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Γράφει η Ελευθερία Καμπούρογλου

Η ΔΕΘ είναι ένα από τα πιο διαχρονικά και σημαντικότερα γεγονότα της οικονομικής,
πολιτιστικής και επιχειρηματικής ζωής, όχι μόνο στα στενά όρια της Θεσσαλονίκης,
αφού συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της Ελλάδας, και έχει διεθνή ακτινοβολία για
πάνω από 80 χρόνια.Η επετειακή 80η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της από τις 5 έως τις 13
Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και τα εγκαίνια της θα
πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Η τελετή
των εγκαινίων θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» την Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου στις 20:00. Ένας δυναμικός θεσμός, που ενδυναμώνει κάθε χρόνο τους
αναπτυξιακούς  θεσμούς,  δίνοντας  στην  πόλη  τουριστικό  πλεονέκτημα,  με
περισσότερους από 255.000 επισκέπτες στην προηγούμενη διοργάνωση και αυξημένο
τον  εκθεσιακό  χώρο  κατά  40%  το  2015,  συγκριτικά  με  την  προηγούμενη  χρονιά.
Φέτος παρουσιάζει ξεχωριστούς τομείς όπως:

 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Hi- Tech, i-Gaming»
«ΔΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ»
«Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα»
«Ενέργεια &  Δόμηση»
«Αυτοκίνητο»
«Farma  - Αγροτικός Τομέας»
«Αθλητισμός»
«Έπιπλο – Διακόσμηση»
«Διεθνείς Συμμετοχές»

 

 

Αίμα γα τον συνάνθρωπο

 

Το κοινωνικό της πρόσωπο, πέρα από το επιχειρηματικό και εμπορικό, δίνει φέτος
η  80η  ΔΕΘ,  στην  προσπάθεια  της  να  συνεισφέρει  στο  σύνολο.    Ο  εθνικός
εκθεσιακός  φορέας  σε  συνεργασία  με  την  2η  και  4η  Υγειονομική  Περιφέρεια
Θεσσαλονίκης  και  με  τη  συμμετοχή  των  υπηρεσιών  αιμοδοσίας  όλων  των
νοσοκομείων  της  πόλης,  θα  διοργανώσουν  την Παρασκευή  11  και  το  Σάββατο  12
Σεπτεμβρίου  αιμοδοσία  στον  χώρο  του  Περιπτέρου  2,  όπου  θα  υπάρχει  ειδικά
διαμορφωμένος χώρος. Παράλληλα, οι αρμόδιοι θα ενημερώνουν το κοινό σε θέματα
αιμοδοσίας  στο  ίδιο  σημείο  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  διοργάνωσης,  σε  μια
προσπάθεια  να  ευαισθητοποιήσουν  τους  επισκέπτες  της  80ης  ΔΕΘ  σε  ένα  πολύ
σημαντικό ζήτημα.
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Παρουσίαση Κομικ ΔΕΘΙΣΤΑΣ

 

80 χρόνια ΔΕΘ θα ξεδιπλωθούν με χιούμορ μέσα από αστεία στιγμιότυπα και ήρωες
των κόμικ που  θα αφηγηθούν με  ένα  ιδιότυπο  τρόπο  την  ιστορία  της Έκθεσης,  την
Τρίτη  1η    Σεπτεμβρίου,  στις  12:00,  στον Πύργο  του ΟΤΕ. Το  κόμικ ΔΕΘίστας  θα
κάνει την πρώτη του εμφάνιση για να μοιράσει χαμόγελα και συλλεκτικά αντίτυπα.

 

 

Εφευρέσεις και μουσικά όργανα των Αρχαίων Ελλήνων στην 80η ΔΕΘ

 

