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Με διαβάζεις σε 2:00 λεπτά
Με λίγες λέξεις

Έχουμε οικονομικό και πραγματικό υβριδικό πόλεμο. Να αναστραφεί η
επιλεκτική καταστροφή μόνο της δυτικής Θεσσαλονίκης και όλου του
παραγωγικού ιστού της Κ. Μακεδονίας!
Η γραφειοκρατία επιμένει στην καταστροφή, τον διχασμό και τη διχόνοια με το
σχέδιο ΚΥΑ για τις καταστροφικές διατάξεις του Περιφερειακού Χωροταξικού.
Χωρίζει την Β. Ελλάδα από την ΕΕ και την υπόλοιπη χώρα, ακόμη και από την
Αττική και την ανατολική Θεσσαλονίκη! Προκαλείται σπέκουλα από τα συμφέροντα
φτωχοποίησης με τις αξίες γης. Ταφόπλακα αντί για ανάπτυξη και επενδύσεις!
Προβλέπονται χάρτες ερήμωσης της δυτικής Θεσσαλονίκης με πρόσχημα τη Σεβέζο,
ενώ από 01/03/19 η Κομισιόν της ΕΕ και ο Πρόεδρος Juncker ξεκαθαρίζουν νομικά και
ουσιαστικά
τις διορθώσεις στο περιφερειακό χωροταξικό της ΠΚΜ για την δυτική
Θεσσαλονίκη. Προβλέπουν νέες επενδύσεις, χωρίς λουκέτα στην παραγωγή γύρω από την
υψηλή όχληση σε όλη την ΠΚΜ και χωρίς τα λουκέτα σε σχολεία, κέντρα υγείας και
ξενοδοχεία.
“....This does not prescribe the re-location of existing industries near establishments storing large quantities
of dangerous substances nor does it prohibit investments into new or existing activities or require the
closure of schools and health centres”.
Προβλέπονται μετεγκαταστάσεις – λουκέτα για 3-4.000 μονάδες παραγωγής, ενώ οι
υπερκείμενες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4635/2019 κεφ. Ζ.13.3.9.β επιτρέπουν την
επέκταση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης για 30 χρόνια,
χωρίς τις απειλές μετεγκαταστάσεων και λουκέτων (παλαιότερη νομοθεσία προηγούμενης
κυβέρνησης).

Τι συμβαίνει ;
Ζητήθηκε επίσημα η διόρθωση των καταστροφικών διατάξεων του χωροταξικού από
Υπουργεία και Περιφέρεια: 1) υπάρχουν αντιστάσεις για τη νομική προσαρμογή στις
κατευθύνεις της Κομισσιόν ΕΕ για την μη ύπαρξη κύκλων ερήμωσης στη δυτική Θεσσαλονίκη,
2) για την αποφυγή μετεγκαταστάσεων – λουκέτων υπήρξε ανταπόκριση από την Κυβέρνηση
και ευχαριστήσαμε τον Πρωθυπουργό, όταν διορθώθηκε στον αναπτυξιακό νόμο 4635/19 το
θέμα με τις υφιστάμενες μονάδες.
Δεν διορθώθηκαν όμως:
1) η ερήμωση της δυτικής Θεσσαλονίκης από τους παράνομους χάρτες ερήμωσης,
2) οι νέες επενδύσεις, με νέα ΑΦΜ και νέα ΚΑΔ στα ~1.000.000 μ2 κενά κτίρια.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός δήλωσε την πρόθεση να λυθεί το πρόβλημα δυτικά με όριο τα
100 πόδια = ~33 μέτρα εκτός των ορίων υψηλής όχλησης.
Μετά τις αποφάσεις ΠΚΜ 2015- 18 ο κ. Περιφερειάρχης έστειλε επιστολή με την εντολή
να υποβληθούν νέες προτάσεις για να ψηφιστούν και να διορθωθούν.

Τι σημαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα ;
Θεσμοθετούνται επίσημα στο περιφερειακό χωροταξικό: 1) η ερήμωση στη δυτική
Θεσσαλονίκη, χωρίς μέτρα ασφαλείας εντός ορίων στις υφιστάμενες μονάδες, με “θάνατο” στις
υποκείμενες χρήσεις γης εκτός ορίων και με τις σκανδαλώδεις νέες εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης
Σεβέζο στον αστικό ιστό για πρώτη φορά- κατά αντίθεση της ΚΥΑ ΥΠΕΝ και του ΦΕΚ ΓΠΣ ΕχεδώρουΔέλτα που το απαγορεύει. Ρητά η Κομισιόν ΕΕ και ο Πρόεδρος Γιούνκερ με παρέμβαση τους για το
ειδικά για το χωροταξικό καθόρισαν ότι και μετεγκαταστάσεις δεν προβλέπονται και οι απαγορεύσεις
επενδύσεων και λουκέτων εκτός των ορίων εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, 2) ) σώθηκαν από τον
αναπτυξιακό νόμο 4635/19 οι υφιστάμενες μονάδες από τις βίαιες μετεγκαταστάσεις - λουκέτα για τη
χαμηλή και μέση όχληση σε όλη την Κ. Μακεδονία. Δεν σώθηκαν οι νέες επενδύσεις στα κενά
κτίρια 1.000.000μ2!

