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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ  

ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                   Μπηηιήλε, 26.07.2019 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ                           

Σει. 22510 22143 & 22510 37395    

Email: syndesmos1954@otenet.gr  

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ   
 

Οινθιήξωζε ζπκκεηνρήο Λέζβνπ, ζηελ  

“Παγθξήηηα Αγξνθηελνηξνθηθή Έθζεζε Αξθαινρωξίνπ”. 

 

Οινθιεξώζεθε κε πνιύ κεγάιε επηηπρία, ε παξνπζία ηεο παξαγωγηθήο – γαζηξνλνκηθήο 

Λέζβνπ, ζηελ “Παγθξήηηα Αγξνθηελνηξνθηθή Έθζεζε Αξθαινρωξίνπ” (δηνξγάλωζε “Alfa 

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

Κξήηεο, θ.ν.θ.), κεηά ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε πνπ νη θνξείο ηεο Λέζβνπ έιαβαλ από ηνπο 

νξγαλωηέο, λα ζπκκεηάζρνπλ ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ ζην ζεκαληηθό απηό festival, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δθζεζηαθό Κέληξν Αξθαινρωξίνπ (Ζξάθιεην Κξήηεο, 19 – 24 

Ηνπιίνπ 2019).   

 

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

απνζηνιή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ λεζηνύ ζην εκπνξηθό – αγξνθηελνηξνθηθό απηό festival, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνωζήζεη ηελ πινύζηα αγξνδηαηξνθηθή – γαζηξνλνκηθή παξάδνζε, αιιά 

θαη ην επξύηεξν αγξνηνπξηζηηθό – πνιηηηζηηθό πξνϊόλ ηεο Λέζβνπ, ηόζν ζηνπο ληόπηνπο 

επηζθέπηεο, θαζώο θαη ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο πνπ ην επηζθέθζεθαλ.   
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Σν νξγαλωηηθό ζθέινο ηεο παξνπζίαο ηεο Λέζβνπ, αλέιαβε ν Οξγαληζκόο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο Λέζβνπ, ελώ κεγάινο ρνξεγόο ηεο ζπκκεηνρήο, ήηαλ o Όκηινο Αθηνπινϊθώλ 

Δηαηξεηώλ “ATTICA GROUP”, ν νπνίνο κε ηα πινία ηωλ “Blue Star Ferries” θαη 

“Hellenic Seaways”, εμππεξεηεί ηε Λέζβν θαη ηελ Κξήηε κε ηελ Αηηηθή ζε θαζεκεξηλή 

βάζε όιν ην ρξόλν.  

 

Ζ παξνπζίαζε ηεο Λέζβνπ ζην festival, ππνζηεξίρζεθε έκπξαθηα από ηελ Έλωζε 

Ξελνδόρωλ Λέζβνπ θαη ηελ Έλωζε Ξελνδνρείωλ Ζξαθιείνπ, ελώ ζεκαληηθή ήηαλ ε 

αξωγή ηεο Λεζβηαθήο Παξνηθίαο Κξήηεο.   

 

Σν Γήκαξρν Λέζβνπ θαη Πξόεδξν ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ 

πύξν Γαιελό, θαζώο θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ Κώζηα 

Αζηπξαθάθε, εθπξνζώπεζε ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη 

ζπληνληζηήο ηνπ Ο.Σ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Δ. Πάλνο Πίηζηνο, ελώ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

παξαγωγηθήο – αγξνδηαηξνθηθήο Λέζβνπ ζην 18 η.κ. πεξίπηεξν ηνπ λεζηνύ, ζπλέδξακαλ κε 

ηελ πνιύ ελεξγή παξνπζία ηνπο, ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηε δηεθπεξαίωζε ηωλ 

εξγαζηώλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο έθζεζεο, ην ζηέιερνο ηεο Γ/Κ Μπηηιήλεο Γήκεηξα 

Υξπζζνπνύινπ, ν εθπξόζωπνο ηωλ δηαηξνθηθώλ επηρεηξήζεωλ Γηώξγνο Παπαξίζβαο θαη ν 

θίινο ηεο Λέζβνπ ζηελ Κξήηε Νίθνο Παληειάθεο.  

