
Ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

για την αποτυχία της EXPO 2008 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει την απογοήτευσή της, για την παταγώδη αποτυχία στην 
διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008 από τη Θεσσαλονίκη. Για τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των μηχανικών, 
που παρακολούθησε από κοντά όλη την πορεία διεκδίκησης, χωρίς όμως να του έχει ανατεθεί από 
πλευράς των δύο διαδοχικών κυβερνήσεων κάποιος ιδιαίτερος ρόλος, το αποτέλεσμα δεν αποτέλεσε 
έκπληξη. Εξάλλου δεκαπέντε μέρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στο Παρίσι, ήταν ο μόνος φορέας 
που δημόσια εξέφρασε την ανησυχία του, διαπιστώνοντας το κλίμα απαισιοδοξίας που κυριαρχούσε 

στους υπεύθυνους της διεκδίκησης και την ανύπαρκτη προβολή της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης , 
σε πλήρη αντίθεση με την αντίστοιχη προσπάθεια που καταβλήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας. 

Μετά το αποτέλεσμα, τα τοπικά στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
επέρριψαν δυστυχώς με δηλώσεις τους τις ευθύνες οι μεν στους δε , προσπαθώντας μάλιστα να 
χρεώσουν προσωπικά την υπόθεση στους αντίστοιχους αρχηγούς των κομμάτων τους . 

Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚM δεν έχει απορίες για τους λόγους της αποτυχίας. Η 
προετοιμασία της υποψηφιότητας δεν ήταν επαρκής, όπως φάνηκε από το πολύ άσχημο 
αποτέλεσμα , παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα και η οργανωτική · διπλωματική 
προσπάθεια που καταβλήθηκε δεν ήταν η απαιτούμενη. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστήριξε την υπόθεση της 

ΕΧΡΟ 2008, παρά τη διαφωνία που εξέφρασε για τον επιλεγέντα χώρο, πιστεύοντας ότι η Θεσσαλονίκη 
πρέπει να αποκτήσει τη διεθνή προβολή που δίνει μια τέτοια διοργάνωση και επιτέλους τα υπεσχημένα 
εδώ και χρόνια μεγάλα έργα υποδομής που έχει άμεση ανάγκη. Οι δύο αυτοί στόχοι είναι παράλληλοι , 
εξίσου αναγκαίοι και θα έχουν αθροιστικά αποτελέσματα , με σαφή όμως προτεραιότητα του δεύτερου , 
καθώς η υλοποίησή του εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη βούληση της Ελληνικής Πολιτείας . 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επικεντρώσει την προσπάθειά του κυρίως σ΄ αυτό το στόχο, αυξάνοντας την 
πίεση σε κάθε αρμόδιο, ενώ θα υποστηρίξει και πάλι την πρόταση για την ΕΧΡΟ 2012 , μια 

προετοιμασία που πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, σε μια νέα όμως βάση , στη διαμόρφωση της οποίας 
προτίθεται να συμβάλει με ουσιαστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις . 

Αυτή η πόλη, έχει κάθε δικαίωμα να γιορτάσει τα εκατό χρόνια της νεώτερης ιστορίας 
της, από την απελευθέρωση του 1912, με ένα νέο πρόσωπο και η χώρα οφείλει να της δώσει 
ξανά το στίγμα που διαχρονικά είχε στον ευρωπαϊκό χάρτη και παγκόσμια. 

 


