίσιο εορτασμού του Ιωβηλαίου Ανεξαρτησίας. 

 2025  Ιωβηλαία ΑΠΘ και ΔΕΘ: Επέτειος 100 ετών από την ίδρυση του Α.Π.Θ., με ανάδειξη της 
πόλης  ως  Παγκόσμιο  Εκπαιδευτικό,  Επιστημονικό  και  Τεχνολογικό  Κέντρο  και  ως  Κέντρο 
Καινοτομίας και συγχρόνως επέτειος 100 ετών από την ίδρυση της Δ.Ε.Θ. με ανάδειξη της πόλης 
ως Παγκόσμιο Εκθεσιακό, Συνεδριακό και Επιχειρηματικό Κέντρο. 

 203236,  σε  25  χρόνια  δηλαδή  από  σήμερα  και  αν  έχουν  τεθεί  σε  νέες  βάσεις  και  αν  οι  
συνθήκες  το  επιτρέψουν,  διεκδίκηση  της  διοργάνωσης  Ολυμπιακών  Αγώνων  στο  Πολεοδομικό 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το παράδειγμα της Βαρκελώνης, μιας πόλης των ιδίων διαστάσεων με 
την Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε το 1992 εξαιρετικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα είναι πάντα το 
άστρο που θα μας οδηγεί στους υψηλούς στόχους. 

Γιατί  το  1992  άρχισε  η  απογείωση  της  Βαρκελώνης  με  την  ευκαιρία  της  διοργάνωσης 
Ολυμπιακών Αγώνων. 

Αυτοί ήταν και είναι οι στόχοι μας. Το τρένο της ανάπτυξης και της διεθνούς αναγνώρισης της 
Θεσσαλονίκης πιστεύω ότι, έχει διασφαλισμένη πορεία, αν ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη στόχευση.  

Σήμερα  λοιπόν  η  πόλη  μας,  θεωρώ  ότι  είναι  έτοιμη  για  ένα  νέο,  ένα  καινούριο  σχέδιο 
ανάπτυξης, επικαιροποιώντας την Αναπτυξιακή Στρατηγική για τη νέα δεκαετία 2011‐2020. 

Πρέπει ωστόσο να τονίσω ότι τα Ευρωπαϊκά, αλλά και τα εκτός Ευρώπης, μοντέλα διοίκησης 
μεγαλουπόλεων, αναδεικνύουν τη σημασία της αποκέντρωσης σε πόρους και αρμοδιότητες και  την 
ανάγκη θεσμοθέτησης Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, ως μέσου, ως οχήματος για 
την υλοποίηση του οράματος.  

Προσωπικά,  πιστεύω  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  της  πόλης  μας  είναι  η 
άμεση  καθιέρωση  της  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ολόκληρου  του  Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος, άλμα που δεν είχε την δύναμη να θεσμοθετήσει η Κυβέρνηση με τον «Καλλικράτη». 

Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.  

Κυρίες και κύριοι,  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
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Στα  μισά  της  δεύτερης  αναπτυξιακής  περιόδου  (2006‐2015),  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 
Θεσσαλονίκης,  προκειμένου  να  δώσει  την  ευκαιρία στις  νέες  δημοτικές αρχές  να  επικαιροποιήσουν 
την  Αναπτυξιακή  Στρατηγική  της  για  τη  νέα  δεκαετία  2011‐2020,  αποφάσισε  την  εκπόνηση  μιας 
μελέτης  απολογισμού  και  παρουσίασης  της  Αναπτυξιακής  Στρατηγικής  από  το  2002  για  τη 
Θεσσαλονίκη  του  2015,  μία  μελέτη  που  σήμερα  συνοπτικά  σας  παρουσίασα,  σήμερα  που  για 
τελευταία φορά παρίσταμαι σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.  

Η μελέτη αυτή αποτελεί  τεκμήριο μιας ουσιαστικής  και  εμπνευσμένης προσπάθειας  για  την 
Αναγέννηση  της  πόλης  μας,  ένα MASTER  PLAN  που  με  ευλάβεια,  όραμα  κι  αγώνες  σχεδιάσαμε  ως 
Παράταξη και προωθήσαμε.  

