
  

 

 

 

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

Κυρίες και Κύριοι, 

Το κεντρικό σλόγκαν της 79ης ΔΕΘ είναι «Το Παιχνίδι Συνεχίζεται» 
και όπως μπορώ σήμερα να σας διαβεβαιώσω, η έκθεση αυτή, η 
οποία ξεκινά το Σάββατο και στην οποία ήσαστε όλοι καλεσμένοι, 
αναβαθμίζει το «Παιχνίδι» και το πηγαίνει σε άλλα επίπεδα. 

Η φετινή ΔΕΘ είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και είναι μια 
γιορτή εμπορική, μια γιορτή ψυχαγωγίας, είναι μια ευκαιρία να 
έρθει κόσμος στην πόλη, να δει νέα προϊόντα, υπηρεσίες, 
τεχνολογίες και παράλληλα να διασκεδάσει.   

Στην 79η διοργάνωση του θεσμού, το μείγμα της ΔΕΘ και το 
εκθεσιακό προϊόν, που σας παρουσιάζουμε σήμερα, είναι αυτό, 
που μπορεί να επιτρέψει σε μία Γενική Έκθεση με τόσο μεγάλη 
ιστορία, αλλά και σύνδεση με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 
στη χώρα, να είναι βιώσιμη και να αναπτυχθεί. 

Ο ισχυρός επιχειρηματικός και εμπορικός χαρακτήρας και τα 
θεματικά αφιερώματα, που είναι σαν κλαδικές εκθέσεις σε 
μικρογραφία συνυπάρχουν με τις πρόδρομες και τις παράλληλες 
εκδηλώσεις, οι οποίες προσθέτουν τη διασκέδαση και τη 
ψυχαγωγία στην έκθεση. Οι μορφές διασκέδασης μέσα στην 79η 
ΔΕΘ καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, προτιμήσεις και ηλικίες, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί πως ο εθνικός εκθεσιακός φορέας καταβάλλει 
ιδιαίτερη προσπάθεια η προσφερόμενη ψυχαγωγία να έχει όσο 
γίνεται περισσότερο διδακτικό περιεχόμενο με έμφαση στις 
μικρότερες ηλικίες. 

Επιχειρώντας να ανατρέξω σε ορισμένα μόνο από τα εκθεσιακά 
ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της 79ης ΔΕΘ, θέλω να 
υπογραμμίσω τα εξής: 

- Οι συμμετοχές των εκθετών φτάνουν περίπου τις 1.000 και 



 

 

υπάρχει κάλυψη όλων των διαθέσιμων χώρων του 
Εκθεσιακού Κέντρου, τόσο υπαίθριων, όσο και 
στεγασμένων. Όσο για τη συμμετοχή των δημόσιων 
οργανισμών είναι περιορισμένη φέτος σε μονοψήφιο 
ποσοστό και απορρέει από την υποχρέωση μας προς την 
ΕΕ για την ενημέρωση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Όλα τα εκθεσιακά μεγέθη, που αφορούν στις 
συμμετοχές και στην κάλυψη των διαθέσιμων χώρων είναι 
αυξημένα, σε σχέση και με το 2013 και διπλάσια σε σύγκριση 
με το 2012. 

- Ποσοστό περίπου 35% των εκθεσιακών συμμετοχών είναι 
νέες συμμετοχές, οι οποίες δεν έχουν λάβει ξανά μέρος στην 
έκθεση. Αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό του αυξανόμενου 
δυναμισμού της ΔΕΘ και της εμπιστοσύνης από την πλευρά 
των επιχειρήσεων. 

- Στόχος μας είναι οι 110.000 επισκέπτες του 2012, που 
έγιναν 185.000 το 2013, να υπερβούν φέτος, σύμφωνα με 
συντηρητικές εκτιμήσεις, τους 200.000, προερχόμενοι από 
όλη τη χώρα και τα Βαλκάνια. 

- Η εμπιστοσύνη στο θεσμό της ΔΕΘ δεν είναι μόνο από την 
εγχώρια αγορά και τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και από 
το εξωτερικό. Οι Επίσημες Διεθνείς Συμμετοχές είναι 18 και 
αφορούν είτε σε απευθείας κρατική παρουσία, είτε στο 
επίπεδο διμερών Επιμελητηρίων. 

Εξετάζοντας τις συμμετοχές, η 79η ΔΕΘ έχει να επιδείξει την 
εκθεσιακή παρουσία δυναμικών και εξωστρεφών ελληνικών 
επιχειρήσεων, καθώς και Επιμελητηρίων και παραγωγικών 
φορέων από όλη τη χώρα. Όλα τα Επιμελητήρια της 
Θεσσαλονίκης και από διάφορες άλλες περιοχές της χώρας θα 
είναι εδώ από το ερχόμενο Σάββατο με πολλές εκατοντάδες 
επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες. 
Έτσι λαμβάνει συγκεκριμένη και μετρήσιμη μορφή μέσα στην 79η 
ΔΕΘ η απαίτηση για ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας. Σε 
περίοπτη θέση μέσα στην έκθεση βρίσκεται και ο εξωστρεφής 
κλάδος των τροφίμων-ποτών, καθώς στο αφιέρωμα Farma η 



 

 

ΠΑΣΕΓΕΣ υλοποιεί την έκθεση «Ελλάδος Γεύσεις», στο Περίπτερο 
7 λειτουργεί η «Γωνιά Γαστρονομίας», ενώ ξεχωριστό θεματικό 
αφιέρωμα έχει δημιουργηθεί για την Κρητική Παράδοση και 
Διατροφή. 

