
  

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO, κ. ΤΑΣΟΥ 
ΤΖΗΚΑ 

Αγαπητοί φίλοι, 

Οι συναντήσεις μας είναι πλέον, όπως διαπιστώνετε κι εσείς, πιο 
συχνές. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί σημαίνει πως 
υπάρχουν νέες δράσεις να σας παρουσιάσουμε, καινούριες 
συνεργασίες και γενικότερα μια κινητικότητα που δίνει στο Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης μια άλλη δυναμική.  

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου γίνεται γιατί αισθανθήκαμε την 
ανάγκη να αναδείξουμε αυτό το άνοιγμα που συνεχίζει να επιχειρεί 
η ΔΕΘ-Helexpo προς την πόλη και τους φορείς της. Μάλιστα, το 
ερχόμενο Σαββατοκύριακο το εν λόγω άνοιγμα θα γίνει εμφανές με 
μια σειρά εκδηλώσεων, δράσεων, εκθέσεων, αγώνων, που θα 
πραγματοποιηθούν στο Εκθεσιακό Κέντρο.  

Δεν είναι μια προσπάθεια τωρινή, αλλά μια στρατηγική που 
θέσαμε σε εφαρμογή από την πρώτη στιγμή. Μέλημά μας ήταν να 
εντάξουμε την Έκθεση στην καθημερινή ζωή της πόλης, να την 
κάνουμε οργανικό κομμάτι της και να σταματήσει να είναι μια 
μεγάλη άδεια και σκοτεινή έκταση, που δεν έχει ζωή πέρα από τις 
χρονικές περιόδους των κλαδικών διοργανώσεων. Σε αυτό το 
πλαίσιο ξεκινήσαμε συνεργασίες με τοπικούς φορείς, οργανισμούς, 
σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συλλόγους, αναζητήσαμε 
συνέργιες που θα βελτιώσουν το εκθεσιακό μας προϊόν, αλλά και 
την εικόνα της Έκθεσης προς τα έξω και αναπτύξαμε δράσεις που 
θα καταδείξουν πως ο εθνικός εκθεσιακός φορέας δρα και 
λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, είναι ευαίσθητος σε θέματα 
κοινωνικού χαρακτήρα και μπορεί από την πλευρά του να 
συνεισφέρει. 

Στόχος μας ήταν και είναι να βελτιώσουμε το κλάσμα των ημερών 
λειτουργίας του Εκθεσιακού Κέντρου προς τις ημέρες του χρόνου, 
δίνοντας ζωή στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης με εκδηλώσεις 



 

 

αθλητικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές πέραν των 
αμιγώς εκθεσιακών.  

Αυτό που θα συμβεί τις επόμενες ημέρες είναι ενδεικτικό των 
προθέσεών μας για όλο τον χρόνο. Ο κόσμος θα έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα μωσαϊκό δράσεων που τα έχει 
όλα. Ο διευθύνων σύμβουλος, Κυριάκος Ποζρικίδης, θα σας 
μιλήσει αναλυτικά, θα ήθελα όμως να κάνω μια σύντομη αναφορά. 
Η γνωστή έκθεση Kosmima, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 
έως τις 20 Οκτωβρίου, θα συγκεντρώσει τους ανθρώπους της 
αργυροχρυσοχοΐας από όλη την Ελλάδα, αλλά και ξένους 
εμπορικούς επισκέπτες, που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τις ελληνικές δημιουργίες του κλάδου.  

Εντός του Σαββατοκύριακου διοργανώνεται επίσης στο 
συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» η έκθεση PHARMA point, ένας 
θεσμός στην φαρμακευτική αγορά, με την οργανωτική ευθύνη του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η οποία θα περιλαμβάνει 
διήμερο συνεδριακό πρόγραμμα και εκθεσιακό κομμάτι με 64 
εταιρείες. Φεύγοντας από τις εκθεσιακές δράσεις, έχουμε την χαρά 
να υποδεχθούμε και να στηρίξουμε το Helexpo Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ξιφασκίας Νέων Ανδρών, που θα πραγματοποιηθεί στο 
περίπτερο 12, το Σάββατο και την Κυριακή, με συμμετοχές από 25 
χώρες. Το Σάββατο επίσης θα πραγματοποιηθεί ο 3ος Νυχτερινός 
Ημιμαραθώνιος, ένας θεσμός τον οποίο ενισχύουμε  με 
υλικοτεχνική υποδομή και προβολή, αλλά και με μια εταιρική 
συμμετοχή από τη ΔΕΘ-Helexpo.  

Με την ευκαιρία της σημερινής συνέντευξης Τύπου θα σας 
ενημερώσουμε επίσης για τη σύσφιξη της συνεργασίας μας σε 
πρώτη φάση με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στο επόμενο διάστημα με την 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποδεικνύοντας πως η Έκθεση έχει άριστη 
συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης.  

Θα ήθελα τέλος να κάνω μια μικρή αναφορά στην ιδιαίτερα 
επιτυχημένη έκθεση του CERN, η λειτουργία της οποίας 
παρατάθηκε μέχρι την 23η Νοεμβρίου, αλλά και στο Εργοστάσιο 
και Μουσείο Σοκολάτας, που συνεχίζει να συναρπάζει μικρούς και 
μεγάλους. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε και τον Αστερόκοσμο, 



 

 

που στη δεύτερη διοργάνωσή του, από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 6 
Ιανουαρίου, θα βάλει τη Θεσσαλονίκη σε χριστουγεννιάτικους 
ρυθμούς. 

Σας προσκαλούμε όλους αυτό το Σαββατοκύριακο στο Εκθεσιακό 
Κέντρο, αφού είναι σίγουρο πως θα βρείτε κάτι που θα σας 
ενδιαφέρει. 

Ευχαριστώ.  

 

 

 


