
Τον  Ιούλιο  του  2022  η  «ΜτΚ»  εξέδωσε  ένα  πολυσέλιδο  αφιέρωμα  στη  Δυτική
Θεσσαλονίκη,  καταγράφοντας  τις  αναπτυξιακές  υστερήσεις  και  τα  περιβαλλοντικά
προβλήματα,  δίνοντας  βήμα  στους  ανθρώπους  της  αυτοδιοίκησης  και  των  τοπικών
κοινωνιών, καλώντας την πολιτική ηγεσία να τοποθετηθεί και να δεσμευτεί. 

Το ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δεν ήταν ούτε συγκυριακό
ούτε αποσπασματικό. 

Έξι  μήνες  μετά  την  έκδοση για  τη  Δυτική  Θεσσαλονίκη,  η  «ΜτΚ» στρέφει  και  πάλι  το
ενδιαφέρον της δημόσιας συζήτησης στα δυτικά. Η “Μακεδονία” και το www.makthes.gr
σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  διοργανώνουν μια  μεγάλη
ημερίδα  αφιερωμένη  στα  προβλήματα  και  τις  προοπτικές  ανάπτυξης  της  Δυτικής
Θεσσαλονίκης, 

Αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι της εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών θα κληθούν να
μιλήσουν για ελλείμματα του παρελθόντος, τις ανάγκες του παρόντος και τις προοπτικές
του  μέλλοντος.  Στην  “ατζέντα”  των  θεματικών  περιλαμβάνονται  η  οικονομία  και  η
ανάπτυξη, τα έργα υποδομής, το περιβάλλον, η κοινωνία.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία εκπροσώπου της κυβέρνησης που θα
κληθεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος, από τους φορείς
που εκπροσωπούν την κοινωνία και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι έπραξε η
κυβέρνηση για να εξαλείψει τις ανισότητες και να προωθήσει την ισόρροπη ανάπτυξη.

Είναι  σαφές ότι  υπάρχει  αναπτυξιακό έλλειμα και  αυτό είναι  αποτέλεσμα επιλογών και
παραλείψεων διαδοχικών κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. 

Μέχρι  σήμερα,  σε  μεγάλο  βαθμό  ο  όποιος  σχεδιασμός  για  έργα  υποδομής  είχε  ως
επίκεντρο την “εντός των τειχών” Θεσσαλονίκη. Μόνο που τα τείχη που κρατούσαν την
πόλη κλεισμένη έπεσαν στα τέλη του 19ου αιώνα και  έκτοτε η πόλη αναπτύχθηκε και
συνεχίζει  να  αναπτύσσεται.  Από  την  άποψη  της  γεωγραφίας  η  δυτική  πλευρά  της
Θεσσαλονίκης  είναι  η  “πόρτα”  της  προς  την  υπόλοιπη  χώρα και  τον  κόσμο.  Αποτελεί
επίσης την κύρια διέξοδο της πόλης, για να επεκταθεί και να μεγαλώσει. Το είδαμε εξάλλου
και στην τελευταία απογραφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι τέσσερις δήμοι που
ανήκουν στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό 175.000 κατοίκων,
έχουν πλέον ξεπεράσει  τον πληθυσμό του κεντρικού δήμου Θεσσαλονίκης.   Σχεδόν οι
μισοί από τους 120.000 νέους κατοίκους που προστέθηκαν στη Θεσσαλονίκη από το 1991
μέχρι σήμερα, εγκαταστάθηκαν στο δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, ο οποίος υπερδιπλασίασε
τον πληθυσμό του μέσα σε τρεις δεκαετίες.  Ακόμα και  με αριθμητικούς όρους δηλαδή,
Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ο κεντρικός δήμος.

