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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ  

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                   Μστιλήνη, 11.07.2019 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ                           

Σηλ. 22510 22143 & 22510 37395    

Email: syndesmos1954@otenet.gr  

 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ   
 

σμμετοτή Λέσβοσ, στην  

“Παγκρήτια Αγροκτηνοτρουική Έκθεση Αρκαλοτωρίοσ”. 

 

 

Οη δηνξγαλωηέο ηεο “Παγθξήηηαο Αγξνθηελνηξνθηθήο Έθζεζεο Αξθαινρωξίνπ” (“Alfa 

Expo”, Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ, Πεξηθεξεηαθή Έλωζε Γήκωλ 

Κξήηεο, θ.ν.θ.), έτοσν προσκαλέσει τοσς υορείς της Λέσβοσ να σσμμετάστοσν 

ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ στο σημαντικό αστό festival, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

Δθζεζηαθό Κέληξν Αξθαινρωξίνπ (Ηξάθιεην Κξήηεο, 20 – 24 Ινπιίνπ 2019).   

 

Καηόπηλ ηεο ηηκεηηθήο απηήο πξόζθιεζεο, ν Γήκνο Λέζβνπ αλέιαβε λα ζπληνλίζεη ηελ 

απνζηνιή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ λεζηνύ, ζην εκπνξηθό απηό festival, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνωζήζεη ηελ πινύζηα γαζηξνλνκηθή παξάδνζε, αιιά θαη ην επξύηεξν αγξνηνπξηζηηθό – 

πνιηηηζηηθό πξνϊόλ ηεο Λέζβνπ, ηόζν ζηνπο ληόπηνπο επηζθέπηεο, αιιά θπξίωο ζηνπο 

μέλνπο ηνπξίζηεο, πνπ ζα βξίζθνληαη απηή ηελ επνρή ζηελ Κξήηε θαη ζα επηζθεθηνύλ ηελ 

έθζεζε.  

 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

 

Η “Παγθξήηηα Αγξνθηελνηξνθηθή Έθζεζε Αξθαινρωξίνπ”, είλαη έλα κεγάιν θαη 

νινθιεξωκέλν ζεκαηηθό festival, ην νπνίν έρεη ζθνπό λα πξνωζήζεη ηνλ αγξνηνπξηζκό, λα  

παξνπζηάζεη ηηο θαηλνηνκίεο ηεο αγνξάο, λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ 

ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ επαγγεικαηηώλ όιεο ηεο Διιάδαο θαη γεληθόηεξα λα αλαδεηρζεί ωο ε 

ζεκαληηθόηεξε αγξνηνπξηζηηθή – αγξνηηθή – θηελνηξνθηθή έθζεζε ηεο Ννηίνπ Διιάδαο.  

 

ηελ Έθζεζε ζα θηινμελεζνύλ Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη απ’ όιε ηελ Διιάδα, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ εθδειώζεηο καγεηξηθήο, ζα δηνξγαλωζεί Πνιηηηζηηθό Φεζηηβάι 

Κξεηηθήο Μνπζηθήο, ελώ ζα δηεμαρζνύλ θαη ζπλέδξηα – νκηιίεο – εκεξίδεο, κε αγξνηηθά, 

θηελνηξνθηθά θαη αγξνηνπξηζηηθά ζέκαηα. 

 

Γηα 5 εκέξεο, ε “Παγθξήηηα Αγξνθηελνηξνθηθή Έθζεζε Αξθαινρωξίνπ”, ζα είλαη ην 

επίθεληξν ηνπ αγξνηνπξηζκνύ θαη ηεο αγξνηηθήο – θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε 

νιόθιεξε ηελ Κξήηε, ελώ αλακέλεηαη λα ηελ επηζθεθζνύλ ρηιηάδεο κόληκνη θάηνηθνη ηεο 
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κεγαινλήζνπ, θαζώο θαη Έιιελεο επηζθέπηεο & μέλνη ηνπξίζηεο πνπ ζα βξίζθνληαη απηό 

ην δηάζηεκα εθεί.  

