ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ ΩΣ Η
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει για την ΕΧΡΟ 2008
H διεκδίκηση της παγκόσμιας έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 βρίσκεται στην κρίσιμη φάση, της
αξιολόγησης της υποψηφιότητας της πόλης, όπως σε κρίσιμη φάση βρίσκεται και η έγκαιρη
προετοιμασία της Πόλης για την υποδοχή και την επιτυχή λειτουργία της.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι η ανάληψη της διοργάνωσης
της EXPO 2008 από τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την παγκόσμια προβολή
της πόλης αλλά και για την αναδιοργάνωση ορισμένων βασικών λειτουργιών της. Σε αυτό το
κομβικό χρονικό σημείο, προβαίνει σε συγκεκριμένες επισημάνσεις, καθοριστικές για την
επιτυχή έκβαση της προσπάθειας που καταβάλλεται από την πόλη αλλά και όλη τη χώρα,
εφόσον η ανάληψη της διεθνούς έκθεσης έχει αναγνωρισθεί ως εθνικός στόχος.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχει υποβάλλει υπομνήματα και εκθέσεις, τόσο στο Υπουργείο Μακεδονίας ·
Θράκης όσο και στις Επιτροπές διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008, με τα έργα και τις δράσεις που
απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί η άρτια διοργάνωση και λειτουργία, επί τρίμηνο, της Έκθεσης,
αλλά και η ομαλή λειτουργία της πόλης. Έχουμε επίσης επισημάνει το στόχο που πρέπει να
σηματοδοτήσει για την πόλη η έκθεση. Πρέπει λοιπόν άμεσα να καθορισθούν όσα θα γίνουν
μέχρι το 2008, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην χρονική περίοδο της διοργάνωσης αλλά και να
συνεχίσουν να είναι πόλος ανάπτυξης για την πόλη ακόμη και σε μια προοπτική
μετεγκατάστασης της ΔΕΘ. Για όλα αυτά πρέπει να συνδυάσουμε τις καθημερινές ανάγκες της
πόλης, την ιστορία και το πολιτισμό της με την φυσιογνωμία των εγκαταστάσεων και την
λειτουργικότητα των απαιτούμενων υποδομών.
Για την βελτίωση των μέχρι σήμερα διαδικασιών και την επιτάχυνση της υλοποίησης όσων ήδη
προβλέπονται ή θα σχεδιαστούν στο άμεσο μέλλον, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τονίζει τα εξής:
 Για τη διεθνή επιτυχία της Έκθεσης του 2008, με κεντρικό θέμα «Μητέρα- Γή» και στόχο την
συνάντηση των σύγχρονων οικονομικών και πολιτιστικών ρευμάτων, απαιτούνται :
 Να επιδιωχθεί η συμμετοχή της Πόλης στη διοργάνωση, των παραγωγικών και
τοπικών φορέων, των οργανώσεων πολιτών, του καλλιτεχνικού και του
πνευματικού δυναμικού της.
 Να καθοριστεί επακριβώς ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων/ οργάνων, για την
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, αστοχιών, απώλειας χρόνου και πόρων.
 Για την υλοποίηση των έργων (υποδομών ή εξυπηρέτησης) που θα γίνουν στην
πόλη, προτείνεται η συγκρότηση ενός Συντονιστικού Οργάνου.
Ειδικά για την Δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμος
αναπτυξιακός σχεδιασμός με άξονα την περιοχή της ΕΧΡΟ. Η ιδιαίτερη αυτή αναφορά γίνεται
διότι πρέπει να αντιμετωπισθούν ζητήματα όπως:
- Το υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα στην περιοχή των
Λαχανοκήπων(δυτικό μέτωπο της Πόλης προς την θάλασσα).
- Οι ανεπαρκείς ξενοδοχειακές υποδομές,
- Η δυσχερής σύνδεση της περιοχής με το αεροδρόμιο,
- Η προβληματική σύνδεση της περιοχής με το κέντρο της πόλης.
Για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στα ανωτέρω οι προσπάθειες που θα καταβληθούν πρέπει
να στηριχθούν στους εξής άξονες:
- Πλήρη γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, και των αναγκών
- Σχεδιασμό νέων υποδομών και βελτίωση των υπαρκτών (υποδομές οδικές, συγκοινωνιακές,
διαμονής, αναπλάσεις, χώροι πρασίνου και αναψυχής)
- Οργάνωση του ευρύτερου χώρου "επιρροής" της ΕΧΡΟ (χώροι φιλοξενίας και εκτός του ΠΣΘ,
παράλληλων εκδηλώσεων κλπ) και διευκόλυνση των μετακινήσεων
- Οργάνωση της εξυπηρέτησης του πλήθους των επισκεπτών χωρίς επιβάρυνση της
καθημερινότητας των κατοίκων
- Θεσμική εξασφάλιση της συνεργασίας της πόλης και της κοινωνικής συναίνεσης, μέσω του
φορέα υλοποίησης
- Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σύνταξη προκαταρκτικών μελετών και άμεση ετοιμότητα, για την
σύνταξη των οριστικών μελετών μετά την ανάληψη της διοργάνωσης, ώστε να αποφευχθεί
η μελετοκατασκευή των έργων, που όπως έδειξε η εμπειρία των Ολυμπιακών Έργων υπό
την πίεση του χρόνου, αυξάνουν το κόστος σε δυσθεώρηταύψη.

- Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και το σημαντικότερο, το στίγμα της διοργάνωσης, το
πώς η Πόλη, η προσωπικότητά της, η ιστορία της σηματοδοτεί το
παγκόσμιο γεγονός.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με ειδικούς μηχανικούς για να
δουλέψει στην παραπάνω κατεύθυνση.

