
1 
 

Εγκαινιάστηκε η 7η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας 

Αισιόδοξα μηνύματα έστειλε ο επιχειρηματικός κόσμος από την Πιερία:  

"Εμείς θα πάμε τη χώρα μπροστά. Γιατί μόνον εμείς μπορούμε" 

 

"Ο επιχειρηματικός κόσμος θα συνεχίσει να αγωνίζεται κόντρα στις επιθέσεις και θα 

οδηγήσει τη χώρα στη νέα εποχή". Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε το επιχειρείν από την 

Πιερία, στα εγκαίνια της 7η Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας , 

το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, στον οικισμό Ανδρομάχης στην Κατερίνη.  

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην έναρξη του κορυφαίου αυτού εκθεσιακού 

περιφερειακού γεγονότος, που χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται, παρά τις αντίξοες 

οικονομικές συνθήκες. Επιχειρηματικός κόσμος, πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς 

καθώς και πλήθος πολιτών έδωσαν το παρών στα εγκαίνια της "μεγάλης γιορτής του 

επιχειρείν" στον τόπο μας. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Πιερίας, την 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και το Δήμο Κατερίνης ενώ τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης 

πραγματοποιήθηκαν αγιασμός από τον πατέρα 

Σταύρο Κοσέογλου της ενορίας της 

Ανδρομάχης, ομιλίες συνδιοργανωτών και 

επισήμων, ενώ ακολούθησε η καθιερωμένη 

κοπή της κορδέλας στην είσοδο της έκθεσης 

και η επίσκεψη των περιπτέρων.  

 

Οι ομιλίες 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας 

Χατζηχριστοδούλου στέλνοντας αισιόδοξα 

μηνύματα με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο.  

Συνθήματα - μηνύματα για ένα ευήμερο 

μέλλον όπου ο επιχειρηματικός κόσμος 

πρωταγωνιστεί εμφανίζονταν στην 

γιγαντοοθόνη της διοργάνωσης ενώ στην 

εξέδρα παιδιά της Πιερίας χόρευαν το Ελληνικό Συρτάκι. Το δρώμενο ήταν μια προσπάθεια 

συμβολισμού της μάχης που δίνει η χώρα για ανάταση και ανάπτυξη εκφράζοντας την 

αισιοδοξία ότι το αθάνατο ελληνικό πνεύμα που μεγαλουργεί και κατακτά τον κόσμο, με 

πρωταγωνιστές τους έλληνες επιχειρηματίες, θα τα καταφέρει όπως πάντα έτσι και τώρα.  
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Στο τέλος του χορευτικού, ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου ανέβηκε στην εξέδρα και 

έστειλε ένα λιτό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: "η 

ιδιωτική πρωτοβουλία, το αθάνατο ελληνικό 

πνεύμα, η ευελιξία και η εξυπνάδα του 

έλληνα που μπορεί και επιχειρεί στον 21ο 

αιώνα της παγκόσμιας αγοράς παρά την 

πρωτοφανή ελληνική κρίση, θα κρατήσει τη 

χώρα ψηλά. Ο επιχειρηματικός κόσμος της 

Ελλάδας θα δείξει το φως της εξόδου από την κρίση, θα σηκώσει και πάλι ψηλά και 

περήφανα την ελληνική σημαία".  

Απευθυνόμενος σε όλους τους συνάδερφους επιχειρηματίες που τόλμησαν, παρά την 

αρνητική ψυχολογία και πραγματικότητα που προκαλούν οι πολιτικές και οικονομικές 

συνθήκες στη χώρα, και συμμετείχαν στην έκθεση δείχνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται, 

είπε: "Επιχειρηματίες, όλοι μαζί, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πάμε την Ελλάδα μπροστά. 

Γιατί μόνον εμείς μπορούμε να το κάνουμε".  

Τέλος, ευχαρίστησε όσους στήριξαν την προσπάθεια και συνέβαλαν στην υλοποίηση της 

φετινής διοργάνωσης:  Την Αντιπεριφέρεια Πιερίας και την αντιπεριφερειάρχη Σοφία 

Μαυρίδου, το δήμο Κατερίνης και το δήμαρχο Σάββα Χιονίδη, τον Μάρκο Κουλούμογλου, 

αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου και Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής της έκθεσης 

καθώς και όλα τα μέλη της επιτροπής (Ελ. Ηλιάδου, Θ. Κόκκινο, Σ. Κωνσταντινίδη, Θ. 

Ναβροζίδη, Χ. Παπαχατζή και Χ. Τασχουνίδη), την εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Π. 

Παρτσαλίδου - Μακρίδου και το προσωπικό του Επιμελητηρίου.  

