
12/5/2016 Αφιέρωμα της Κarfitsa για την επετειακή 80η ΔΕΘ | Karfitsa.gr

http://www.karfitsa.gr/2015/09/06/afieroma-tis-karfita-gia-tin-epeteiaki-80i-de/ 1/6

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ NEWS ALERT Αναζήτηση  

Αρχική » Οικονομία » Αφιέρωμα της Κar耀�tsa για την επετειακή 80η ΔΕΘ

Αφιέρωμα της Κar耀�tsa για την επετειακή 80η ΔΕΘ

Δημοσιεύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, 2015 14:44 στην Κατηγορία: Οικονομία

α+α-Μέγεθος κειμένου:

Του Ηλία Μπουρμπούλα

Λίγες ώρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια της 80ης Επετειακής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι
εργασίες προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς στα περίπτερα του εκθεσιακού χώρου. Ο χώρος της
έκθεσης θυμίζει ένα απέραντο εργοτάξιο με τα συνεργεία εργατών να έχουν κατακλύσει τους
εκθεσιακούς χώρους, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής.
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Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Τάσος Τζήκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που
παραχωρήθηκε στα πλαίσια της Έκθεσης τόνισε ότι η 80η ΔΕΘ θα είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί από τις
5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου τον κόσμο, να μοιραστεί μαζί τους τη χαρά όλων για την προσπάθεια που
καταβλήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο. «Ο αριθμός των εκθετών προσέγγισε τους 1.000, πολύ κοντά στον
περσινό, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη επιτυχία, αν ληφθεί υπόψη πως η έναρξη της τραπεζικής αργίας
και τα capital controls συνέπεσε με μια συνήθως ζωηρή περίοδο προετοιμασίας», είπε χαρακτηριστικά. 
Στη συνέχεια ο κ. Τζήκας αναφέρθηκε στη σπουδαία, όπως χαρακτήρισε, παρουσία στον εκθεσιακό χώρο
των «Μαγεμένων». «Οι «Μαγεμένες» με τη μορφή αντιγράφων είναι σήμερα εδώ, στη γενέθλια πόλη
τους. 151 χρόνια μετά την αρπαγή τους, γίνονται ένας συμβολικός κρίκος στην αλυσίδα της
πολιτιστικής κληρονομίας που έσπασε πριν από ενάμιση αιώνα», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό
κομμάτι στη φετινή διοργάνωση αποτελεί η συνεργασία της ΔΕΘ με τον ΟΛΘ, ο οποίος παραχωρεί για
τις ανάγκες της ΔΕΘ ειδικό χώρο στάθμευσης 2.000 Ι.Χ. στο λιμάνι, ώστε να ανακουφιστεί η πόλη από το
σύνηθες πρόβλημα που δημιουργείται κάθε χρόνο το δεκαήμερο της έκθεσης. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ- HELEXPO, Κυριάκος Ποζρικίδης τόνισε ότι «η ΔΕΘ του 2015
αναδεικνύει τις προοπτικές και τις δυνατότητες του εθνικού εκθεσιακού φορέα, όπως και την
συνεχιζόμενη προσφορά του στην πορεία της ελληνική οικονομίας».

1.000 εκθέτες και θεματικά αφιερώματα

Η ΔΕΘ θα φιλοξενήσει φέτος περίπου 1.000 εκθέτες ενώ οι χώροι φτάνουν τα 26.624 τ.μ. έναντι
25.931τ.μ. πέρυσι. Οι διεθνείς συμμετοχές φτάνουν τις 13 και αφορούν την Κύπρο, την Αρμενία, την
Σλοβακία, την Ινδονησία, την Νότιο Αφρική, το Λουξεμβούργο, το Βιετνάμ, την Ταϋλάνδη, την ΠΓΔΜ, τη
Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ινδία και την Πολωνία. Σημαντικό χαρακτήρα θα έχουν τα 14 θεματικά
αφιερώματα τα οποία θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της εγχώριας παραγωγής και επιχειρηματικότητας
από τον αγροδιατροφικό τομέα, τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική μέχρι και την ενέργεια.