 

 
 

Σν πεξίπηεξν ηεο Λέζβνπ ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν εβαζκηόηαηνο Μεηξνπνιίηεο 

Αξθαινρωξίνπ, Καζηειίνπ & Βηάλλνπ θ.θ. Αλδξέαο θαη ν Τθππνπξγόο Πνιηηηζκνύ & 

Αζιεηηζκνύ Λεπηέξεο Απγελάθεο, νη νπνίνη ηελ πξώηε εκέξα εγθαηλίαζαλ ηελ έθζεζε, ν 

βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ θαη πξώελ Τπνπξγόο Βαζίιεο Κεγθέξνγινπ, ν Πεξηθεξεηάξρεο 

Κξήηεο ηαύξνο Αξλανπηάθεο, ν Γήκαξρνο Ζξαθιείνπ Βαζίιεο Λακπξηλόο, ν Γήκαξρνο 

Μηλώα Πεδηάδαο Εαραξίαο Καινγεξάθεο, ν Πξόεδξνο ηεο Λεζβηαθήο Παξνηθίαο Κξήηεο 

Βαζίιεο Γεωξγέιιεο, ν πξώελ Πξόεδξνο ηεο Λεζβηαθήο Παξνηθίαο Κξήηεο Γηάλλεο 

Καιαηδήο, θαζώο θαη πνιινί Λέζβηνη απόδεκνη ηεο Κξήηεο.    
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Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ 6 εκεξώλ ηνπ festival, νη εθπξόζωπνη ηεο Λέζβνπ είραλ ηελ 

επθαηξία λα πξνωζήζνπλ ζηνπο εκπνξηθνύο επηζθέπηεο θαη ζην πνιππιεζέο θνηλό πνπ 

θαηέθιπζε ηελ έθζεζε, ηελ παξαγωγηθή θπζηνγλωκία ηνπ λεζηνύ θαη ηελ πινύζηα 

γαζηξνλνκηθή ηνπ παξάδνζε. Όινη έκεηλαλ ελζνπζηαζκέλνη κε ηηο γεύζεηο ηωλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξνϊόληωλ ηεο Λέζβνπ, ηα  νπνία είραλ ηε δπλαηόηεηα λα γεπζνύλ αθνύ 

ζπλερώο δηεμαγόηαλ γεπζηγλωζηηθέο δνθηκέο θαη ηδηαίηεξα κε απηέο ηωλ δηαθόξωλ brands 

νύδωλ, ηωλ ηπξνθνκηθώλ, ηωλ παζηώλ ζαξδειώλ, ηωλ αιιαληηθώλ, ηωλ γιπθηζκάηωλ, 

θ.ν.θ.     

 

Σα κέιε ηεο ιεζβηαθήο απνζηνιήο πνπ ζηειέρωζαλ ην stand ηνπ λεζηνύ, είραλ 

επηθνξηηζηεί όπωο πάληα, κε ην θαζήθνλ ηεο θαηαγξαθήο όιεο ηεο εθθξαζκέλεο 

δήηεζεο (νκαδηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο) γηα ηα ιεζβηαθά πξνϊόληα, από ηνπο 

επαγγεικαηίεο (εκπόξνπο, ηδηνθηήηεο super markets, θ.α.) πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ έθζεζε. Ζ 

δήηεζε απηή, κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο, ζα πξνωζεζεί εγγξάθωο πξνο όιεο ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο δηαηξνθηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνύ γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε. 

 

Γεπηεξεπόληωο, πξνωζήζεθε θαη ε ηνπξηζηηθή – πνιηηηζηηθή θπζηνγλωκία ηνπ λεζηνύ 

(αξραηνινγηθνί ρώξνη, πνιηηηζηηθά κλεκεία, ηακαηηθά ινπηξά, ρεηξνηερλία, θαηαιύκαηα, 

θ.α.). πγθεθξηκέλα, εληόο ηνπ εληαίνπ stand ηεο Λέζβνπ, θηινμελήζεθε ην δηαθεκηζηηθό 

πιηθό όιωλ ηωλ γεωγξαθηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 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.   