Από  τις 5 έως  τις 13 Σεπτεμβρίου στην 80η ΔΕΘ ξαναζωντανεύουν εφευρέσεις  των
αρχαίων  Ελλήνων,  με  40  εξαιρετικές  μηχανές  και  επινοήσεις,  από  το  «ρομπότ  –
υπηρέτρια»  του  Φίλωνος  και  τον  υδραυλικό  τηλέγραφο  του  Αινεία,  μέχρι  τον
«κινηματογράφο  του  Ήρωνος»,  το  αυτόματο  «ωρολόγιο  του  Κτησιβίου»,  τον
«αστρολάβο του Πτολεμαίου» και τον «αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων». Τα
εκθέματα  προέρχονται  από  το  Μουσείο  Αρχαίας  Ελληνικής  Τεχνολογίας  Κώστα
Κοτσανά,  που  λειτουργεί  στο  Κατάκολο  και  στην  Αρχαία  Ολυμπία,  ενώ
δημιουργήθηκαν  κατόπιν  πολύχρονης  έρευνας  και  μελέτης  της  αρχαιοελληνικής,
λατινικής  κι  αραβικής  γραμματείας,  των  αγγειογραφικών  πληροφοριών  και  των
ελάχιστων  σχετικών  αρχαιολογικών  ευρημάτων.  Την  ίδια  στιγμή  η  έκθεση  «Τα
μουσικά  όργανα  των  αρχαίων  Ελλήνων»  περιλαμβάνει  42  ανακατασκευασμένα
μουσικά  όργανα  που  προέρχονται  από  το Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών
Οργάνων και Παιχνιδιών Κώστα Κοτσανά, που λειτουργεί επίσης στο Κατάκολο. Τα
μουσικά  όργανα  είναι  πλήρως  λειτουργικά  και  αξιόπιστα  και  η  κατασκευή  τους
βασίζεται  αποκλειστικά  στην  αρχαία  ελληνική  γραμματεία  και  τις  αγγειογραφικές
απεικονίσεις. Το μονόχορδο, ο ελικώνας και το σύντονο του Πυθαγόρα, με τα οποία ο
σπουδαίος φιλόσοφος μελέτησε  τις μουσικές κλίμακες και απέδειξε  τις μαθηματικές
σχέσεις που τις καθορίζουν, η λύρα του Ερμή, η μεγαλοπρεπής κιθάρα του Απόλλωνα,
η  πανδούρα,  η  περίφημη  ομηρική  φόρμιγγα  και  η  αρχαϊκή  κιθάρα,  η  διονυσιακή
βάρβιτος,  η  κιθάρα  του Ορφέα,  η  πηκτίς  της  Σαπφούς,  το  τρίγωνο,  η  σαμβύκη,  ο
ελικών  του  Πτολεμαίου  και  άλλα  θα  εκτίθενται  στο  περίπτερο  3  του  εκθεσιακού
κέντρου και η είσοδος θα είναι δωρεάν με το εισιτήριο εισόδου στην 80η ΔΕΘ.
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eGaming

Το μεγαλύτερο  gaming  event στα Βαλκάνια  επιστρέφει  για  ακόμη  μια  χρονιά  στο
διαβόητο περίπτερο 17 για εννέα ημέρες.

4.000  τ.μ  θα  υποδεχτούν  το  κλασσικό  και  σύγχρονο  gaming,  εκπαιδευτικές
παρουσιάσεις,  διαγωνισμούς  και  τουρνουά,  ενώ  panels  με  όλα  τα  αγαπημένα  σας
πρόσωπα  του  community  και  άπειρα  happenings  θα  σας  κάνουν  να  μην  θέλετε  να
φύγετε ποτέ.

Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν αποκλειστικούς νέους τίτλους
και  να  θυμηθούν  παλιότερους  ενώ  φυσικά  θα  μπορούν  να  πάρουν  μέρος  σε
διαδραστικές δραστηριότητες καθημερινά.

Για  τους πιο παραδοσιακούς  τύπους  θα υπάρχει  χώρος αφιερωμένος στην πηγή  του
gaming, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Εκτός από την ποικιλία που θα είναι διαθέσιμη για
όλους  να  παίξουν  ελεύθερα,  θα  διοργανωθούν  και  τουρνουά.  Ποτέ  δεν  ξεχνάμε
τους cosplayers, των οποίων το μεράκι δίνει ζωή στους αγαπημένους χαρακτήρες μας
με διάφορα εργαστήρια και τον δικό τους ξεχωριστό διαγωνισμό.

Επιπλέον θα υπάρχουν καθημερινά παρουσιάσεις από νέους τίτλους αλλά και gaming
panels.  Εκπαιδευτικά  σεμινάρια  σε  videogame  development  και  νέες  τεχνολογίες,
αλλά και spotlights για όλους τους αγαπημένους Youtubers που ασχολούνται με τον
χώρο  κλείνουν  το  τρίπτυχο  Ψυχαγωγίας,  Ηλεκτρονικού  Αθλητισμού  και
Εκπαίδευσης. 

Εκτός  όλων  των  παραπάνω,  γιατί  να  μην  κάνετε  και  τα  φθινοπωρινά  σας
ψώνια;  Videogames,  gaming  gear,  merchandise,  anime,  movies,  tv  ser ies,
επιτραπέζια, λούτρινα, ρουχισμός και πολλά άλλα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα όλο
το δεκαήμερο για να κάνετε τα ψώνια σας και να ξεκινήσετε δυναμικά το Φθινόπωρο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.egaming.gr

 

Οι Μαγεμένες στην 80η ∆.Ε.Θ.

