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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθυµίου Καραΐσκου στα 

Εγκαίνια της 50ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας       

 

 

«Όσοι πίστευαν, ότι θα µπορούσε να διακοπεί έστω για λίγο η ιστορία µισού αιώνα 

της έκθεσης Λαµίας, έκαναν τους υπολογισµούς τους, έξω από την θέληση των ζωντανών 

και παραγωγικών δυνάµεων της περιοχής.  

Χωρίς να υπολογίσουν την άρρηκτη σχέση των φορέων της περιοχής µε την ΠΕΛ, 

την άρρηκτη σχέση µε την διοργάνωση της έκθεσης,  που µισό αιώνα τώρα,  είναι το καθι-

ερωµένο ραντεβού της παραγωγής µε την αγορά.  

Η φετινή διοργάνωση αποδεικνύει ότι η Έκθεση Λαµίας αντέχει στο χρόνο και ξε-

περνά τα προβλήµατα γιατί είναι βαθιά ριζωµένη στην ψυχή των ζωντανών κυττάρων της 

τοπικής κοινωνίας.   

Η φετινή διοργάνωση και η συνεργασία των φορέων για να φτάσουν σε αυτή, δια-

ψεύδει και όσους πιστεύουν και υποστηρίζουν στον δηµόσιο λόγο τους ότι πλέον η έκθεση 

Λαµίας έχει ξεπεραστεί.  

∆εν θα µπορούσε να ξεπεραστεί το σηµείο συνάντησης των παραγωγικών δυνά-

µεων της ευρύτερης περιοχής και µάλιστα σε µια χρονική περίοδο όπου τέτοια εκθεσιακά 

γεγονότα είναι απολύτως αναγκαία. 

Με µισό αιώνα στην πλάτη της η Έκθεση Λαµίας επιβεβαιώνει συνεχώς  το όραµα 

µιας οµάδας ανήσυχων  επαγγελµατικών της περιοχής που προχώρησαν στη θεµελίωση 

της, στα µέσα της δεκαετίας του 1970.  
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Επιβεβαιώνει συνεχώς την προσπάθεια που έκαναν νεώτεροι επαγγελµατίες για να 

δηµιουργούν µόνιµους εκθεσιακούς χώρους, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Η Εκθεση Λαµίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πορεία της περιοχής, αν δεν 

αποτελεί τον καθρέφτη της. Αποτελεί πλέον έναν καθιερωµένο θεσµό για την Περιφέρεια 

και την Κεντρική Ελλάδα.  

Φέτος κλείνοντας 50 χρόνια προσφοράς, οι ανάγκες έφεραν όλες τις δυνάµεις της 

περιοχής να συστρατευτούν σε ένα στόχο που έµοιαζε απίθανος.  

Τα φετινά εγκαίνια είναι η απαρχή ευρύτερων συνεργασιών για την νέα ταυτότητα 

της έκθεσης Λαµίας, µακριά από την εσωστρέφεια και τους αυτοσχεδιασµούς.  

Το έχει ανάγκη η Έκθεση Λαµίας αλλά προ πάντων ο τόπος µας. Άλλωστε µέχρι 

σήµερα στα 50 χρόνια της ιστορίας της, έδωσε και πήρε από την τοπική κοινωνία και την 

τοπική επιχειρηµατικότητα. 

Έδωσε ευκαιρίες για δουλειές και εισέπραξε αγάπη και εµπιστοσύνη από επαγγελ-

µατίες και καταναλωτικό κοινό.  

Έγινε το σηµείο αναφοράς για την εµπορική και πολιτιστική δράση της ευρύτερης 

περιοχής, έγινε ο τόπος συνάντησης προϊόντων και υπηρεσιών µε τους καταναλωτές.  

Αυτή είναι µια σηµαντική κληρονοµιά, είναι το καθιερωµένο σταυροδρόµι επικοινω-

νίας  του Εµπορικού, Βιοτεχνικού και Αγροτικού  κόσµου, µε τις εξελίξεις. 

Ένα χρόνο πριν από αυτό το βήµα είχαµε επισηµάνει ότι «Έχουµε υποχρέωση ό-

λοι εµείς, να καθίσουµε γύρω από ένα τραπέζι και µε πολύ κόπο και προσπάθεια, να 

προσδιορίσουµε τακτικές και στρατηγικές. Να σχεδιάσουµε, να βάλουµε στόχους και να 

πετύχουµε την επόµενη µέρα της έκθεσης Λαµίας…».  

Η έκκληση αυτή έγινε εν µέρει πραγµατικότητα για να ξεπεραστούν δύσκολα και 

σύνθετα θέµατα.  

Έγινε η αρχή.   

Έχουµε υποχρέωση πλέον, µε το που θα πέσει η αυλαία να συζητήσουµε τα επό-

µενα. Να σχεδιάσουµε, να βάλουµε στόχους και να πετύχουµε την επόµενη µέρα της έκθε-

σης Λαµίας.  

Η Έκθεση Λαµίας ήταν και είναι υπόθεση της κοινωνίας, των παραγωγικών δυνά-

µεων και των θεσµικών φορέων. Είναι υπόθεση των χιλιάδων επισκεπτών που κάθε χρό-

νο φτάνουν σε αυτή, προσδοκώντας να βρουν κάτι νέο. Των εκατοντάδων επαγγελµατιών 

που έρχονται εδώ, από διάφορα σηµεία της χώρας,  να µας πουν και τα δικά τους νέα. 

Η Περιφέρεια Στερεάς είναι έτοιµη να µετέχει ενεργά. 
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει έµπρακτα την Έκθεση Λαµίας, αναγνωρί-

ζοντας τη συµβολή και το ρόλο της στην ανάδειξη του τόπου µας και στην ενίσχυση του 

τοπικού εµπορίου. 

Είµαι σίγουρος ότι η επισκεψιµότητα και οι εµπορικές πράξεις της φετινής διοργά-

νωσης θα ξεπεράσει τα συνήθη ποσοστά και εύχοµαι σε όλους τους συµµετέχοντες εκθέ-

τες καλή δύναµη και καλές δουλειές.  

Σας  ευχαριστώ.» 

 