Λαϊκή είσοδος 3 ευρώ

Όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική, καθιερώνεται λαϊκή είσοδος 3 ευρώ τη Δευτέρα, την Τρίτη και
την Τετάρτη, με οικογενειακό εισιτήριο 10 ευρώ. Τις υπόλοιπες ημέρες το εισιτήριο θα είναι 5 ευρώ, με
οικογενειακό 15 ευρώ. Για πολύτεκνους και ΑΜΕΑ το εισιτήριο θα είναι 3 ευρώ, ανεξάρτητα από την
ημέρα. Παράλληλα, όποιος είναι 80 χρονών ή έχει γεννηθεί το 1980 θα μπορεί να μπαίνει στη φετινή
διοργάνωση δωρεάν.
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Τα περίπτερα

Η «Κ» παρουσιάζει αναλυτικά τον τομέα που είναι αφιερωμένο το κάθε περίπτερο. Στο περίπτερο 1
βρίσκεται το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας το οποίο θα λειτουργήσει ξανά ειδικά για το χρονικό
διάστημα της ΔΕΘ για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της σοκολάτας. Στο περίπτερο 2 θα βρίσκεται
το φεστιβάλ βιβλίου καθώς και διάφορα θέματα που αφορούν τους αγρότες όπως τη γεωργία & την
κτηνοτροφία. Στο περίπτερο 3 θα βρίσκονται «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα
των αρχαίων Ελλήνων» από το μουσείο αρχαίας τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά, και τα εκθέματα θα
υπάρχουν στους χώρους της ΔΕΘ μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2016. Καθώς και τα αντίγραφα των
«Μαγεμένων». Στα περίπτερα 4 και 5 θα βρίσκονται διάφορες λιανικές πωλήσεις καθώς επίσης θα
υπάρχει και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στην τέχνη. 
Στο περίπτερο 7 θα βρίσκεται η θεματική ενότητα «Η Ελλάδα στο πιάτο μας» όπου θα αφορά την
μαγειρική και διάφορα τοπικά προϊόντα από όλη την χώρα. Στο περίπτερο 8 και μέρος του 13 θα
καταλάβει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο 10 θα βρίσκεται το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο 13 πέρα από το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος ο οποίος θα είναι αφιερωμένος
στην Ομορφιά & την Μόδα με μεγάλο αφιέρωμα στον Γάμο, η οποία θα συνυπάρξει με τη γωνιά
γαστρονομίας και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 
Στο περίπτερο 14 θα βρίσκεται η συλλογή αγωνιστικών αυτοκινήτων από το «Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου», που ανήκει στο Ίδρυμα Θεόδωρου Χαραγκιώνη, τον ΑΟΘ και τη συλλογή του ιδιώτη, Ηλία
Λόγγου. Στο περίπτερο 15 θα υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα έχουν σχέση με την ενέργεια, τον
κόσμο και με τις ενεργές συμμετοχές υπουργείων, περιφερειών, οργανισμών, και φορέων. Καθώς θα
παρουσιάζουν τις δομές του σύγχρονου κράτους. Στο περίπτερο 16 θα είναι αφιερωμένο στην
ανάπτυξη τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια. Στο περίπτερο 17 θα βρίσκεται το e-GAMING που είναι το
μεγαλύτερο gaming event στα Βαλκάνια. Επίσης κάθε βράδυ στη σκηνή του τόξου της ΧΑΝΘ θα γίνονται
συναυλίες, όπου μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. 
Ακόμη θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ θεάτρου για παιδιά και εφήβους, κατά τη διάρκεια του οποίου για
πρώτη φορά ερασιτεχνικοί θίασοι θα διαγωνισθούν σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Το Music Band
Festival, στο οποίο για 3η συνεχόμενη χρονιά θα εμφανίζονται μουσικά συγκροτήματα που θα
παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Ένα σημείο σταθμός για τη φετινή ΔΕΘ είναι η πρωτοβουλία «ΔΕΘ-είτε»
με τον εθελοντισμό και την αιμοδοσία.
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