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Αγαπητοί φίλοι,  
 
Τέτοιον καιρό πέρυσι βρισκόμασταν εδώ με την ευχή η 
διοργάνωση της 78ης ΔΕΘ να καταφέρει να ξανακάνει «μόδα» την 
Έκθεση και να επαναφέρει την πόλη της Θεσσαλονίκης στους 
κόλπους της. Τότε ήταν μια ευχή, η οποία βέβαια έκρυβε από 
πίσω της μια τεράστια προσπάθεια από το προσωπικό και τη 
διοίκηση του εθνικού εκθεσιακού φορέα. Η ευχή αυτή ευοδώθηκε 
και η προσπάθεια επιβραβεύθηκε από την μεγάλη προσέλευση 
του κόσμου. Μετά το περσινό κερδισμένο στοίχημα, φέτος δεν 
εκφράζουμε απλά μια ευχή, αλλά μια ρεαλιστική προσδοκία, που 
μπορεί να ερμηνευθεί από τον πλούτο του περιεχομένου της 79ης 
διοργάνωσης. Η Θεσσαλονίκη επέστρεψε στη ΔΕΘ και την 
περιμένουμε φέτος και πάλι να αγκαλιάσει τον θεσμό, να 
περιηγηθεί στα πολυάριθμα θεματικά αφιερώματα, να ταξιδέψει σε 
αυτόν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα που έχει η διοργάνωση. 
Φέτος ο πήχης ανεβαίνει ψηλότερα. Δεν περιμένουμε μόνο τη 
Θεσσαλονίκη να επισκεφθεί τη ΔΕΘ, περιμένουμε όλη την Ελλάδα, 
αφού η φετινή διοργάνωση έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την 
κάνουν πόλο έλξης για επισκέπτες από κάθε σημείο της χώρας. 
Ήδη το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας λειτουργεί ως 
θέλγητρο όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους Βαλκάνιους, 
που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας και 
εκπαίδευσης.  
 
Η Έκθεση εξελίσσεται σταδιακά αλλά σταθερά σε βαλκανικό 
γεγονός, που είναι και το πρώτο σκαλοπάτι για την διεθνοποίησή 
της. Τα φετινά μεγέθη είναι ενδεικτικά της βαρύτητας που έχει 
αποκτήσει η διοργάνωση εντός και εκτός συνόρων. Κίνα, 
Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Αρμενία, Ουκρανία, Σλοβακία, 
Ινδονησία, Ιράν, Βραζιλία, Πολωνία, Κύπρος, Τουρκία και πολλές 
ακόμη χώρες δίνουν το «παρών» στην 79η διοργάνωση. Η Έκθεση 
θα ξεκινήσει φέτος με ένα γεμάτο εκθεσιακό κέντρο –τους 1.000 
περίπου θα φτάσουν οι εκθέτες- αφού η ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» και έχει μια καθολική 
παρουσία.  
 
Πέρα όμως από το ισχυρό επιχειρηματικό σκέλος της 
διοργάνωσης, που μας κάνει να αναθαρρήσουμε και να 



πιστέψουμε ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει, η 79η ΔΕΘ ανοίγει 
παράλληλα μια μεγάλη «βεντάλια» δράσεων και εκδηλώσεων, που 
πιστεύω ότι θα καλύψει τα γούστα ακόμα και των πιο απαιτητικών 
επισκεπτών. Η τεχνολογία, η καινοτομία, η επιστήμη, ο πολιτισμός, 
η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, ο πρωτογενής τομέας βρίσκονται στο 
επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης. Θέλω να κάνω μια απλή 
αναφορά –αφού ο κ. Ποζρικίδης θα σας μιλήσει αναλυτικότερα για 
όσα περιλαμβάνει η 79η ΔΕΘ- στην έκθεση του CERN, στο 
Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας, στην Cheap Art, στο 
αφιέρωμα στην ορθόδοξη τέχνη, στη γωνιά γαστρονομίας και στα 
θεματικά αφιερώματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, 
από την ενέργεια και τη δόμηση μέχρι το αυτοκίνητο, το βιβλίο και 
την ομορφιά.  Πιστεύω, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, πως η 
φετινή έκθεση θα μας γυρίσει πίσω σε παλιές καλές εποχές, όταν η 
ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου αναδεικνυόταν στη σημαντικότερη 
«ατραξιόν» της χρονιάς για την πόλη, την περιοχή και τη χώρα.  
 