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η δυτική Θεσσαλονίκη σχετίζονται με την
έλλειψη σχεδιασμού – χωροταξικού και πολιτικού. Άλλα προβλήματα, ακριβώς εξαιτίας της
χωροθέτησης ή της άναρχης εγκατάστασης όλων των μεταποιητικών μονάδων στα δυτικά.
Γιατί  ως  γνωστόν  η  μεταποίηση  δίνει  δουλειές  αλλά  δημιουργεί  και  περιβαλλοντική
επιβάρυνση,  εν  αντιθέσει  με  τις  υπηρεσίες  και  το  λιανεμπόριο.  Οι  δραστηριότητες  του
τριτογενούς τομέα κατευθύνθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους στο κέντρο και όταν αυτό είχε
πια κορεσθεί  στην ανατολική Θεσσαλονίκη.  Το ίδιο  συνέβη με  τις  δημόσιες  υποδομές.
Μόνη παρ' όλιγον εξαίρεση ήταν η ΔΕΘ. Στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 οι φορείς
της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος αποφάσισαν να χωροθετήσουν το
νέο εκθεσιακό κέντρο στα δυτικά. Μόνο που λίγα χρόνια αργότερα ήρθε η οικονομική κρίση

http://www.makthes.gr/


που τα σάρωσαν όλα και ο σχεδιασμός άλλαξε, με ωφελημένο για μια ακόμη φορά το
κέντρο  έναντι  της  δυτικής  Θεσσαλονίκης.  Αν  και  από  πολλούς  μπορεί  να  θεωρηθεί
αντιπαραγωγική αυτή η συζήτηση του πόσα δίνονται στη μια και πόσα στην άλλη περιοχή,
είναι απολύτως δικαιολογημένη εάν η ζυγαριά γέρνει μονίμως προς μία κατεύθυνση.

Στα δυτικά παράγεται ο πλούτος της πόλης, στις βιομηχανικές περιοχές της Σίνδου και του
Καλοχωρίου.  Στα δυτικά ανοίγονται  και  οι  μεγάλες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης,
αφού εδώ είναι το λιμάνι, από την επέκταση του οποίου περιμένει πολλά η πόλη. Εδώ
βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του real estate. Κι όμως
στην ίδια ακριβώς περιοχή με τις  μεγάλες προοπτικές έχουμε και  τους περισσότερους
φτωχούς που συρρέουν σε συσσίτια, βλέπουμε καθημερινά τα μεγαλύερα μποτιλιαρίσματα
στη  δυτική  είσοδο,  τον  κόσμο να  ασφυκτιά  από την έλλειψη πρασίνου και  ελεύθερων
χώρων,  την  ώρα  που  εκατοντάδες  στρέμματα  στα  ανενεργά  στρατόπεδα  μένουν
αναξιοποίητα. 

Δεν είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Η λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,  των  γραφείων του  ΣΒΕ και  ιδιωτικών επιχειρήσεων άλλαξε  σταδιακά την
εικόνα στη δυτική είσοδο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, προχωρά επιτέλους και
σύντομα ελπίζουμε ότι  θα βελτιώσει  την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων της δυτικής
Θεσσαλονίκης.

Όμως  μένουν  πολλά  ακόμη  να  γίνουν  για  να  αλλάξει  η  καθημερινότητα  σε  αυτές  τις
περιοχές.  Να  ολοκληρωθούν  οι  απαραίτητες  υποδομές  που  θα  προσελκύσουν  νέες
επενδύσεις και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες,
να υπάρξει ένας σοβαρός και συγκεκριμένος σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό, να
λειτουργήσει  επιτέλους  ο  προαστιακός  σιδηρόδρομος.  Να  εισακουστούν  οι
προβληματισμοί των κατοίκων, σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.
Να σπάσουν τα γκέτο που γεννούν η φτώχια και η προκατάληψη.
Όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν επί τάπητος στην ημερίδα που διοργανώνει η “ΜτΚ” στις
25 Ιανουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Porto Palace. Σας καλούμε να την παρακολουθήσετε.


