Με Cern, Google, σοκολάτες και... ακροβατικά η φετινή ΔΕΘ

Μπορεί η 79η ΔΕΘ να δημιουργεί -με τους 1000 εκθέτες της- τη "μαγιά" για τη σύναψη
εμπορικών συμφωνιών και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά η επιχειρηματική της
διάσταση δεν είναι η μόνη: χιλιάδες από τους αναμενόμενους 200.000 επισκέπτες της
φετινής διοργάνωσης αναμένεται να την τιμήσουν για τις παράλληλες δράσεις της, έναν
συνδυασμό εκδηλώσεων με αντικείμενο την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιστήμη,
τον πολιτισμό, τη ...γλυκιά γαστρονομία και τα απαιτητικά ακροβατικά, που θα γίνουν με
ακροβάτες και μηχανές ακόμη και στο ύψος των πολυκατοικιών της οδού Αγγελάκη!

Έκθεση CERN: Ταξίδι στην προέλευση του σύμπαντος

Αναλυτικότερα, η φετινή ΔΕΘ φιλοξενεί την έκθεση του CERN, που θα παραμείνει ανοιχτή
για το κοινό από τα εγκαίνια της διοργάνωσης και επί ενάμιση μήνα, καλώντας τους
επισκέπτες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στα ενδότερα του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων,
στην προέλευση του σύμπαντος και την καρδιά της ύλης.

Το "μυστικό" εργαστήριο της Google

Αν η έκθεση του CERN θα λύσει απορίες για τα "μυστικά" του σύμπαντος, το μυστήριο
είναι παρόν και στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της ΔΕΘ με
πρωτοβουλία της Κοινότητας των Προγραμματιστών της Google στη Θεσσαλονίκη(GDG
Thessaloniki). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το 'μυστικό εργαστήριο' της Google:
Μπαλόνια στη στρατόσφαιρα για ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αυτοκίνητα χωρίς
οδηγό και τα "έξυπνα" γυαλιά της Google είναι μερικά μόνο από τα "πειράματα", που θα
βρεθούν στο επίκεντρο του μυστικού εργαστηρίου!
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Ειδικό αφιέρωμα στην Ορθοδοξία για πρώτη φορά

Δίπλα στην επιστήμη και την τεχνολογία θα βρεθεί και η θρησκεία. Για πρώτη φορά στη
ΔΕΘ λαμβάνει χώρα ειδικό θεματικό αφιέρωμα στην Ορθοδοξία, το οποίο εκτός των άλλων
φιλοξενεί και το Μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, "δένοντας" το μουσειακό
κομμάτι με το επιχειρηματικό του κλάδου των θρησκευτικών αντικειμένων.

Πέντε τόνοι σοκολάτας και 1500 έργα τέχνης

Μεγάλες προσδοκίες για αυξημένη επισκεψιμότητα στη φετινή ΔΕΘ δημιουργεί στους
διοργανωτές και το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας, ένα μοναδικό θεματικό πάρκο
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εμβαδού 2.500 τ.μ., εγκατεστημένο στο Περίπτερο 1. Το
εργοστάσιο για τη λειτουργία του οποίου θα απαιτηθούν σε πρώτη φάση πέντε τόνοι
σοκολάτας ΙΟΝ, θα εγκαινιαστεί ταυτόχρονα με την 79η ΔΕΘ, αλλά θα παραμείνει ανοιχτό
για πολύ περισσότερο από ό,τι η έκθεση καθεαυτήν -για έξι μήνες, χωρίς να αποκλείεται
το ενδεχόμενο παράτασης.

Στο πεδίο της τέχνης, φέτος, η επετειακή CHEAPART γιορτάζει τα 20 χρόνια της στην 79η
ΔΕΘ, όπου για εννέα μέρες πάνω από 100 καλλιτέχνες με περισσότερα από 1.500 έργα θα
παρουσιαστούν στο κοινό.

Συλλεκτικοί υπολογιστές, ρετρό παιχνιδομηχανές και αφιέρωμα e-gaming

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της 79ης ΔΕΘ περιλαμβάνεται και η Έκθεση Συλλεκτικών
Υπολογιστών και Παιχνιδομηχανών RETRObit του retroclub.info, καθώς και το αφιέρωμα
στο e-gaming, το μεγαλύτερο στην ελληνική αγορά για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που
αποκτά φέτος και βαλκανικό χαρακτήρα.

Ακροβατικά στο ύψος των πολυκατοικιών της Αγγελάκη!
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Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα για τα παιδιά με θεατρικές
παραστάσεις, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις, ενώ για μεγάλες ...συγκινήσεις προϊδεάζει
το εντυπωσιακό εναέριο θέαμα με μηχανές και ακροβάτες, οι οποίοι φέτος θα περπατούν
εναέρια και πάνω από τις πολυκατοικίες της οδού Αγγελάκη.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γιορτάζει στη ΔΕΘ 50 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή

Η μουσική με τη σειρά της βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο της 79ης ΔΕΘ, καθώς στο
MAD North Stage Festival συμμετέχουν δημοφιλείς καλλιτέχνες και τραγουδοποιοί, με τον
Διονύση Σαββόπουλο να γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας του στα μουσικά δρώμενα, με
μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/9, στις 9.30 το βράδυ.

Πρόγραμμα συναυλιών

Την ίδια ώρα θα ξεκινούν και όλες οι υπόλοιπες συναυλίες, η είσοδος στις οποίες θα
γίνεται με αντίτιμο το εισιτήριο της ΔΕΘ, με βάση το εξής πρόγραμμα: Σάββατο 6/9 Νίκος
Πορτοκάλογλου, Κυριακή 7/9 Δέσποινα Βανδή και Μηδενιστής, Δευτέρα 8/9 Stavento,
Μέλιsses, Ηβη Αδάμου, Τρίτη 9/9 Μύρωνας Στρατής και Ησαΐας Ματιάμπα, Πέμπτη 11/9
Σάκης Ρουβάς, Παρασκευή 12/9 Στέλιος Ρόκκος, Σάββατο 13/9 Ελένη Φουρέιρα, Boys &
Noise και Στέλιος Λεγάκης και Κυριακή 14/9 Πάολα.

Τιμές εισιτηρίων

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 3 ευρώ το Σάββατο των εγκαινίων (6 Σεπτεμβρίου) και τις
καθημερινές (8-12 Σεπτεμβρίου), ενώ την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο
Σαββατοκύριακο (13 και 14 Σεπτεμβρίου) είναι 5 ευρώ. Το οικογενειακό εισιτήριο είναι 10
ευρώ, ενώ οι πολύτεκνοι και τα ΑΜΕΑ θα πληρώνουν 3 ευρώ σε όλη τη διάρκεια της
διοργάνωσης.
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