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Τις διοικήσεις της 67ης ΔΕΘ επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της
Ανανεωτικής Εκσυγχρονιστικής Κίνησης της Αριστεράς (ΑΕΚΑ) Νίκος Μπίστης,
συνοδευόμενος από κλιμάκιο της κίνησης.
Τον κ. Μπίστη υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της HELEXPO A.E. Δημήτρης
Κοσκοσίδης και ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΔΕΘ Α.Ε. Παναγιώτης
Αβραμόπουλος.
Ο κ. Κοσκοσίδης αναφέρθηκε στη δυναμική της 67ης ΔΕΘ τονίζοντας ότι, παρότι οι
γενικές εκθέσεις παγκοσμίως φθίνουν, η ΔΕΘ διατηρεί και αυξάνει τα μεγέθη της.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της Γαλλίας ως τιμώμενη χώρα στην 67η
ΔΕΘ και στη δυναμική παρουσία της διεκδίκησης της παγκόσμιας έκθεσης EXPO
2008 για τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι η ανάληψη της διοργάνωσης ταυτίζεται και
με την επέκταση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Αβραμόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ΔΕΘ Α.Ε. με τις εκθεσιακές
διοργανώσεις της στην περιφέρεια ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη τόσο σε
οικονομικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Και η ίδια είπε, αποτελεί έναν ισχυρό
περιφερειακό θεσμό, αφού η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη, και έτσι θα
παραμείνει.
Ο επικεφαλής της ΑΕΚΑ υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η Εκθεση αποκτά
συνεχώς νέο περιεχόμενο στο οποίο αποτυπώνεται ο δυναμισμός της οικονομίας και
ο νέος ρόλος που θα παίξει η Θεσσαλονίκη. Τώρα που τα Βαλκάνια ηρεμούν, τόνισε,
μπορεί η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα παρόμοιο με τον παρελθόν ρόλο και
σημείωσε τη διαφωνία του με τη μιζέρια, όπως χαρακτηριστικά είπε, των τοπικών
παραγόντων, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τα προβλήματα και καθόλου με τα
βήματα προόδου που σημειώθηκαν.
Ο επικεφαλής της ΑΕΚΑ χαρακτήρισε τη διεκδίκηση για τη Θεσσαλονίκη και
ανάληψη της EXPO 2008 μείζονος σημασίας γεγονός τόσο για την ίδια την πόλη, για
την περιφέρεια αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.
Ο κ. Μπίστης συνοδευόμενος από τα στελέχη της ΑΕΚΑ κ.κ. Ρούλη Εδιάρογλου,
Θανάση Παππά, Τάκη Κάτσαρη και Θόδωρο Τσίκα, περιηγήθηκε στα Περίπτερα της
67ης ΔΕΘ, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Περίπτερο διεκδίκησης της EXPO
2008.