Εμένα τι με νοιάζει ;
Δημιουργείται συνειδητά ο διχασμός και η διχόνοια. Άλλα στην Αθήνα και την ΕΕ, άλλα
στην ανατολική Θεσσαλονίκη, άλλα στην Κ. Μακεδονία και στην υποβαθμισμένη δυτική Θεσσαλονίκη.
Δύο (2) μέτρα και δύο (2) σταθμά. Εξαιρείται σκανδαλωδώς η ανατολική Θεσσαλονίκη,
σπέκουλα στα γήπεδα σε βάρος της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 7 φορές εκατοντάδες επιχειρήσεις (+200 άτομα), πολιτικοί
και εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης, Υπουργοί, Ευρωβουλευτές,
περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και
ενώσεις πολιτών. Όλοι ανεξαιρέτως συμφώνησαν με το καταστροφικό του προβλήματος και την
ανάγκη διόρθωσής του. Αντίθετα, γίνονται “χάρες και δωράκια” σε συμφέροντα. Καταστρέφεται η
παραγωγική βάση και ταυτόχρονα γίνονται σκανδαλώδεις χάρες στην υψηλή όχληση, για να μην
πάρουν μέτρα ασφαλείας εντός των ορίων τους “όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία Σεβέζο ΙΙΙ”
μέχρι την 01/06/15. Δίνεται “δώρο” χωρίς τίμημα το επιχειρηματικό κέντρο αξίας ~500 εκατ. € στα
δυτικά, από τους Λαχανόκηπους ... στη β΄ προβλήτα. “Φιμώνονται” τα ΜΜΕ για όσους αντιδρούν στην
υποβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης, ως απότοκος της διαρροής της απίστευτης μελέτης. Είναι
δημόσιες οι χορηγίες “σιωπής”?
Όλοι έχουν εναντιωθεί ενυπόγραφα: οι 7 (2 νεοεκλεγέντες) Δήμαρχοι δυτικής Θεσσαλονίκης
με 400.000 κατοίκους, οι 8 βουλευτές Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας όλων των κομμάτων με
δελτίο τύπου, οι 4 Ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων με επιστολές στον ΠΘ, ΠΚΜ και Ευρωβουλή,
επί 4 χρόνια η ΠΕΔ.ΚΜ με πύρινα έγγραφα και δημοσιεύσεις στο τύπο, οι 4 οικονομικοί φορείς με
70.000 μέλη, και οι 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών με πωλήσεις το 50% του ΑΕΠ της
ΠΚΜ και ~15.000 εργαζόμενους.

Υπάρχει λύση ;
Υπάρχει ΟΡΑΜΑ χωρίς κόστος: 1) να αρθεί κάθε εμπόδιο από το χωροταξικό και έγγραφο
που απαγορεύει επενδύσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη, 2 ) να αναπτυχθούν οι μονάδες παραγωγής, με
νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια ~1.000.000μ2, νέα ΑΦΜ, χωρίς περιορισμούς, 3) να υλοποιηθεί η αρχή
της ισόρροπης ανάπτυξης δυτικά – ανατολικά, 4) να ληφθούν τα μέτρα ασφαλείας εντός ορίων των
υφισταμένων εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης μέχρι 01/06/15 ! και να ισχύσει η υπάρχουσα νομοθεσία
για απαγόρευση νέων Σεβέζο ή περιορισμών στις χρήσεις στον αστικό ιστό, 5) να υλοποιηθεί το
επιχειρηματικό κέντρο στους Λαχανόκηπους και ο εμπλησμός ώστε να καθαρίσει ο βούρκος δυτικά, 6)
να τιμηθεί η δηλωμένη πρόσκληση από ΠΚΜ 01/08/18 για νέα εισήγηση και απόφαση Συμβουλίου με
τις διορθώσεις στο χωροταξικό- αναγνωρίζοντας προφανώς το καταστροφικό περιεχόμενο.

Η ατάκα της ημέρας
“Οι πιο σκοτεινές γωνιές στην Κόλαση είναι φυλαγμένες για εκείνους που διατηρούν την ουδετερότητα τους σε
εποχές ηθικής κρίσης.” - Σεβασμιότατος Νεαπόλεως Βαρνάβας.
για τους 471 - Βιδάλης Νίκος, Ζήσης Κώστας, Λαδένη Ελένη, Μπόγιας Χρήστος, Ναξιάδης Μενέλαος, Νικολαίδου
Έλλη, Πρωτοφανούσης Νίκος, Στρατάκης Γεώργιος, Χατζόπουλος Ελευθέριος, Φιλίππου Νίκος.

