
  

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ-
HELEXPO, κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΖΡΙΚΙΔΗ 

 

Κυρίες και Κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, 

Όταν η σημερινή διοίκηση ανέλαβε να υλοποιήσει το εγχείρημα της 
επανένωσης της ΔΕΘ και της Helexpo, προκειμένου στη συνέχεια 
να οδηγήσει τον εθνικό εκθεσιακό φορέα σε μια νέα πορεία 
δυναμικής ανάπτυξης, η εκ νέου «γνωριμία» της Έκθεσης με τους 
πολίτες της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, 
ήταν για μας προτεραιότητα. Αυτή η προτεραιότητα δεν ήταν και 
δεν είναι μια υπόσχεση με κενό περιεχόμενο. Είναι μια δέσμευση 
με μετρήσιμα αποτελέσματα όχι μόνο από εμάς τους ίδιους, αλλά 
και από την ίδια την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. 

Τα «κάγκελα» έπεσαν στο εκθεσιακό κέντρο και αυτό φάνηκε 
ξεκάθαρα τόσο από την πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα της Γενικής 
Έκθεσης του Σεπτεμβρίου όσο και από κλαδικά εκθεσιακά 
γεγονότα και βέβαια από τα νέα project της εταιρείας, όπως τα 
θεματικά πάρκα της. Η αγάπη και το ενδιαφέρον για τις εκθέσεις 
και εκδηλώσεις της ΔΕΘ-Helexpo είναι ένα γεγονός, το οποίο 
όμως δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε. Έτσι, η ΔΕΘ-Helexpo 
ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο της και στέκεται αρωγός σε δράσεις 
που ενισχύουν φορείς, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους για το 
συνάνθρωπο. 

Ακόμη, η έκθεση καλεί την νεολαία δίπλα της και πρωτοστατεί σε 
αθλητικές διοργανώσεις, σε εκθεσιακές δράσεις με αντικείμενο την 
τεχνολογία και εκσυγχρονίζει τις υποδομές της, παρέχοντας 
αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας ευρυζωνική σύνδεση μέσα στο 
εκθεσιακό κέντρο. Όμως δεν επαρκούν μόνο αυτά, γιατί ο στόχος 
μας για «ΔΕΘ Ανοιχτή 365 Ημέρες το Χρόνο» απαιτεί περισσότερη 
προσπάθεια, όπως αυτή που θα δείτε να ξεδιπλώνεται μπροστά 
σας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μέσα στο εκθεσιακό κέντρο. 



 

 

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά από τις 18-20 Οκτωβρίου 
πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης η 29η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, 
Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού KOSMIMA. Το 
αντικείμενο του κοσμήματος είναι ένα πεδίο, στο οποίο η ΔΕΘ-
Helexpo έχει μακρά εμπειρία και έχει αποφασίσει να στηρίξει 
εκθεσιακά. Η τάση τα δύο τελευταία χρόνια για τις εκθέσεις μας με 
επίκεντρο το κόσμημα είναι σαφώς ανοδική και για τα δύο 
γεγονότα μας σ΄ αυτό τον τομέα, δηλαδή την KOSMIMA στη 
Θεσσαλονίκη και την Ελλήνων Κόσμημα στην Αττική. Οι εκθέσεις 
αυτές συνδέονται πλέον μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν εκθέτες 
που συμμετέχουν και στις δύο με ελκυστικό τιμολόγιο και 
δυνατότητα μεγιστοποίησης της προβολής τους. 

