ΣΥΡΙΖΑ: Ψηλά στην πολιτική
ατζέντα το θέμα του Μετρό
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Θεσσαλονίκης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε
συνάντηση με την κίνηση πολιτών Θεσσαλονίκης «για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» και τον τέως δήμαρχο
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, που διαφωνεί στη λύση της
απόσπασης των αρχαιοτήτων από το σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
Ο κ.Τσίπρας μίλησε για «διαπλοκή» και «συμφέροντα» πίσω από
την κυβερνητική απόφαση σημειώνοντας πως «Είναι σημαντικό να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε αυτό το ατόπημα να είναι απλώς
γκάφα και να μην επιμείνουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού για
απομάκρυνση των αρχαίων από τον σταθμό Βενιζέλου του μετρό και
επανατοποθέτησή τους».
Υπερασπιζόμενος τον μέχρι πρότινως σχεδιασμό υποστήριξε πως
έτσι θα λειτουργούσε το Μετρό στα τέλη του 2020, χωρίς τον
σταθμό Βενιζέλου, ο οποίος θα ήταν έτοιμος έναν χρόνο
αργότερα. «Με τη λύση της απομάκρυνσης και επανατοποθέτησης το
όλο έργο θα καθυστερήσει και θα είναι έτοιμο το 2023». Έκανε
λόγο δε για «κανονικότητα της διαπλοκής και των αποζημιώσεων
σε εργολάβους».
Από το βήμα της ΔΕΘ ο κ.Τσίπρας συνέχισε την αναφορά στο θέμα
λέγοντας πως «τα τελευταία 3 χρόνια καταφέραμε να τρέξουμε το
έργο περισσότερο από ότι τα προηγούμενα 10. Και ξαφνικά
επανέρχεται το θέμα και ξαναμπαίνει το ψευτοδίλημμα αρχαία ή
μετρό. […] Φοβάμαι ότι οι Θεσσαλονικείς θα βρεθούν ξανά
μπροστά στο αδιέξοδο: ούτε αρχαία, ούτε μετρό», σημείωσε.
Τόνισε μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός είπε ψευδώς ότι δεν υπάρχει
μελέτη, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη είναι κατατεθειμένη.

«Γιατί [ο κ. Μητσοτάκης] αποφασίζει ένα βάναυσο χτύπημα στην
πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και μια αφόρητη παράταση στην
ταλαιπωρία χιλιάδων Θεσσαλονικέων», διερωτήθηκε ενώ συμπλήρωσε
ότι οι παραδοχές του πρωθυπουργού για καθυστερήσεις του έργου
«που όμως δεν υφίστανται» αποτελούν παραδοχές για τις οποίες ο
εργολάβος θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις».