 

 

Β. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΛΔΒΟΤ – ΣΟΥΟΙ  

 

Η ζπκκεηνρή ηεο Λέζβνπ ππαγνξεύεηαη από ην γεγνλόο, όηη πξνζδνθά νθέιε από ηε  

ζεκαηηθή απηή έθζεζε, αθνύ ηεο δίλεηαη κηα πξώηε ηάμεωο επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα 

πξνωζήζεη ηελ πινύζηα γαζηξνλνκηθή ηεο παξάδνζε, αιιά θαη ην επξύηεξν 

αγξνηνπξηζηηθό – πνιηηηζηηθό ηεο πξνϊόλ, ηόζν ζηνπο ληόπηνπο επηζθέπηεο, αιιά θπξίωο 

ζηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο ηνπξίζηεο πνπ ζα βξίζθνληαη απηή ηελ επνρή ζηελ Κξήηε θαη ζα 

επηζθεθηνύλ ηελ έθζεζε.   

   

Ο ηξόπνο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ε Λέζβνο, έρεη δηπιή δηάζηαζε:  

 

1. Η Λέζβνο, ωο κνλαδηθή θπζηθή παξνπζία ζην πεξίπηεξν. Οη εθπξόζωπνί ηεο ζα έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα πξνωζήζνπλ άκεζα ηνλ ηνπξηζκό, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηε 

γαζηξνλνκία ηνπ λεζηνύ θαη έκκεζα ηελ παξαγωγηθόηεηα, θηινμελώληαο ηα πξνϊόληα 

ηωλ παξαγωγώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην λεζί.  

 

2. ηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Λέζβνπ, ζα θηινμελεζνύλ επίζεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνύ, ηνπ αγξνηνπξηζκνύ & ηεο ρεηξνηερλίαο – πνιηηηζκνύ, δίλνληαο ηελ 

επθαηξία ζηνπο μελνδόρνπο, ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα θαη ηα πνιηηηζηηθά θέληξα, 

λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηνπο ρηιηάδεο έιιελεο θαη μέλνπο επηζθέπηεο ηεο 

έθζεζεο.    

 

Η ζπκκεηνρή θαη ε απνζηνιή, νξγαλώλνληαη από ην Γήκν Λέζβνπ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηεο θάζε γεωγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ηνπο θαηά ηόπνπο 

ηνπξηζηηθνύο θνξείο, ελώ ππνζηεξίδνληαη από ηε Λεζβηαθή Παξνηθία Κξήηεο, ε νπνία ζα 

ζπλδξάκεη πνηθηινηξόπωο ηελ πξνώζεζε ηνπ λεζηνύ.  

 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 

ηελ ελ ιόγω ζπκκεηνρή, ζα αθνινπζεζεί ε γλωζηή κεζνδνινγία πνπ έρεη θαζηεξωζεί θαη 

εθαξκόδεηαη κε κεγάιε επηηπρία ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα ζηα festivals θαη ζηηο εθζέζεηο 

κεγάιωλ πόιεωλ ηνπ εζωηεξηθνύ, πνπ ζπκκεηέρεη ε Λέζβνο.   

 

πγθεθξηκέλα, ζην πεξίπηεξν ηεο Λέζβνπ, ζα θηινμελεζνύλ όινη νη γεωγξαθηθνί 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηνπ λεζηνύ, ήηνη: α) Αλαηνιηθή Λέζβνο, β) Νόηηα Λέζβνο, γ) 

Βόξεηα Λέζβνο, δ) Κεληξηθή Λέζβνο, θαη ε) Γπηηθή Λέζβνο, ώζηε λα πξνωζεζνύλ κε ην 

βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ηα δηάθνξα ηνπξηζηηθά θαη δηαηξνθηθά “πξνϊόληα” ηνπο.   