Στη φετινή KOSMIMA καταγράφεται αύξηση εκθετών περίπου 
κατά 17,5% και εκθεσιακής επιφάνειας κατά 24%. Το σύνολο των 
φετινών εκθετών είναι 98 έναντι 90 στην προηγούμενη 
διοργάνωση και τα τετραγωνικά μέτρα της KOSMIMA του 2014 
είναι περίπου 1.800, έναντι 1.447 πέρσι. Οι άμεσοι ξένοι εκθέτες 
προέρχονται από την Ισπανία και τη Γερμανία, ενώ έμμεσα 
εκπροσωπούνται και οίκοι από Μ. Βρετανία, Αυστρία, Γερμανία, 
Ελβετία, ΗΠΑ και Χόνγκ-Κόνγκ. Η έκθεση έχει προσκαλέσει και 24 
ξένους εμπορικούς επισκέπτες (hosted buyers) από Τσεχία, 
Κύπρο, Ιορδανία, Λίβανο, Τυνησία, Τουρκία, Ρωσία, Βουλγαρία 
και Ουγγαρία. Η KOSMIMA πλαισιώνεται από τον 25ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, τον οποίο 
πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
(ΠΟΒΑΚΩ), σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo, με σκοπό την 
ανάπτυξη του ελληνικού κοσμήματος. Το θέμα του διαγωνισμού, 
στον οποίο συμμετείχαν νέοι σχεδιαστές και δημιουργοί 
κοσμήματος, αλλά και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του κλάδου, ήταν 
το "Συμβολίζοντας τη Μοναδικότητα". 

Εκτός από την KOSMIMA, το εκθεσιακό κέντρο φιλοξενεί το 
Σαββατοκύριακο και πλήθος άλλων εκδηλώσεων. To HELEXPO 
Junior’s World Cup 2014 είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση 
ξιφασκίας που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη Θεσσαλονίκη, 



 

 

αποτελώντας πόλο έλξης για πάνω από 150 ξιφομάχους από 30 
χώρες. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, το περίπτερο 12 έχει 
μετατραπεί σε υπερσύγχρονο οπλασκητήριο με 12 πίστες 
ξιφασκίας. 

Επιπλέον, το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ο 3ος Διεθνής 
Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και ο Δρόμος Υγείας & 
Δυναμικού Βαδίσματος 5.000 μέτρων. Το «στρατηγείο» του αγώνα 
είναι στο περίπτερο 7, ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., της AIMS, της ΔΕΘ-Helexpo και του Οργανισμού 
«Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014». 

Ταυτόχρονα, στο Συνεδριακό Κέντρο, «Ι. Βελλίδης» λαμβάνει 
χώρα για 14η συνεχή χρονιά το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση 
PHARMA point. Η διήμερη αυτή εκδήλωση αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας, 
ενσωματώνοντας ένα κορυφαίο συνέδριο, έκθεση με 64 εταιρείες 
και αποτελώντας «μαγνήτη» για χιλιάδες επισκέπτες απ΄ όλη τη 
χώρα. Η υλοποίηση τόσο της KOSMIMA όσο και όλων των 
υπόλοιπων εκδηλώσεων και δράσεων γίνεται ενώ στο εκθεσιακό 
κέντρο συνεχίζεται η λειτουργία της έκθεσης του CERN και του 
Εργοστασίου και Μουσείου Σοκολάτας, που προσελκύουν 
επισκέπτες όλων των ηλικιών. 

Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου, θα ήθελα να αναφερθώ 
και στη συνεργασία της ΔΕΘ-Helexpo με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο 
εθνικός εκθεσιακός φορέας γίνεται επίσημος υποστηρικτής της 
ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στηρίζοντας έμπρακτα και ουσιαστικά το έργο ενός 
από τα μεγαλύτερα αθλητικά σωματεία της χώρας. Το πλέγμα της 
συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΕΘ-Helexpo και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα 
είναι ευρύ, βάσει και της συμφωνίας, που υπογράφουμε, ενώ 
ανάλογη θα είναι η σχέση, που θα αναπτύξουμε και με την ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται 
σήμερα εδώ μαζί μας για να αναδείξουμε το πλήθος των 
εκδηλώσεων και συνεργασιών που σας προανέφερα, καθώς και 
όλο το προσωπικό της ΔΕΘ-Helexpo για την προσπάθεια που 
καταβάλλει. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 