Έχοντας μια συνολική εικόνα της 79ης ΔΕΘ δεν μπορώ 
πραγματικά να ξεχωρίσω μία μόνο από τις εκδηλώσεις ή τα 
εκθέματά της που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Πρόκειται για 
ένα εκθεσιακό προϊόν τόσο δεμένο που πιστεύω πως θα «μιλήσει» 
ενιαία στον επισκέπτη.  
 
Μέσα από την 79η ΔΕΘ είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
επιστρέψουμε στον κόσμο λίγα από αυτά που ο εθνικός 
εκθεσιακός φορέας έχει πάρει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες 
από εκείνον. Δράσεις όπως το «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό», που 
ολοκληρώνεται σήμερα, είναι ενδεικτικές της προσέγγισης που 
έχουμε και θα έχουμε στα θέματα της αλληλεγγύης, ειδικά σε μια 
δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε.   
 
Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ εδώ την ευκαιρία για να κάνω μια 
ευσύνοπτη αναδρομή της τελευταίας διετίας, η οποία σε μεγάλο 
βαθμό οδήγησε και στις σημερινές αυξημένες μας προσδοκίες για 
τον θεσμό. Όπως γνωρίζετε, ο στόχος της ενοποίησης του εθνικού 
εκθεσιακού φορέα ήταν ο σημαντικότερος στόχος που έχει μπει τα 
τελευταία χρόνια στην έκθεση. Υπήρξε ένα μεγάλο ζητούμενο για 
την πόλη, τον εκθεσιακό φορέα, τους εργαζομένους του και την 
αγορά.  Ο στόχος επετεύχθη, για να τεθεί στη συνέχεια στο 
επίκεντρο το νοικοκύρεμα της ενιαίας εταιρείας και η αναβάθμιση 
των εκθεσιακών προϊόντων της ΔΕΘ-Helexpo, ενώ ξεκίνησε και 
μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπαρχουσών 
εκθεσιακών υποδομών.  



 
Με βάση τα χαρακτηριστικά του εθνικού εκθεσιακού φορέα είμαι σε 
θέση να πω πως ο ρόλος που μπορεί να παίξει για την περιοχή 
είναι αυτός ενός σημαντικότατου μοχλού ανάπτυξης, ανάλογου 
ενδεχομένως αυτού του λιμανιού Θεσσαλονίκης, αλλά εστιασμένου 
περισσότερο στην καθημερινότητα. Η Έκθεση απέδειξε τον 
τελευταίο χρόνο πως κάθε ενέργεια και δράση της λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά για τη Θεσσαλονίκη. Σας θυμίζω μόνο πως 
κατά τη διάρκεια της φετινής Agrotica ο τζίρος που διαχύθηκε στην 
πόλη ήταν 40 εκατ. ευρώ.  
 
Πλέον η μεγάλη προτεραιότητα για μας είναι η έμφαση στην 
εξωστρέφεια και η εύρεση μιας ή και πολλών διεθνών 
συνεργασιών που θα ανεβάσουν την Έκθεση στο σκαλοπάτι που 
της αξίζει, θα την κάνουν ανταγωνιστική με διεθνείς όρους και θα 
την εντάξουν σε διεθνή δίκτυα. 
 
Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της 
ΔΕΘ-Helexpo, αλλά και όλους τους φορείς που στάθηκαν στο 
πλευρό μας σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι και φέτος η πόλη 
και όχι μόνο να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, να γιορτάσει μαζί 
μας σε ένα ειρηνικό περιβάλλον και να μας τιμήσει με την 
παρουσία της. Άλλωστε η Έκθεση είναι ο κόσμος της και αυτό 
πλέον το γνωρίζουμε όλοι. 
 
Σας ευχαριστώ.  


