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Αποτίµηση του 4ου Περιφερειακού συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότησης της
Θεσσαλίας
Το πολυδιαφηµιζόµενο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας πέτυχε τον βασικό του στόχο.
Όσο και να επιµένουν κάποιοι να το παρουσιάζουν ως µία πρωτόγνωρη διαδικασία, καθώς
έγινε µία ανοιχτή διαβούλευση, όπου το Αθηνο-κεντρικό κράτος ήρθε στην Θεσσαλία για να
διαβουλευτεί µε τους φορείς, θα πρέπει να θυµίσουµε ότι προηγούµενο αντίστοιχο συνέδριο έγινε
το 1983. Παρά τη φιλότιµη προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν µία δηµοκρατική διαδικασία, κατά
κοινή οµολογία η διοργάνωση ήταν ανεπαρκής. Σαν ΤΕΕ µας δόθηκε ο λόγος για 2 λεπτά, όταν
άλλοι φορείς µίλησαν για περισσότερο από µισή ώρα.
Σε ένα συνέδριο που είχε ως θέµα την παραγωγική ανασυγκρότηση ουδεµία αναφορά
έγινε δυστυχώς από την Κυβέρνηση για την µείωση του κόστους ενέργειας σε όλους τους
παραγωγικούς τοµείς, για προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ, ούτε για την
ανάγκη θεσµοθέτησης του χωροταξικού σχεδιασµού.
Η όποια αναφορά στην Κλιµατική Αλλαγή, περιορίστηκε στα σχέδια διαχείρισης υδάτων
που η Κυβέρνηση προωθεί, χωρίς την εκτροπή του Αχελώου, καταδικάζοντας έτσι τον αγροτικό
τοµέα και ερχόµενη σε αντίθεση µε την απαίτηση του έργου αυτού, από πλήθος φορέων της
Θεσσαλίας, όπως το ΤΕΕ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΠΕΔ Θεσσαλίας, το ΓΕΩΤΕΕ.
Καµία διαβεβαίωση δεν υπήρξε ότι θα δεν θα επαναλειτουργήσουν διόδια στην κοιλάδα
των Τεµπών, ούτε για τον ολοκληρωµένο κόµβο στον Πυργετό, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την
τουριστική ανάπτυξη των παραλίων της Λάρισας.
Επιπλέον εξαγγελίες για τον Ε65, και άλλα οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα, για την
δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου και την Τουριστική Ανάπτυξη της Θεσσαλίας ευχόµαστε να
µην παραµείνουν δεσµεύσεις, καθώς κανένα σχετικό χρονοδιάγραµµα δεν µας κοινοποιήθηκε.
Τα κυβερνητικά στελέχη ήρθαν σε κατ΄ ιδίαν επαφές µε τους θεσµικούς εκπροσώπους της
περιοχής αλλά αγνόησαν σκανδαλωδώς το ΤΕΕ, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα µέσω έστω
αυτού του διαύλου να πληροφορηθούν για τις αναπτυξιακές προτάσεις του ΤΕΕ σχετικά µε τα
έργα υποδοµών – µεταφορών της Θεσσαλίας, το περιβάλλον και την ενέργεια, την τουριστική
ανάπτυξη και τα προβλήµατα των µηχανικών.
Η κυβέρνηση προτάσσοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η χώρα
µας, ήρθε στην Λάρισα, ούτως ώστε κάθε Υπουργός να προβεί σε µια ανώφελη καυχησιολογία
για το έργο που έχει κάνει έως σήµερα, πετυχαίνοντας έτσι τον στόχο της που δεν ήταν άλλος από
την διοργάνωση µίας καλοστηµένης προεκλογικής φιέστας, η οποία δυστυχώς διαφαίνεται ότι θα
µείνει στο επίπεδο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας.
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