 

Δληόο ηνπ ρώξνπ ηεο θάζε γεωγξαθηθήο πεξηνρήο, ζα κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ ΓΩΡΔΑΝ: 

α) ηνπηθά έληππα & banners πξνώζεζεο ηνπ θάζε γεωγξαθηθνύ πξννξηζκνύ, β) άιια 

ζεκαηηθά έληππα, γ) δηαθεκηζηηθό πιηθό θαηαιπκάηωλ, δ) δηάθνξα εθζέκαηα πνπ ζπλάδνπλ 

κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο (θεξακηθά, μπιόγιππηα, αγηνγξαθία, θ.α.), ε) θπιιάδηα 

γαζηξνλνκίαο, ζη) ραξαθηεξηζηηθά δηαηξνθηθά πξνϊόληα (ηππνπνηεκέλα & ρύκα) ηεο θάζε 

πεξηνρήο.   
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Δπηπιένλ, ζηνλ εηδηθά δηακνξθωκέλν ρώξν ηεο έθζεζεο “Παξαδνζηαθό Παληνπωιείν”, ζα 

ππάξρεη δηακνξθωκέλε θνπδίλα, όπνπ ζα δηεμάγνληαη εθδειώζεηο γαζηξνλνκίαο. Οη 

εθδειώζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από αλαγλωξηζκέλνπο chefs, από εζηηαηόξηα ηεο 

πεξηνρήο θαη παξαδνζηαθνύο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο, νη νπνίνη ζα παξαζθεπάδνπλ ζπληαγέο 

από ραξαθηεξηζηηθά πξνϊόληα ηεο Κξήηεο θαη ηωλ άιιωλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο. ηνλ 

εληαίν απηό ρώξν, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εηδηθά αθηεξώκαηα ζηε ιεζβηαθή καγεηξηθή, ηελ 

νπνία ζα κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ νη Έιιελεο θαη μέλνη επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο.     

 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΚΘΔΜΑΣΩΝ 

 

Η παξαιαβή ηωλ εθζεκάηωλ (εληύπωλ, banners, πξνϊόληωλ δηαηξνθήο, γεληθόηεξνπ 

εμνπιηζκνύ, θ.ν.θ.), ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ Tεηάξηε, 17 Ινπιίνπ 2019 θαη ώξα 12 ην 

κεζεκέξη, ζηα γξαθεία ηεο Γ/Κ Μπηηιήλεο & Ο.Σ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Δ. (Αζθιεπηνύ 34, 

Χξπζνκαιινύζα, Μπηηιήλε). Δπεηδή ππάξρνπλ νξηζκέλα απνζέκαηα εθζεκάηωλ από ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνεγνύκελεο εθζέζεηο, πξέπεη λα πξνεγεζεί επηβεβαίωζε γηα ηελ ύπαξμε ή 

όρη εθζεζηαθνύ πιηθνύ ηνπ θάζε θνξέα ή ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο θαη ζπλελλόεζε, παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ, κε ηνπο:  

 

 Πάλν Πίηζην (κέινο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ & ζπληνληζηή Ο.Σ.Α.Λ. 

Α.Μ.Κ.Δ.), ηει. 6973 004872, email: pitsiosp1@gmail.com  

 

 Γηώξγν Καξίλν (Γήκνο Λέζβνπ), ηει. 22510 22143 & 6942 456480, email: 

syndesmos1954@otenet.gr 

 

 Γήκεηξα Χξπζζνπνύινπ (Γήκνο Λέζβνπ), ηει. 22510 22143 & 6936 280544, email: 

dchryssopoulou@gmail.com   

 

 Γηώξγν Παπαξίζβα (εθπξόζωπν δηαηξνθηθώλ επηρεηξήζεωλ Λέζβνπ): Σει. 6976 977500, 

email: elpaae@otenet.gr 

 

 Αξεηή Μαληάηνγινπ (Έλωζε Ξελνδόρωλ Λέζβνπ), ηει. 22510 41787 & 6974 712375, 

email: exlesvos@otenet.gr 
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