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Το µεγάλο σχέδιο του Τούρ-
κου πρωθυπουργού Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ενρτογάν για 

την Κωνσταντινούπολη απο-
καλύφθηκε από την εφηµερίδα 
«Σαµπάχ» και περιλαµβάνει την 
ίδρυση µιας νέας Κωνσταντινού-
πολης µέχρι το 2023 στη βόρεια 
πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, 
όπου θα κατασκευαστεί το µεγα-
λύτερο αεροδρόµιο του κόσµου. 
Την κατασκευή του µεγάλου έρ-
γου έχει αναλάβει ο διεθνούς 
φήµης αρχιτέκτονας Σίντνεϊ Ρά-
σεκχ - οι εργασίες θα ξεκινήσουν 
στις αρχές του 2013. Η νέα αυτή 
πόλη θα ονοµαστεί Γενίσεχιρ που 
θα πει Νεάπολη και εκτιµάται ότι 
θα έχει πληθυσµό γύρω στο ένα 
εκατοµµύριο. Εκεί θα οικοδοµη-
θεί το ολυµπιακό χωριό, εφόσον 
η Κωνσταντινούπολη κερδίσει 
τη µάχη για τη διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2020. 
Μια µεγάλη έκταση 7.000 στρεµ-
µάτων θα διατεθεί για τις ολυµπι-
ακές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή 

θα ιδρυθούν επίσης δύο µεγάλα 
πανεπιστήµια που θα έχουν τη 
δυνατότητα να δεχτούν 25.000 
και 15.000 φοιτητές, αντίστοιχα.

Το Μετρό της Κωνσταντινού-
πολης θα επεκταθεί µέχρι τη 
νέα πόλη, για τις ανάγκες τις θα 
φτιαχτεί και νέα σιδηροδροµική 
γραµµή. Θα υπάρχει επίσης λι-
µάνι για κρουαζιερόπλοια ενώ οι 
επισκέπτες εκτιµάται ότι θα αυξη-
θούν λόγω του έργου αυτού από 
9,5 στα 22 εκατοµµύρια.

Το νέο αεροδρόµιο, το οποίο 
θα είναι το τρίτο στην Κωνσταντι-
νούπολη έπειτα από το αεροδρό-
µιο Ατατούρκ και το αεροδρόµιο 
Σαµπιχά Γκιοκσέν, θα είναι σε 
θέση να εξυπηρετεί 100 εκατοµ-
µύρια επιβάτες τον χρόνο. Ανα-
µένεται µε αυτόν τον τρόπο να 
αποτελέσει εµπορικό και τουρι-
στικό κέντρο της Ευρώπης, της 
Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ
∆εν είναι όµως όλοι ενθουσι-

ασµένοι µε τα κατασκευαστικά 
µεγαλεία που ονειρεύεται η τουρ-
κική κυβέρνηση. Η τρίτη γέφυρα 
που δροµολογείται πάνω από 
τον Βόσπορο, µε το επιχείρηµα 
ότι θα αµβλύνει την κυκλοφορι-
ακή συµφόρηση και επιπλέον θα 
εξυπηρετήσει και τη νέα πόλη, 
προκαλεί την έντονη αντίδρα-
ση οικολόγων, πολεοδόµων και 
πολλών κατοίκων της Κωνστα-
ντινούπολης.

Η τρίτη γέφυρα δεν θα περιορί-
σει τα µποτιλιαρίσµατα, επιχειρη-
µατολογούν. Απεναντίας, θα δη-
µιουργήσει περισσότερη κίνηση 
- όπως έκαναν και οι δύο υπάρ-
χουσες γέφυρες -, θα αυξήσει τον 
αριθµό των οχηµάτων στην Κων-
σταντινούπολη και θα σηµάνει το 
τέλος τόσο για τις ελάχιστες περι-
οχές πρασίνου που έχουν απο-
µείνει όσο και για τους πολύτι-
µους υδροταµιευτήρες που έχουν 
µέχρι στιγµής αντισταθεί στην 
άτακτη εξάπλωση της Πόλης. Τε-
λευταίος λόγος ανησυχίας είναι η 

απουσία εµπεριστατωµένης γεω-
λογικής έρευνας σε µια σηµαντι-
κά σεισµική ζώνη. «Η τρίτη γέφυ-
ρα είναι ένα σχέδιο επενδύσεων 
σε ακίνητα, όχι ένα σχέδιο για τη 
µείωση του κυκλοφοριακού προ-
βλήµατος» είπε στην «Γκάρντιαν» 
ο Ακίφ Μπουράκ Ατλάρ, γραµ-
µατέας του Συλλόγου Πολεοδό-
µων της Κωνσταντινούπολης. «Η 
εµπειρία µας από τις δύο προη-
γούµενες γέφυρες δείχνει πως οι 
πρώτοι που θα ωφεληθούν είναι 
όσοι κερδοσκοπούν µε τη γη».

Οι περιβαλλοντολόγοι, από 
την πλευρά τους, προειδοποιούν 
πως το σχέδιο θα θέσει σε κίν-
δυνο τις εναποµείνασες περιοχές 
πρασίνου στα βόρεια της Κων-
σταντινούπολης. Ενα 80% του 
αυτοκινητοδρόµου του Βόρειου 
Μαρµαρά θα περάσει µέσα από 
δάση. Αρκετά γηγενή είδη ζώων 
και φυτών θα εξαφανιστούν και 
το εύθραυστο οικοσύστηµα θα 
απειληθεί σοβαρά. Οι ήδη λι-
γοστοί υδροταµιευτήρες που 

εφοδιάζουν την Πόλη µπορεί να 
εξαντληθούν ή να µολυνθούν. 
Οπως λέει ο ακτιβιστής οικολό-
γος Γιουσούφ Γιαβούζ: «Πολλά 
δένδρα θα κοπούν. Κι αυτό θα 
ήταν καταστροφικό για την Κων-
σταντινούπολη».

Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε πει κά-
ποτε πως µια τρίτη γέφυρα πάνω 
από τον Βόσπορο «θα σήµαινε τη 
δολοφονία της Πόλης». Πλέον 
όµως έχει ρίξει όλο του το βάρος 
στο σχέδιο των 4,5 δισ. τουρκι-
κών λιρών (2 δισ. ευρώ) και η 
γέφυρα µπορεί να δοθεί στην κυ-
κλοφορία ίσως και το 2015. 

«Τα χρήµατα που δαπανώνται 
για τη γέφυρα θα µπορούσε να 
διατεθούν για την επέκταση και 
τη βελτίωση του Μετρό» επιµένει 
ο πολεοδόµος Ακίφ Μπουράκ 
Ατλάρ: «Η Κωνσταντινούπολη 
χρειάζεται ένα γρήγορο και άνε-
το Μετρό ώστε να σταµατήσουν 
οι κάτοικοι να χρησιµοποιούν τα 
αυτοκίνητά τους».
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Νεάπολη (Γενίσεχιρ), 
η Νέα Κωνσταντινούπολη