 

 
 

εκαληηθέο ζηηγκέο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Λέζβνπ, ήηαλ νη δωληαλέο καγεηξηθέο επηδείμεηο – 

εηδηθά αθηεξώκαηα ζηε ιεζβηαθή γαζηξνλνκία, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

δηακνξθωκέλν παξαζθεπαζηήξην εληόο ηνπ παξαδνζηαθνύ παληνπωιείνπ ηεο έθζεζεο, από 

ηνπο executive chefs ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξωλ Κξήηεο.  
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Οη ηξεηο αξρηκάγεηξνη ηνπ “Chef’s Club of Crete” Δκκαλνπήι Μαξηάθεο, Μάξθνο 

Παπαδάθεο θαη Αλδξέαο Κνθνλδξνύιεο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απνθιεηζηηθά  

ηππνπνηεκέλωλ & ρύκα πξνϊόληωλ ηνπ λεζηνύ, παξνπζίαζαλ ηηο αθόινπζεο γεπζηηθέο 

πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο απνιάκβαλε ην θνηλό ηεο έθζεζεο, ζπλνδεία νύδνπ Μπηηιήλεο, Αγίαο 

Παξαζθεπήο, Γέξαο θαη Πιωκαξίνπ, νίλνπ Λέζβνπ “Οηλνθόξνο” θαη κπύξαο “Νεζηώπε”: 

α) ρωξηάηηθα ινπθάληθαα, β) παζηέο ζαξδέιεο, γ) νκειέηα κε ινπθάληθα θαη ιαδνηύξη, δ) 

νκειέηα κε παζηνπξκά, ε) ηαιηαηέιεο κε ζάιηζα, ζβεζκέλεο κε νύδν, ζη) ζαξδέιεο κε 

καθαξόληα “θαξθάιεο”, δ) “βίδεο” κε ινπθάληθα, ε) γηανύξηη κε κέιη, θ.α.  

 

Οη 50 δηαηξνθηθέο & ρεηξνηερληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνύ, πνπ κε ηα εθιεθηά ηνπο 

πξνϊόληα πιαηζίωζαλ ην πεξίπηεξν ηεο Λέζβνπ, ήηαλ:      

 

1. “AGNUS VITA”: ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ 

ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ ΓΔΡΑ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΔΛΛΖ  

 

2. “ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΔΟΣΟΠΟΤ”: ΦΔΣΑ ΜΔΟΣΟΠΟΤ  

 

3. “ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ: Ζ ΔΛΑΓΑ”: ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΣΟΠΗΚΧΝ ΔΓΔΜΑΣΧΝ    

 

4. “ΑΓΡΟΣΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΜΔΟΣΟΠΟΤ”:  

ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΣΟΠΗΚΧΝ ΔΓΔΜΑΣΧΝ    

 

5. “ΑΗΓΔΑ” Μ. ΓΑΝΔΛΛΖ – Σ. ΥΧΝΑΚΖ Ο.Δ.: ΒΡΧΗΜΔ ΔΛΗΔ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ & ΠΑΣΔ ΑΡΓΔΛΔ  

 

6. “ΑΛΥΖΜΔΗΑ” ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΔΡΑΜΗΚΖ: ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ 

ΜΔΟΣΟΠΟΤ, ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΒΑΗΛΑ 

 

7. “APIS FABRICCA”: ΦΤΗΚΑ ΚΑΛΤΝΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔΛΗΑ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ, ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ  

 

8. “ΑΠΟΡΔΛΛΖ”: ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΦΗΛΗΑ 

 

9. “ΒΑΡΒΑΓΗΑΝΝΖ Η. Δ.Π.Δ.”: ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 

 

10. “ΒΑΡΓΑΞΖ ΒΑΗΛΔΗΟ” ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΗΛΗΑ  

 

11. “BIO ARONIA LESVOS”: ΑΡΟΝΗΑ ΛΔΠΔΣΤΜΝΟΤ, ΓΗΧΡΓΟΤ 

ΚΑΡΗΟΦΤΛΛΖ 

 

