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Προς ένα διαφορετικό 
κέντρο Θεσσαλονίκης

Ο
 αστικός ιστός της Θεσσαλονίκης, για πρώτη 
φορά έπεσα από πολλά χρόνια, βρίσκεται στη 
γραμμή εκκίνησης σημαντικών μεταβολών, που 

προσελκύουν -εύλογα- το ενδιαφέρον των πολιτών της, 
ειδικών και μη. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιη
θούν τα επόμενα χρόνια στη μεγάλη έκταση που κατα
λαμβάνει σήμερα η ΔΕΘ είναι δεδομένο πως θα αλλά
ξουν συνολικά και ριζικά το αστικό τοπίο της πόλης, σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου 
και την αξιοποίηση των στρατοπέδων Παύλου Μελά και 
Κόδρα. Καταρχήν, για την καλύτερη ενημέρωση του κό
σμου πρέπει να γίνει κατανοητό πως το Ειδικό Χωρικό 
Σχέδιο δεν ορίζει την τελική μορφή αυτών των αλλαγών 
στην έκταση της ΔΕΘ. Απλώς καθορίζει το πλαίσιο των 
δυνατοτήτων, περιγράφοντας τις χρήσεις που μπορούν 
να αναπτυχθούν νόμιμα εντός των ορίων της έκτασης. 
Τα πιο εξειδικευμένα οενάρια είναι υπαρκτά (όπως π.χ. 
η ανέγερση ενός πολυώροφου ξενοδοχείου δίπλα στο 
νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο) με κυρίαρχο τη 
μετατροπή σημαντικού μέρους της έκτασης σε αστικό 
πάρκο. Ωστόσο, η οριστική μορφή των αλλαγών θα κα
θοριστεί μετά τη διενέργεια του διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού, που θα εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
νέου τοπόσημου υψηλής αισθητικής αξίας. Η πόλη δεν 
έχει την πολυτέλεια να χάνει ευκαιρίες εξέλιξης, «κοσκι
νίζοντας» αντί να «ζυμώνει». Το έπαθε με την «τρύπα» 
της πλατείας Διοικητηρίου, το έπαθε με την περιβόητη 
υποθαλάσσια αρτηρία, το βίωσε με το σίριαλ «μετρό ή
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αρχαία» που πρόσθεσε χρόνο και κόστος σε ένα μεγάλο 
έργο... Από τη στιγμή που η επιθυμητή μετεγκατάστα
ση του εκθεσιακού κέντρου στα δυτικά της πόλης ακυ
ρώθηκε ως επιλογή οικονομικά δυσθεώρητη λόγω των 
επιπτώσεων της πολυετούς κρίσης, το εν εξελίξει σχέδιο 
είναι η αμέσως καλύτερη λύση, που δίνει τη δυνατότη
τα ισορροπημένης συνύπαρξης δραστηριοτήτων που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η διαβούλευση 
που εξελίσσεται επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ
λοντικών Επιπτώσεων του ΕΧΣ θα αναδείξει απόψεις και 
προτάσεις για το υπό διαμόρφωση μέλλον της πόλης και 
είμαι βέβαιος πως η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήσα
με ως ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμβάλλει δημιουργικά σ’ αυτήν 
τη διαδικασία.
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