Η 79η ΔΕΘ φιλοξενεί ορισμένες μοναδικές εκδηλώσεις και 
αφιερώματα, που όμοια τους δεν έχουν ξανά υλοποιηθεί ή δεν 
έχουν συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 
η Έκθεση του CERN (που θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό της 
Θεσσαλονίκης επί 1,5 μήνα), όπου ο επισκέπτης πραγματοποιεί 
ένα συναρπαστικό ταξίδι στην προέλευση του σύμπαντος και στην 
καρδιά της ύλης. Για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα ένα ειδικό 
θεματικό αφιέρωμα στην Ορθοδοξία, το οποίο εκτός των άλλων 
φιλοξενεί και το Μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. 
Ακόμη, όπως συνέβαινε στις Διεθνείς Εκθέσεις προηγούμενων 
δεκαετιών, θα παρουσιαστεί στην 79η ΔΕΘ ένα νέο μοντέλο 
αυτοκινήτου (εν προκειμένω το νέο Ford Mondeo). Κάτι ανάλογο 
δεν έχει συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια και καταδεικνύει την 
απήχηση της έκθεσης μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Υπογραμμίζω ακόμη ότι το αφιέρωμα e-Gaming, το μεγαλύτερο 
στην ελληνική αγορά για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αποκτά φέτος 
και Βαλκανικό χαρακτήρα, ενώ για 2η χρονιά πραγματοποιείται με 
πολύ υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές τo GDG Developers 
Festival, που θα εστιάσει στους νέους στόχους που έχει θέσει η 
Google ως προτεραιότητα για τη μελλοντική ανάπτυξη εργαλείων 
και τεχνολογικών πλατφορμών. 

Από την 79η ΔΕΘ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και ένα μοναδικό 
Θεματικό Πάρκο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το Εργοστάσιο και 
Μουσείο Σοκολάτας με στεγασμένους κυρίως αλλά και ελεύθερους 
χώρους 2.500 τ.μ., το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Περίπτερο 1 
και θα είναι ανοιχτό για έξι μήνες. Στο πεδίο της τέχνης, φέτος, η 
επετειακή CHEAPART γιορτάζει τα 20 χρόνια της στην 79η ΔΕΘ, 
όπου για εννέα μέρες πάνω από 100 καλλιτέχνες με περισσότερα 
από 1.500 έργα θα παρουσιαστούν στο κοινό.  Στις παράλληλες 
εκδηλώσεις της 79ης ΔΕΘ περιλαμβάνεται και η Έκθεση 
Συλλεκτικών Υπολογιστών και Παιχνιδομηχανών RETRObit του 
retroclub.info, ειδικό αφιέρωμα για τα παιδιά με θεατρικές 



 

 

παραστάσεις, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις και βέβαια το 
εντυπωσιακό εναέριο θέαμα με μηχανές και ακροβάτες, οι οποίοι 
φέτος θα περπατούν εναέρια και πάνω από τις πολυκατοικίες της 
οδού Αγγελάκη. Η μουσική με τη σειρά της βρίσκεται και αυτή στο 
επίκεντρο της 79ης ΔΕΘ, όπου εκτός από τους μεγάλους 
καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς του MAD North Stage Festival, 
αναβαθμισμένος είναι και ο Διαγωνισμός Μουσικών 
Συγκροτημάτων Music Band Festival. 

Όπως έγινε και πέρσι για πρώτη φορά, η ΔΕΘ-HELEXPO, επέλεξε 
να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά την πόλη με την έκθεση. Πέρσι ο 
στόχος μας επιτεύχθηκε και οι πολίτες πέρασαν ξανά τις «πύλες» 
του Εκθεσιακού Κέντρου, αυξάνοντας σημαντικά την 
επισκεψιμότητα. Φέτος θέλουμε αυτός ο δεσμός της πόλης με την 
έκθεση να γίνει ισχυρότερος. 

Αυτή η στόχευση εξυπηρετείται και από τις πρόδρομες 
εκδηλώσεις, οι οποίες υλοποιούνται από το Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος, ενώ ανάλογο γεγονός, που προηγείται της 
έκθεσης, είναι και ο αγώνας «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό», που και 
σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα στο Εκθεσιακό Κέντρο. Αυτά 
είναι μόνο ορισμένα από τα στοιχεία, που απαρτίζουν το πολύ 
μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων της 79ης ΔΕΘ, το οποίο θα σας 
δοθεί και αναλυτικά. 

Κλείνοντας, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό 
Μακεδονίας-Θράκης, κ. Γιώργο Ορφανό, για την υποστήριξη του 
στο έργο της ΔΕΘ-HELEXPO. Να ευχαριστήσω τον Μέγα Χορηγό 
ΟΠΑΠ, την Επίσημη Τράπεζα, που είναι η Εθνική Τράπεζα, το 
Grand Hotel Palace (επίσημο ξενοδοχείο του Mad North Stage 
Festival), την Εγνατία Οδό, την Skyserv, την ICAP (για το 
αφιέρωμα Innotech) και την εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
Βιομηχανία Ειδών Διατροφής (για το Mad North Stage Festival). 

Ευχαριστίες να απευθύνω ακόμη για την υποστήριξη της 79ης ΔΕΘ 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes 
(για την εκτύπωση των προσκλήσεων), στον ΟΑΣΘ, στον 
Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας και βέβαια σε όλους τους Χορηγούς Επικοινωνίας. 



 

 

Τέλος, να σημειώσω ότι όλο το έμψυχο δυναμικό της ΔΕΘ-
HELEXPO κατέβαλλε νυχθημερόν και επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε στο σημερινό 
αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ όλους, όπως και τους συνεργάτες 
μας σε όλα τα project και τις δράσεις, που υλοποιούμε. 

 

 

 

 


