Κεντρική
Μακεδονία:
ενδιαφέρον για την λειτουργία
του Αεροδρομίου Αλεξάνδρειας
ώς εμπορικό
Επιστολή στον Αερολιμενάρχη του αεροδρομίου «Μακεδονία»
Αχιλλέα Τοπούζα έστειλε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Διονύσης Ψωμιάδης σχετικά με το αεροδρόμιο στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας (Γιδά) και τη δυνατότητα λειτουργίας του
ως εμπορευματικό για τη μεταφορά προϊόντων.
Στην επιστολή του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δ. Ψωμιάδης
υπογραμμίζει ότι «η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας
είναι το καλύτερο αντίδοτο στην κρίση» και ζητά από τον
Αερολιμενάρχη να διερευνήσει «το κατά πόσο είναι εφικτό, το
αεροδρόμιο αυτό να λειτουργήσει ως εμπορευματικό αεροδρόμιο
για τη μεταφορά, κυρίως, νωπών αγροτικών προϊόντων στο
εξωτερικό», καθώς «μια τέτοια χρήση θα διευκόλυνε περαιτέρω
τις εξαγωγές και θα βοηθούσε καταλυτικά στην ενίσχυσή τους».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Διονύση Ψωμιάδη έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Αερολιμενάρχα,
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει εξαρχής ως
απόλυτη προτεραιότητά της τη στήριξη της οικονομικής
δραστηριότητας του τόπου μας, μέσα από μια σειρά δράσεων που
μπορούν να τονώσουν τη χειμαζόμενη αγορά εργασίας και να
συμβάλουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που
διαθέτουμε.
Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε ως σημείο αναφοράς την ενίσχυση των
εξαγωγών μας, καθώς αποτελεί πεποίθησή μας, πως η ενίσχυση της

εξαγωγικής δραστηριότητας είναι το καλύτερο αντίδοτο στην
κρίση.
Όπως γνωρίζετε, η Κεντρική Μακεδονία είναι προικισμένη με
προϊόντα που διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και ανώτερη
ποιότητα, προϊόντα που κερδίζουν σταδιακά τις μεγάλες αγορές
του εξωτερικού. Χρέος μας είναι, να σταθούμε στο πλευρό των
ελληνικών επιχειρήσεων, να βοηθήσουμε στη διευκόλυνση των
εξαγωγών και στην ευχερέστερη προώθησή τους στις αγορές του
κόσμου.
Για τους λόγους αυτούς απευθυνόμαστε σε εσάς κ. Αερολιμενάρχα,
ώστε και με τη δική σας πολύτιμη συνδρομή να δώσουμε πολύτιμες
ανάσες στο ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο, να βοηθήσουμε την
οικονομία του τόπου μας και κατ? επέκταση όλη την ελληνική
οικονομία. Σε απόσταση 48 χλμ. δυτικά της Θεσσαλονίκης
βρίσκεται το Αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας (Γιδά).
Θα θέλαμε να διερευνήσουμε το κατά πόσο είναι εφικτό, το
αεροδρόμιο αυτό να λειτουργήσει ως εμπορευματικό αεροδρόμιο
για τη μεταφορά, κυρίως, νωπών αγροτικών προϊόντων στο
εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε, πως μια τέτοια χρήση θα διευκόλυνε
περαιτέρω τις εξαγωγές και θα βοηθούσε καταλυτικά στην
ενίσχυσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε τη συγκρότηση μίας επιτροπής που θα
προχωρήσει στην επιτόπια εξέταση των δυνατοτήτων του
Αεροδρομίου και την ενημέρωσή μας, στη συνέχεια, για το αν και
κατά πόσο είναι δυνατό να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση.
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