Aνακοίνωση προς τον Πρωθυπουργό και την Πολιτική Ηγεσία της χώρας για τη διοργάνωση της
Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 στη Θεσσαλονίκη
Η διεκδίκηση της παγκόσμιας έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 βρίσκεται στην κρισιμότερη φάση, λίγες ημέρες πριν
την ψηφοφορία της 16ης Δεκεμβρίου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η ανάληψη της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ αποτελεί μεν σημαντική ευκαιρία για την
παγκόσμια προβολή της Θεσσαλονίκης και την ανάδειξη του ρόλου της σαν Ευρωπαϊκή Μητρόπολη θα
αποτελέσει όμως και χρονικό στόχο για την αναδιοργάνωση των βασικών υποδομών της πόλης.
Η Θεσσαλονίκη στη μακρόχρονη ιστορία της ήταν και είναι το πλέον σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό
κέντρο των Βαλκανίων. Η πύλη της διασύνδεσης της πόλης με την ενδοχώρα υπήρξε πάντα η δυτική
πλευρά της. Έχει επίσης μία μακρά ιστορία ως σημαντικό εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων καθώς και μια
εμπειρία δεκαετιών ως πόλη διεθνών εκθέσεων, λόγω της λειτουργίας της ΔΕΘ.
Η διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ είναι μία φιλόδοξη προσπάθεια που θα φέρει σημαντικές
νέες υποδομές στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή (οδικές, συγκοινωνιακές, διαμονής, αναπλάσεων,
πρασίνου και αναψυχής). Ειδικότερα δε για τις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου το αστικό
περιβάλλον είναι υποβαθμισμένο, η ξενοδοχειακή υποδομή ανεπαρκέστατη, οι οδικές συγκοινωνιακές
συνδέσεις προς το αεροδρόμιο δύσκολες και προς το κέντρο της πόλης προβληματικές, το εγχείρημα της
ΕΧΡΟ 2008 σε αυτήν την περιοχή θα αποτελέσει τον βασικό σχεδιασμό για την ανάπτυξής τους.
Παρακολουθήσαμε μέχρι σήμερα από κοντά την πορεία διεκδίκησης και πιστεύουμε ότι συμβάλλαμε με
τις προτάσεις μας σημαντικά στην σύνταξη του φακέλου διεκδίκησης. Επειδή η Θεσσαλονίκη πληροί της
προϋποθέσεις μιας άρτιας και επιτυχούς διοργάνωσης όπως και στον φάκελο διαφάνηκε, πρέπει αυτό το
συγκριτικό πλεονέκτημα να προβληθεί μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκφράζοντας την ανησυχία της για την έκβαση της κρίσιμης ψηφοφορίας,
απευθύνεται προς την πολιτική ηγεσία και τις τοπικές αρχές, για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
έστω και την ύστατη ώρα, ώστε η Θεσσαλονίκη να διοργανώσει την EXPO 2008.