12. “GERAS”: ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΓΔΡΑ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΓΛΗΓΛΖ 

 

13. “ΔΛΠΑ Α.Δ. ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΠΑΡΗΒΑ”: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

“MYTILANA” & “CRYSTAL”  

 

14. “ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΛΔΒΟΤ” & “LESEL S.A.”: 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ “LESVOS GOLD” 
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15. “ΔΠΟΜ Α.Β.Δ.Δ.” ΠΟΣΟΠΟΗΨΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ: ΟΤΕΟ “ΜΗΝΗ”, “ΦΖΜΖ”, 

“LESVOS” 

 

16.  “ΕΟΤΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ”: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

 

17. “ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΥΑΣΕΑΚΖ”: ΜΠΤΡΔ “ΝΖΗΧΠΖ” & “SEDUSA” ΗΓΡΗΟΤ 

 

18. “ΘΤΜΔΛΖ Δ. Α.Β.Δ.Δ.”: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΣΗΑ 

 

19. “ΗΗΓΧΡΟ ΑΡΒΑΝΗΣΖ Α.Δ.”: ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 

 

20. “ΚΑΝΔΛΛΟ ΗΧΑΝΝΖ”: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ “BLACKBIRD”  

 

21. “ΚΛΑΒΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ”: ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΠΑΣΟΤΡΜΑ ΛΔΒΟΤ 

 

22. “ΚΟΤΣΑΛΔΛΛΖ Π. – ΓΔΧΡΓΑΝΣΖ Κ. Ο.Δ.”: ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ, ΔΠΗΠΛΑ & 

ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΑ ΔΗΓΖ  

 

23. “KRYSTAL”: ΠΑΡΑΓΧΓΖ &  ΔΜΦΗΑΛΧΖ ΑΔΡΗΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ 

 

24. “ΛΔΒΑ Α.Δ.” ΠΑΣΔ ΑΡΓΔΛΔ   

 

25. “ΛΔΒΗΑΚΑ ΟΡΖ” Γ. ΚΑΣΕΟΤΡΗΓΖ – Η. ΦΧΣΗΟΤ Ο.Δ.: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ “AEOLION” 

 

26. “ΛΔΒΗΑΚΖ ΓΖ”: ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΑ ΑΠΟΤΝΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ, ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΥΟΝΓΡΟΜΠΖΛΑ  

 

27. “ΜΔΛΗ ΔΝΑ”: ΜΔΛΗ ΜΔΟΣΟΠΟΤ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΟΡΓΟΤΣΖ 

 

28. “ΜΤΣΗΛΖΝΗΑ ΓΖ”: ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ ΛΔΒΗΑΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΑΓΗΑΧΣΔΛΛΖ  

 

29. “ΟΗΝΟΦΟΡΟ ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗΟΤ” Κ. ΛΟΤΠΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. (ΟΗΝΟΗ 

“ΓΑΦΝΗ & ΥΛΟΖ” – “ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ”) 

 

30. “OLIVEWOOD HANDICRAFT”: ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΑ ΜΤΡΗΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 

 

31. “OLEVE” FAMILY ESTATE & PRODUCTS: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ, ΤΚΑ & ΜΔΛΗ  

 

32. “ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΦΗΛΗΑ” ΑΡΣΟΠΟΗΖΜΑΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΡΑΚΖ 

 

33. “ΠΑΤΛΔΛΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ & ΑΖΜΑΚΖ Ο.Δ.” ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ: ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΝΣΟΠΗΑ ΚΡΔΑΣΑ 

 

34. “ΠΟΣΟΠΟΗΨΑ ΚΡΟΝΟ”: ΟΤΕΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΑΠ. ΓΑΛΖΝΟΤ 

 

35. “ΠΟΣΟΠΟΗΨΑ ΛΗΝΟΤ”: ΟΤΕΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ  
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36. “ΠΟΣΟΠΟΗΨΑ ΜΑΣΑΡΔΛΛΖ”: ΟΤΕΟ ΛΗΒΟΡΗΟΤ 