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας 

"Σας καλωσορίζουμε και εμείς ως 

συνδιοργανωτές στην Εμποροβιοτεχνική 

Έκθεση, που πριν λίγο είδαμε ότι έχει και το 

στοιχείο του πολιτισμού. Άρα ως θεματική 

αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, παιδείας και 

αθλητισμού πιστεύω ότι μπορούμε του 

χρόνου να κάνουμε κάτι επιπλέον στην 

εμποροβιοτεχνική έκθεση, γιατί ένα τέτοιο 

γεγονός, πέρα από την επιχειρηματική 

έκφανση, έχει πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία", σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης 

Πιερίας Σοφία Μαυρίδου λαμβάνοντας το λόγο και συνέχισε: "συγχαρητήρια σε όλους, στο 

Επιμελητήριο και στην οργανωτική επιτροπή, αλλά και στις υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, που 

χαίρουν επίσης ενός μεγάλου ευχαριστώ. Μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του 

περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα, ενός ανθρώπου που δεσμεύθηκε να είναι συνεργάσιμος με 

τα Επιμελητήρια. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία και του χρόνου η έκθεση να είναι 

ακόμη πιο δυνατή". 
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Δημήτρης Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος Κατερίνης  

"Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του δημάρχου Σάββα 

Χιονίδη, που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν 

βρίσκεται σήμερα μαζί μας, και τις ευχές του για καλή 

επιτυχία", δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης Δημήτρης 

Βαϊνάς εκπροσωπώντας το Δήμο.  

"Βρισκόμαστε στη δυσκολότερη ίσως καμπή της σύγχρονης 

ιστορίας και τη χειρότερη για τη χώρα μας. Γι’ αυτή τη δεινή 

κατάσταση ευθύνονται πολλοί, ενδεχομένως και εμείς 

μέχρις ενός σημείου. Σήμερα όμως καλούνται να 

αντιμετωπίσουν και να επωμιστούν τα βάρη για να βγει η 

χώρα από αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία 

επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, που ενδεχομένως να 

ευθύνονται λιγότερο για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και τώρα τελευταία και οι 

αγρότες, κάνοντας μια βάρβαρη φοροεπιδρομή, αποσκοπώντας να συμμαζέψουν τα 

οικονομικά του κράτους, μη λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι αυτά τα βάρη που επωμίζουν σε 

αυτές τις τάξεις είναι δυσβάστακτα. Σε αυτές τις δύσκολες επιχειρηματικές στιγμές 

καλείστε σήμερα να επιβιώσετε, κάτι που το πιστεύω, γιατί το επιχειρηματικό δαιμόνιο 

του Έλληνα και το πείσμα του δεν μπορεί να το καταβάλει κανείς φοροεισπράκτορας. Να 

σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ δύναμη, κουράγιο και καλή επιτυχία", ανέφερε στην 

ομιλία του. 

Ελισάβετ (Μπέττυ) Σκούφα - Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας 

"Θα σταθώ σε αυτό που ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

τόνισε, την αισιοδοξία. Θα συμπλήρωνα τη δυναμική και 

αγωνιστική αισιοδοξία, την οποία καλούμαστε να 

εφαρμόσουμε με έργα την επόμενη τετραετία. Είμαι 

ιδιαίτερα χαρούμενη που παρευρίσκομαι σε μια έκθεση 

που συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του 

τόπου, αυτές που καλούνται να ξαναστήσουν το μοχλό της 

κίνησης από την αρχή. Θα ήθελα να σας πω εισαγωγικά 

προγραμματικά μέτρα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 

που θα ακουστούν και στις προγραμματικές δηλώσεις την 

ερχόμενη εβδομάδα. Βασικός σκοπός και δέσμευση είναι 

να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και μάλιστα την 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσα από μια σειρά από 

συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ’ όλα με την ενίσχυση και την αποκατάσταση της 

ρευστότητας μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και του επανασχεδιασμού 

του ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά δημιούργησε το υπουργείο που θα σχεδιάζει το 

ΕΣΠΑ. Καλή δύναμη, θα στεκόμαστε συμπαραστάτες στο έργο σας έτσι ώστε όλοι μαζί από 

κοινού να ξαναστήσουμε την οικονομία και τη χώρα στα πόδια της", σημείωσε η 

βουλεύτρια Μπ. Σκούφα στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε. 
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Χαρίλαος Τζαμακλής, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας 

Με τη σειρά του, από το βήμα της 7ης ΕΒΕΠ - ΚΜ, ο 

βουλευτής Χ. Τζαμακλής είπε: "Η κυβέρνηση προσβλέπει 

στην επιχειρηματικότητα ως τον κύριο μοχλό που θα 

καταπολεμηθεί η ανεργία στη χώρα. Αν μια επιχείρηση ή 

όλες όσες έκλεισαν, ανοίξουν ξανά, εφόσον αυτό καταστεί 

εφικτό, αυτομάτως θα έχουμε μείωση των ανέργων κατά 

600.000. Η συγκυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό είναι ένα 

σημαντικό κομμάτι της προσοχής που θα δώσουμε τα 

επόμενα τέσσερα χρόνια. Συνεπώς, η σημερινή έκθεση είναι 

για μας μια μεγάλη χαρά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Έχει 

καθιερωθεί στις συνειδήσεις και του εμπορικού και του 

υπόλοιπου κόσμου της Κατερίνης και της Πιερίας. Εύχομαι 

να συνεχίσετε". 

