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Να σταματήσουν οι παλινωδίες για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ 

  
Κάθετα αντίθετο σε τυχόν επανέναρξη των συζητήσεων για την περιοχή χωροθέτησης του νέου 
εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, είναι το ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ζημιογόνο τόσο για τον ίδιο 
τον εκθεσιακό φορέα, όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Το θέμα της μετεγκατάστασης του εκθεσιακού κέντρου έχει τεθεί εδώ και 20 χρόνια, ενώ εδώ και μια 
δεκαπενταετία το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταθέτει τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες προτάσεις  για την 
ανάγκη μεταφοράς της ΔΕΘ. 

Η μετεγκατάσταση απασχόλησε έντονα το επιστημονικό δυναμικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που φρόντισε να 
δημοσιεύσει εγκαίρως τεκμηριωμένες θέσεις για τη χωροθέτηση του εκθεσιακού κέντρου, καθώς η 
δημιουργία νέου, εκτός του ιστορικού κέντρου, είναι σημαντική τόσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
Θεσσαλονίκης όσο και για την εξυπηρέτηση των εκθεσιακών αναγκών του παραγωγικού δυναμικού της 
Μητροπολιτικής περιοχής. 

Εδώ και δύο χρόνια οι φορείς της Θεσσαλονίκης, συμφώνησαν για το χώρο υποδοχής του νέου 
εκθεσιακού κέντρου. 

Εδώ και σχεδόν επτά μήνες, στις «παραδοσιακές» τους δηλώσεις ενόψει των φετινών εγκαινίων της ΔΕΘ, 
οι υπουργοί και πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη διαβεβαίωναν � αρμοδίως και μη και σε όλους τους 
τόνους � ότι η πολυαναμενόμενη μετεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί, ενώ η ΔΕΘ προχώρησε σε 
δημοπράτηση των υπηρεσιών συμβούλου. 

Μετά από όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να τίθεται εκ νέου και  σε μηδενική βάση το θέμα της 
χωροθέτησης της ΔΕΘ.. 

Επί χρόνια η Θεσσαλονίκη και οι πολίτες της βλέπουν τα δεσμευμένα -υποτίθεται -κονδύλια να 
επιστρέφουν στο Κέντρο και τα αντίστοιχα έργα να καθυστερούν (βλέπε ΜΕΤΡΟ)  ή να ματαιώνονται 
(βλέπε υποθαλάσσια), με τη γνωστή πια επωδό ότι «οι φορείς της πόλης δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους». 

Επί δεκαετίες η πόλη, οι φορείς και οι κάτοικοί της κανοναρχούνται με τους τεράστιους χρόνους 
ωρίμανσης, που απαιτούν όσα έργα και δράσεις προορίζονται για τη Θεσσαλονίκη. 

Αυτός ο κανόνας είναι προσβλητικός για την πόλη, ακυρώνει  κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια 

ανάπτυξης και το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν μπορεί να επιτρέψει, ούτε να ανεχθεί, τη διαιώνισή του. 

Ο νέος χώρος που θα φιλοξενήσει τη σύγχρονη εκθεσιακή δραστηριότητα της Μητροπολιτικής 
περιοχής έχει προσδιοριστεί. Όλοι όσοι έχουν λόγο για αναπτυξιακή πορεία της πόλης, μεταξύ των 

οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν για να προχωρήσει και να πετύχει αυτό 
το σχέδιο καθώς και  όλα τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Το να ξανασυζητάμε από την αρχή και χωρίς τέλος το που θα πάει η ΔΕΘ, δεν είναι ανάμεσα σε αυτά. 

 


