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Αλέξης ΤςίπρΑς: «ΙστορΙκήσ σήμασΙασ ή φετΙνή δΙοργανωσή»

Ανοιξε τις πύλες της η 83η ΔέΘ

Ανοιξε τις πύλες 
της χθες η 83η 
ΔΕΘ που έχει ως 

τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ 
και ρεκόρ συμμετοχής 
εκθετών. 

Την εκτίμηση ότι  ξεχω-
ριστό ρόλο μπορούν να 
παίξουν η Θεσσαλονίκη, 
η Μακεδονία και η Βόρεια 
Ελλάδα γενικότερα στην ευ-
ρύτερη περιοχή, με τη ΔΕΘ 
να βρίσκεται  στην πρώτη 
γραμμή αυτής της προσπά-
θειας έκανε ο πρωθυπουρ-
γός, κ. Αλέξης Τσίπρας, κατά 
τη σημερινή συνάντησή του 
με τη διοίκηση της ΔΕΘ-
Helexpo, με την αφορμή 
της έναρξης της 83ης ΔΕΘ. 

Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας χα-
ρακτήρισε τη φετινή ΔΕΘ 
ιστορική, καθώς, όπως είπε, 
μετά από οκτώ χρόνια, για 
πρώτη φορά ένας πρωθυ-
πουργός θα παρουσιάσει 
το δικό του όραμα από το 
βήμα της.  

Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε υπέρ 
της ανάπλασης του Εκθεσια-
κού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 
το σχέδιο της οποίας του 
παρουσίασε η διοίκηση της 
ΔΕΘ-Helexpo, σημειώνοντας 
πως το έργο αυτό θα δώσει 
νέα προοπτική τόσο στη ΔΕΘ 
όσο και στην πόλη. 

Από την πλευρά του ο 

πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, 
κ. Τάσος Τζήκας,  χαρακτή-
ρισε την 83η ΔΕΘ την καλύ-
τερη της 20ετίας, παρουσιά-
ζοντας την ανοδική πορεία 
των μεγεθών των τελευ-
ταίων ετών, ενώ επισήμανε 
την ανάγκη ανάπλασης του 
Εκθεσιακού Κέντρου, ώστε η 
ΔΕΘ να αναβαθμισθεί ακόμα 
περισσότερο. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκα-
νε και στη συμμετοχή των 
ΗΠΑ στην φετινή διοργά-
νωση ως Τιμώμενης Χώρας, 
αλλά και στην παρουσία των 
130 ελληνικών startups στο 
θεματικό πάρκο «Ψηφιακή 
Ελλάδα». 

Ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριά-
κος Ποζρικίδης, αναφέρθηκε 
στα μεγέθη της 83ης ΔΕΘ, 
ήτοι στους περισσότερους 
από 1.500 εκθέτες, στην 
πλήρη εκθεσιακή κάλυψη, 
αλλά και στις σημαντικές 
διεθνείς συμμετοχές, ενώ 
παρουσίασε και την smoke 
free πρωτοβουλία της διορ-
γάνωσης. 

▶  η ξενάγηση  
στα περίπτερα
Στη συνέχεια ο πρωθυ-

πουργός περιηγήθηκε σε πε-
ρίπτερα της 83ης ΔΕΘ. Με-
ταξύ των σταθμών του ήταν 
το περίπτερο του υπουργεί-

ου Εθνικής Άμυνας, αυτά 
των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, υπουρ-
γείου Εργασίας, υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Γενικής Γραμματείας Έρευ-
νας και Τεχνολογίας, ΑΠΘ, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
ΕΛΤΑ, υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, ΚΑΘ ΑΕ, ΔΕΗ κα.

Αμέσως μετά εγκαινίασε 
το αμερικανικό περίπτερο 
από κοινού με τον υπουρ-
γό Εμπορίου των ΗΠΑ, κ. 
Wilbur Ross και ξεναγήθηκε 
σε μερικές από τις αμερικα-
νικές εταιρείες-κολοσσούς. 
Ο κ. Ross τόνισε κατά τα 
εγκαίνια του αμερικανικού 
περιπτέρου πως η 83η ΔΕΘ 
αποτελεί ευκαιρία για τις 
αμερικανικές επιχειρήσεις 
και προσφέρει δυνατότητες 
για συμφωνίες αμοιβαίου 
οφέλους. 

Τέλος ο κ. Τσίπρας επι-
σκέφθηκε το περίπτερο 
12, όπου φιλοξενείται το 
θεματικό πάρκο «Ψηφιακή 
Ελλάδα» με 130 ελληνικές 
startups, και συνομίλησε με 
νέους επιχειρηματίες.  

Τα επίσημα εγκαίνια της 
83ης ΔΕΘ έγιναν χθες το 
βράδυ με την ομιλία του 
Πρωθυπουργού στο «Βελ-
λίδειο».

Για μια ακόμη χρο-
νιά το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου 
συμμετέχει δυναμικά 
στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης και 
την ACADEMIA, και 
προσφέρει στους 
επισκέπτες της τη 
δυνατότητα να ενη-
μερωθούν για όλα 
τα προγράμματα 
σπουδών του Πα-
νεπιστημίου και να 
κερδίσουν υποτρο-
φίες σπουδών. 

Καθηγητές, εκπαι-
δευτικό προσωπικό 
και συνεργάτες του 
Γραφείου Β. Ελλά-
δας, θα βρίσκονται 
σε όλη τη διάρκεια 
της έκθεσης στο πε-

ρίπτερο 14, stand 
7, καθημερινά από 
τις 16:00 ως τις 
22:00, και τα Σαβ-
βατοκύριακα από τις 
10:00 ως τις 22:00. 
Οι επισκέπτες της 
Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης θα 
μπορούν να λάβουν 
πληροφόρηση για 
την προοπτική σπου-
δών στην Κύπρο, 
τους τομείς σπου-
δών του Νεάπολις, 
και τις διαδικασίες 
εγγραφής για προ-
πτυχιακά και μετα-
πτυχιακά προγράμ-
ματα.

Το Γραφείο Β. Ελ-
λάδας βρίσκεται 
στην οδό Τσιμισκή 

80 και είναι στη δι-
άθεση των ενδια-
φερομένων από τις 
10:00 έως τις 20:00 
καθημερινά. 

Επιπλέον το Πα-
νεπιστήμιο Νεάπο-
λις θα διοργανώσει 
διαγωνισμό στον 
οποίο μπορούν να 
συμμετέχουν όλοι 
οι επισκέπτες της 
έκθεσης, με έπα-
θλο υποτροφίες για 
προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών, 
καθώς επίσης και 
ειδικές προσφορές 
στα δίδακτρα για 
όλους όσους συμμε-
τέχουν στην διαδι-
κασία υποτροφιών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
συμμετέχει και φέτος δυναμικά στη 
83η Διεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης

Την ευστοχία του στις βολές δοκίμασε ο Αλέξης Τσίπρας 
στον περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου της ΓΓΑ

Η επίσημη έναρξη της 83ης ΔΕΘ