Αστέριος Καστόρης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας 

Τέλος, στο χαιρετισμό του ο βουλευτής Ασ. 

Καστόρης υπογράμμισε: "Η έκθεση μέσα από 

πολλές δυσκολίες κατάφερε να εδραιωθεί και 

να αποτελεί ένα γεγονός όχι μόνο για την 

Κατερίνη, αλλά για όλη την περιφέρειά μας. 

Μια έκθεση που εκπροσωπεί έναν κλάδο που 

επλήγη βάναυσα τα προηγούμενα χρόνια από 

τις πολιτικές λιτότητας, παρά του ότι ο κλάδος 

αυτός αποτελεί την ατμομηχανή για την 

οικονομία της χώρας μας. Η κυβέρνησή μας απέδειξε τους 7 μήνες που βρισκόταν στη 

διακυβέρνηση της χώρας και θα το αποδείξει και τα επόμενα 4 χρόνια, ότι έχει σε πρώτη 

προτεραιότητα την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Με τη δύσκολη 

και επώδυνη σε μερικά σημεία συμφωνία που πετύχαμε, διασφαλίστηκε η πορεία της 

χώρας στην Ευρώπη χωρίς κινδύνους και απειλές. Προσπαθούμε όσο το δυνατό πιο 

σύντομα να άρουμε τα capital controls και να εξασφαλίσουμε την παροχή ρευστότητας 

στην πραγματική οικονομία. Στόχος μας είναι να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν 

αποτελεσματικά τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συμμετοχή της χώρας μας στο πακέτο 

Γιούνκερ, που φτάνει τα 35 δις ευρώ και αφορά αποκλειστικά την ανάπτυξη. Θα έρθει 

άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που διευκολύνει τη 

μετάβαση σε μια οικονομία υψηλής ανταγωνιστικότητας, ενισχύει τις υφιστάμενες 

παραγωγικές δομές και δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη νέων στους τομείς της κοινωνικής 

οικονομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας, αλλά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων. 

Εύχομαι του χρόνου στην 8η έκθεση να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση. Η οικονομία 

να έχει σταθεροποιηθεί, οι επιχειρήσεις να έχουν ανασάνει και να σχεδιάζουμε όλοι μαζί 

την πορεία προς την ανάπτυξη. Δεν είναι εύκολο, αλλά η πολιτική βούληση υπάρχει και 

αυτό είναι το πιο βασικό. Με διάλογο, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με φρέσκες ιδέες και 

με όρεξη για δουλειά μπορούμε να τα καταφέρουμε".  
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Παρουσίες 

Μεταξύ άλλων στα εγκαίνια της έκθεσης 

έδωσαν το παρών οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 

Πιερίας, ο Πρόξενος της Ρουμανίας στη 

Θεσσαλονίκη Μάρτιν Σάλαμον, ο 

Συνταγματάρχης της 24ης Ταξιαρχίας 

Λιτοχώρου Ιωάννης Χατζησαββίδης, ο 

Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας Αθανάσιος 

Μαντζούκας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Κατερίνης Ευάγγελος Φαλάρας, 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και 

Δημοτικοί Σύμβουλοι δήμων της Πιερίας, ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας Ιορδάνης 

Τσώτσος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Ημαθίας Νίκος Ουσουλτζόγλου, ο Σύμβουλος 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

Εμμανουήλ Δημόπουλος, ο Διοικητής του 

Νοσοκομείου Κατερίνης Αστέριος Φαρμάκης, 

ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στην Κατερίνη Τάσος 

Τασιούλας, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πιερίας Γιάννης Καζταρίδης, η 

Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας 

Ευαγγελία Λάμπρου - Ξυπτερά,  ο πρώην 

δήμαρχος Κατερίνης Θεόφιλος Καμπερίδης, ο 

επίτιμος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας 

Χαρίλαος Κωτίκας, Διευθυντές και Πρόεδροι 

τραπεζικών ιδρυμάτων, οργανισμών, 

δημόσιων φορέων, ΝΠΔΔ, ομοσπονδιών, σωματείων και συλλόγων της Πιερίας. 

Σημειώνεται ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 

σημειώνει ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και η είσοδος είναι ελεύθερη.  

 