Είναι η Θεσσαλονίκη που ως Διοίκηση του Δήμου και ως «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» παραδίδουμε στην 
νέα  Διοίκηση  και  στην  Κοινωνία  της  Θεσσαλονίκης  μετά  την  απόφασή  μου  να  ολοκληρώσω  τον 
τέταρτο κύκλο της όποιας προσφοράς μου στην πόλη μας, από τη τιμημένη θέση του Δημάρχου.  

Η εν λόγω μελέτη αποφασίστηκε πριν ανακοινώσω την απόφασή μου αυτή και ολοκληρώθηκε 
πριν από την τυπική έναρξη της προεκλογικής περιόδου.  

Δημοσιοποιείται εσκεμμένα μετεκλογικά, προκειμένου να μη τεθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός 
της  πόλης  μας  στο  επίκεντρο  τυχόν  προεκλογικών  αντεγκλήσεων  και  για  να  μη  δημιουργηθούν 
λανθασμένες εντυπώσεις.  

Σήμερα  η  μελέτη  αυτή  μπορεί  να  αποτελέσει  το  έναυσμα  για  δημιουργικό  διάλογο  και  το 
σημαντικότερο για ουσιαστικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις για τη Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξή 
της στο μέλλον.  

  Κυρίες και κύριοι,  

Με  το  έργο  και  τις  δράσεις  της  «Αναγέννησης»  είχαμε  ως  στόχο  μια  πόλη  με  ισχυρή  και 
περήφανη κοινωνία.  

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ο οργανισμός που αντιστάθηκε στα κάθε μορφής συμφέροντα, 
έδωσε αγώνες και στήριξε τον πολίτη.   

Διαχειριστήκαμε  τα  οικονομικά  του  Δήμου  μας  με  συνέπεια  και  πρόνοια ώστε,  όχι  μόνο  να 
αποφύγουμε τα χειρότερα σε περίοδο νέων  παρακρατήσεων των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από  την  κεντρική  εξουσία,  αλλά  και  να  μπορούμε  να  υψώνουμε  τη  σημαία  της  κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της ανάπτυξης σε όλη την πόλη, για δώδεκα ολόκληρα χρόνια.  

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν μέχρι σήμερα το καταφύγιο και το ορμητήριο, η ασπίδα και το 
δόρυ, η αγκαλιά και η ελπίδα για κάθε πολίτη.  

Οι Θεσσαλονικείς τίμησαν την Παράταξή μου με την εμπιστοσύνη τους, καταρρίπτοντας και 
στο στίβο της αυτοδιοίκησης δύο ιστορικά ρεκόρ: την εκλογή για τρεις συνεχόμενες θητείες και την 
εκλογή με το μεγαλύτερο ποσοστό (54,5 % την πρώτη Κυριακή) που πήρε παράταξη στην ιστορία του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Και  εμείς  ανταποκριθήκαμε,  αφήνοντας  έργα  και  δρομολογημένες  παρεμβάσεις  χωρίς 
ιστορικό  προηγούμενο,  όπως  σας  προανέφερα  και  μπορείτε  αναλυτικά  να  αντιληφθείτε    αυτό  που 
ισχυρίζομαι, διαβάζοντας την έκδοση που σήμερα σας παραδίδω. 

  Μία  έκδοση,  μέσα  στην  οποία  υπάρχει  μεγάλη  προσπάθεια,  μεγάλος  αγώνας,  πολύ  αγωνία, 
πολύς ιδρώτας, πολύ κούραση, πολύ αντιπαράθεση, αλλά και πολύ μεγάλη ικανοποίηση και η αίσθηση 
ότι  ανταποκριθήκαμε  στην  εντολή  που  πήραμε  από  τον  Λαό  της  Θεσσαλονίκης,  ότι  αφήνουμε  μία 
Θεσσαλονίκη πολύ καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε. 

  Είμαστε  ως  Διοίκηση  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  η  Παράταξη  της  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
πραγματικά  υπερήφανοι  για  όσα  πετύχαμε  τα  τελευταία  12  χρόνια,  για  το  καλό,  για  το 
μεγάλείο της Θεσσαλονίκης μας.___ 

 


