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ΘΔΜΑ: 

 

Απολογισμός «Hannover Messe 2022» με τιμώμενη χώρα την Πορτογαλία  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αλλόβεξν από 30 Μαΐνπ έσο 2 Ινπλίνπ 2022, ε Γ.Δ. «Hannover Messe», κία εθ ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ ζε παγθόζκην επίπεδν γηα ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Η θεηηλή δηνξγάλσζε ήηαλ επεηεηαθή γηα ηα 75 ρξόληα από ηελ έλαξμή ηεο θαη 

εζηίαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ηνλ ξόιν ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν ησλ ηερλνινγηθώλ 

θαηαζθεπώλ, ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηηο δηεζλείο 

ελεξγεηαθέο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία.  

Σηκώκελε ρώξα θέηνο ήηαλ ε Πνξηνγαιία θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ην παξόλ παξέζηε ν Πνξηνγάινο Π/Θ θ. A. 

Costa επηθεθαιήο κεγάιεο θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο, ν νπνίνο θήξπμε ηα εγθαίληα από θνηλνύ κε ηνλ 

Γεξκαλό Καγθειάξην Scholz. ηελ θεληξηθή νκηιία ηνπ ν θ. O. Scholz ηόληζε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ηνλ θεληξηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ηα θαηλνηόκα 

βηνκεραληθά πξντόληα ζηελ κεηάβαζε πξνο ηελ θιηκαηηθή νπδεηεξόηεηα θαη ηε κεηαζηξνθή ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ώζηε λα θαηαζηεί πεξηζζόηεξν ελεξγεηαθά απνδνηηθή. Όπσο ππνγξάκκηζε, ν  

αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ νηθνλνκηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ ‘πξάζηλε’ νηθνλνκία 

είλαη ε ζηελή ζπλεξγαζία ηδησηηθνύ θαη θξαηηθνύ ηνκέα, ελώ δελ παξέιεηςε λα θάλεη αλαθνξέο ζηνλ πόιεκν 

ζηελ Οπθξαλία. ύκθσλα κε ηνλ θ. O. Scholz, ε αλάγθε βηνκεραληθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ παξακέλεη 

πεξηζζόηεξν επίθαηξε από πνηέ, αθνύ ν ζπλερηδόκελνο πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

άκεζε ελεξγεηαθή απεμάξηεζε από ηα νξπθηά θαύζηκα, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε -κεηαμύ άιισλ- ηνπ αγώλα 

θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνάζπηζεο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ησλ θξαηώλ. ην ίδην πιαίζην έθαλε 

αλαθνξέο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο Γεξκαλίαο λα γίλεη κία από ηηο πξώηεο θιηκαηηθά νπδέηεξεο ρώξεο 

ηνπνζεηώληαο ηηο ΑΠΔ θαη ην ‘πξάζηλν’ πδξνγόλν ζην επίθεληξν ηνπ ελεξγεηαθνύ ηεο κείγκαηνο.  

Οη εξγαζίεο ηεο Γ.Δ. έιαβαλ ρώξα κε θπζηθή παξνπζία αλ θαη επηζθεςηκόηεηά ηεο δελ θαηάθεξε λα 

πξνζεγγίζεη ηα πξν ηεο παλδεκίαο επίπεδα, νπόηε θαη όγθνο επηζθεπηώλ αλεξρόηαλ ζηνπο 200.000 

επηζθέπηεο. ε θάζε πεξίπησζε νη δηνξγαλσηέο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο, κε 

δεδνκέλν όηη θαηάθεξαλ λα παξεπξεζνύλ 70.000 επηζθέπηεο, παξόηη αθόκα νη ηαμηδησηηθνί πεξηνξηζκνί δελ 

έρνπλ αξζεί πιήξσο ζε όιν ηνλ θόζκν.  

Καηά ηε δηάξθεηά ηεο «Hannover Messe» νη πεξίπνπ 2.500 εθζέηεο είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα 

θαηλνηόκα πξντόληα ηνπο, κεηαμύ απηώλ θαη βηνκεραληθνί θνινζζνί όπσο ε Bosch, ε Siemens θαη 

ηερλνινγηθνί όκηινη όπσο ε Microsoft, ε Amazon Web Services, ε SAP, ε Google θαζώο θαη πνιιέο 

ΜΜΔπηρεηξήζεηο θαη startups. Μάιηζηα ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε, πεξηζζόηεξεο από 200 εηαηξείεο 

παξνπζίαζαλ ιύζεηο γηα έλαλ βηώζηκν ελεξγεηαθό εθνδηαζκό. πγθξαηείηαη όηη ν αξηζκόο ησλ εθζεηώλ ήηαλ 

θαηά πνιύ κεησκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ηα πξν ηεο παλδεκίαο επίπεδα (πεξί ηνπο 5.000), αθνύ ζηε θεηηλή 

δηνξγάλσζε δελ ζπκκεηείραλ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εθζέηεο από Ρσζία, Κίλα θαη Ιλδία, εμαηηίαο ηνπ 

απνθιεηζκνύ ηεο κελ πξώηεο σο απόηνθν ηεο εηζβνιήο ηεο ζηελ Οπθξαλία, θαη γηα ηηο ππόινηπεο ρώξεο 

εμαηηίαο ησλ ζπλερηδόκελσλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζέηεη ε παλδεκία.  

Σελ «Hannover Messe» επηζθέθηεθε θαη ν Γεξκαλόο Αληηθαγθειάξηνο θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο θ. R. Habeck, ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην όηη ε ελ ιόγσ Γ.Δ. 

απνηειεί δηαρξνληθά κίαο πξώηεο ηάμεσο επθαηξία λα παξνπζηαζηνύλ λέεο θαηλνηόκεο ηδέεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ηε δεκηνπξγία αλζεθηηθώλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ αγνξώλ. 

Κεληξηθό κήλπκα ηεο παξέκβαζήο ηνπ ήηαλ όηη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ε 

αληαγσληζηηθόηεηα, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

θιίκαηνο θαη ηε βηώζηκε πξόνδν. 



2 

 

 

Η Διιάδα εθπξνζσπήζεθε από 2 ειιεληθέο εηαηξείεο, ηελ TWB S.A θαη ηελ Energy Consulting & 

Applications PCC, από ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, αληίζηνηρα. Οη δέθα πξώηεο ρώξεο κε 

πνιππιεζέζηεξε ζπκκεηνρή εκπνξηθώλ εθζεηώλ ήηαλ θαηά ζεηξά ε Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Οιιαλδία, Γαιιία, 

Ιζπαλία, ΗΠΑ, Απζηξία, Βέιγην, Σζερία, Φηλιαλδία. 

Η επόκελε «Hannover Messe» ζα ιάβεη ρώξα λσξίηεξα ην επόκελν έηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ Απξίιην 

κε πελζήκεξε δηάξθεηα, όπσο παξαδνζηαθά είζηζηαη (17-21 Απξηιίνπ 2023).  

 

 