 

Music Stage

 

Κάθε  βράδυ  η  υπαίθρια  σκηνή  στο  Τόξο ΧΑΝΘ  θα  δονείται  από  τον  συναυλιακό
παλμό, ενώ θα συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου,
χωρίς επιπλέον κόστος, πέραν του εισιτηρίου εισόδου στην Έκθεση. Κορυφαία στιγμή 
το αφιέρωμα στα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, με τον Γιώργο Νταλάρα και την
Ελένη Βιτάλη, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

 

Μια  στρατιά  σημαντικών  καλλιτεχνών  θα  προσφέρει  η ΔΕΘ  σε  συνεργασία  με  το
Κοσμοράδιο:

 

Κωνσταντίνος  Αργυρός,  ONIRAMA,  Stan,  Vegas,  Πάνος  Κιάμος,  Γιώργος
Μαζωνάκης, Ελένη Φουρέιρα, Boys & Noise και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παράλληλα,
από  κοινού  με  την  εταιρεία  ecopolis,  ανεβάζει  στη  Θεσσαλονίκη  τον  Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα  με  τον  Γιάννη  Κότσιρα  και  τον  Πάνο  Μουζουράκη  με  την  Πέννυ
Μπαλτατζή.

http://www.egaming.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=LQbT589uQLo
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Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών:

Σάββατο  5  Σεπτεμβρίου  ο  Λαυρέντης  Μαχαιρίτσας  και  ο  Γιάννης  Κότσιρας.  Τη
σκυτάλη  παίρνει  την  Κυριακή  6  Σεπτεμβρίου  ο  Κωνσταντίνος Αργυρός,  ενώ    τη
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνουν οι ONIRAMA, ο  Stan και  Vegas. Την
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Μουζουράκης και η Πέννυ Μπαλτατζή.

 

Με  μια  συναυλία  αφιέρωμα  στα  90  χρόνια  του Μίκη Θεοδωράκη  ανεβαίνουν  την
Τετάρτη  9 Σεπτεμβρίου στη σκηνή  της  80ης ΔΕΘ  οι Γιώργος Νταλάρας  και Ελένη
Βιτάλη, σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στο έργο του μεγάλου μας συνθέτη.

 

Την Πέμπτη 10  του μηνός ο Πάνος Κιάμος υπόσχεται μια αυθεντική λαϊκή βραδιά,
ενώ  την  Παρασκευή  11  Σεπτεμβρίου  το  δικό  του  παλμό  θα  δώσει  ο  Γιώργος
Μαζωνάκης.

 

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η  Ελένη Φουρέιρα και το νεανικό συγκρότημα Boys &
Noise, ενώ το συναυλιακό πρόγραμμα θα κλείσει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με τον 
Μιχάλη Χατζηγιάννη.

 

Τις  συναυλίες,  που  θα  ξεκινούν  καθημερινά  στις  21:30,  θα  παρουσιάζει  ο  γνωστός
παρουσιαστής Τάσος Ριζόπουλος.

 

 

 

Οι «Μαγεμένες» στη ΔΕΘ

 

Μετά από 151 χρόνια τα μνημειώδη γλυπτά επιστρέφουν, με πρωτοβουλία της ΔΕΘ-
Helexpo,  στη  Θεσσαλονίκη,    σε  μορφή  αντιγράφων,  κάνοντας  ξεχωριστή
την  επετειακή  80η  ΔΕΘ.Το  μνημείο  με  την  ονομασία  «Μαγεμένες»  ή
«Είδωλα»,  «Las  Incantadas»  στα  ισπανοεβραϊκά,  ανήκε  πιθανότατα  σε  ένα
σημαντικό δημόσιο κτίριο στο κέντρο της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης και χρονολογείται
στο τέλος του 2ου ή στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. Η θέση του ήταν κάπου ανάμεσα στην
Παναγία Χαλκέων,  τα Λουτρά Παράδεισος και στον Άγιο Νικόλαο, στον άξονα  της
σημερινής οδού Αριστοτέλους. 

 

Το  1864  ο  Γάλλος  παλαιογράφος  Emmanuel  Miller ,  με  άδεια  της  οθωμανικής
κυβέρνησης και παρά τη γενική αντίδραση του πληθυσμού της πόλης, αποξήλωσε το
μνημείο,  τεμαχίζοντάς  το βίαια και μετέφερε στη Γαλλία  τα  γλυπτά, που  εκτίθενται
σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου.

 

Μετά  από  14 μήνες  προσπαθειών,  επαφών  και  διαπραγματεύσεων,  η ΔΕΘ-Helexpo
κατάφερε να φέρει εις πέρας μια  ιδιαίτερη αποστολή: να υποδεχθεί τις «Μαγεμένες»
στη Θεσσαλονίκη, και να τις προσφέρει στο κοινό της 80ης ΔΕΘ και της πόλης. Τα
τέσσερα  αμφίπλευρα  γλυπτά,  οι  λεγόμενες  «Καρυάτιδες»  της  Θεσσαλονίκης,  θα
κοσμούν το περίπτερο 3 και όταν αποφασισθεί από την Πολιτεία, σε συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς, το σημείο όπου θα τοποθετηθούν, ο εθνικός εκθεσιακός φορέας
θα τα χαρίσει στην πόλη. Οι «Μαγεμένες» και ο θρύλος τους αποτελούν έναν άρρηκτο
δεσμό της  ιστορίας και του ένδοξου παρελθόντος της Θεσσαλονίκης με τη σημερινή
της προοπτική και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει.
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