 

37. “ΡΑΦΣΔΛΛΖ – ΠΡΧΣΟΤΛΖ & ΗΑ Δ.Δ.”: ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ “AEGEAN GOLD” 

 

38. “ΑΡΡΖ ΟΛΓΑ”: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΔΛΗΔ ΣΤΦΖ & ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΔΓΔΜΑΣΑ 

 

39. “ΔΛΑΥΑ Α.Β.Δ.Δ.”: ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΡΔΑΣΧΝ 

 

40. “ΟΤΛΑΚΔΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ”: ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ ΑΓΗΑΟΤ 

 

41. “ΟΤΑΜΛΖ Μ. Ο.Δ.” ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΑΓΗΑΟΤ ΛΔΒΟΤ 

 

42. “ΠΔΝΣΕΑ Γ. & ΗΑ Ο.Δ.” ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ: ΟΤΕΟ “VETO” 

 

43. “STALOS”: EXTRA ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΗΧΑΝΝΖ ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

44. “ΣΑΜΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ”: ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

 

45. “ΣΔΠΔ”: ΒΡΧΗΜΔ ΔΛΗΔ, ΠΑΣΑ ΔΛΗΑ & ΣΟΤΡΗΑ ΓΔΡΑ, 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΡΑΒΑΣΑΚΖ 

 

46. “ΣΟ ΠΤΘΑΡΗ”: ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΔΗΟ ΑΓΗΑΟΤ, ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΚΑΜΑΣΟΤ 

 

47. “ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ”: ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΒΡΤΑ  

 

48. “ΣΡΗΥΧΝΑ Π. & Θ Ο.Δ.”: ΟΤΕΟ “ΑΗΓΑΗΟ” 

 

49. “ΦΛΟΚΑΚΗ” ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ: ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ “ΓΔΜΑΣΑ” 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ  

 

50. “ΥΑΣΕΔΛΖ ΜΑΝΧΛΖ Α.Δ.” ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΔΗΟ ΛΔΒΟΤ: ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΤΓΧΝ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο έθζεζεο, ν εθπξόζωπνο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ πύξνπ 

Γαιελνύ, ζπληνληζηήο ηνπ Ο.Σ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Δ. θαη ππεύζπλνο ηεο ζπκκεηνρήο – παξνπζίαο 

ηεο Λέζβνπ ζηα δύν festivals, Πάλνο Πίηζηνο, δήιωζε: 

 

«Οθείλοςμε να εςσαπιζηήζοςμε ηοςρ διοπγανυηέρ για ηην ηιμηηική ππόζκληζη να 

ζςμμεηάζσει η Λέζβορ ενηελώρ δυπεάν, ζηη ζποςδαία αςηή διοπγάνυζη ηηρ Κπήηηρ. Όπυρ 

καη’ επανάλητη έσυ αναθέπει, η παποςζία ηηρ Λέζβος ζε πεπιθεπειακά εμποπικά festivals 

πόλευν ηος εζυηεπικού, είναι εξαιπεηικήρ ζημαζίαρ (ιδιαίηεπα δε όηαν οι ζςμμεηοσέρ από 

άλλερ πεπιοσέρ είναι πεπιοπιζμένερ), ηόζο για ηην πποώθηζη ηυν σαπακηηπιζηικών ηηρ 

πποφόνηυν, όζο και για ηην πποζέλκςζη επιζκεπηών από ηιρ πεπιοσέρ αςηέρ. Θεπμέρ 

εςσαπιζηίερ επίζηρ ζε όλοςρ ηοςρ σοπηγούρ, πος ανέλαβαν ηην άπηια θιλοξενία ηηρ 

αποζηολήρ, καθώρ και ζε όλοςρ ηοςρ εθελονηέρ πος ζςνέβαλαν ζηην εξαιπεηική παποςζίαζη 

ηηρ παπαγυγικήρ – ηοςπιζηικήρ θςζιογνυμίαρ ηηρ Λέζβος, ζηο κοινό ηηρ Κπήηηρ».    


