
 

Ζ Άλδρος ζε ηοσρηζηηθές εθζέζεης ζε οσεδία & Ηηαιία1 

    

27-2-2014 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΟΤ 

Υώξα, Σ.Κ. 84500 Άλδξνο ηει. 2282360235 fax. 22820.23766 

 

Οη Δπηρεηξεκαηίεο ηνπ λεζηνύ, κέιε ηεο Σνπξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ, 

παξόληεο ζε δύν εθζέζεηο ηνπ Δμσηεξηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ηνθρόικε, ηεο 

οσεδίας ζηελ έθζεζε «Grekland Panorama» θαζώο θαη ζην Μηιάλν ηεο Ηηαιίας 

ζηελ «ΒΗΣ» ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014. 

 

Ζ Grekland Panorama, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ηοθτόικε από 14 έως 16 

Φεβροσαρίοσ 2014, δηεμήρζε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηνπ “Globe Arenas – αίζνπζα 

Annexet” από ηελ εηαηξεία North Events, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνύ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ θαη άιισλ ρνξεγώλ, θπξίσο Touroperators πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε θαλδηλαβία αιιά θαη Διιήλσλ ηεο νπεδίαο, εηζαγσγέσλ 

Διιεληθώλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 

 

Οη δηνξγαλσηέο είραλ δηαθεκίζεη ηελ ελ ιόγσ έθζεζε ζην νπεδηθό θνηλό 

πνηθηινηξόπσο, κε θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηύπν, δηαθεκίζεηο ζην metro θαη ηα ινηπά 

κέζα κεηαθνξάο θαζώο θαη νη ρνξεγνί κε πξνζσπηθέο πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο 

πειάηεο ηνπο κέζσ απνζηνιήο e-mails. 

 

Ο Γήκνο Άλδξνπ, κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο – μελνδόρνπο ηεο Άλδξνπ θ.θ. Φίιηππο 

Περράθε θαη Γεκήηρε Σζηκή, ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε καδί κε ηα ππόινηπα λεζηά 
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ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ ζην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν πξόγξακκα πεξηιάκβαλε 

ελεκέξσζε ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ γηα ηελ ειιεληθή θνπδίλα θαη βξαδηλό gala 

ζηελ Opera Terrasen, κε θαλδηλαβνύο επίζεκνπο πξνζθεθιεκέλνπο, εθπξνζώπνπο 

ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο θαη ηνπ γξαθείνπ ΔΟΣ νπεδίαο, ηνπξηζηηθνύο θαη 

εκπνξηθνύο επηρεηξεκαηίεο ηεο νπεδίαο θαη εθπξνζώπνπο ησλ εθζεηώλ. 

 

ύκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο, ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο αλήιζε 

ζπλνιηθά ζε 7.000, ελώ ζε ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ ην πνζνζηό αύμεζεο ησλ νπεδώλ 

πνπ ζα επηζθεθζνύλ ηελ Διιάδα θαηά ην 2014 πξνβιέπεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

10%.  

(βι http://traveldailynews.gr/news/article/57174) 

 

Γηα ηελ πξνβνιή ηεο Άλδξνπ ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ θαη ζε 

ηδηώηεο, πξνσζήζεθαλ κε πξνζσπηθέο επαθέο ησλ εθπξνζώπσλ καο, ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα ηεο Άλδξνπ ζε touroperators πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε θαζώο θαη ζε 

επηζθέπηεο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ. 

 

Από ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πεξηπηέξνπ, ππήξμαλ θαη πνιινί νπεδνί κεγάιεο ειηθίαο 

«λνζηαιγνί ηνπ παξειζόληνο» πνπ πξηλ από πεξίπνπ 20-25 ρξόληα κε ηελ εηαηξεία 

Apollo Resor έθεξλαλ groups νπεδώλ ζην λεζί καο. Όινη απηνί ήηαλ πξαγκαηηθά 

ελζνπζηαζκέλνη θαη θάπνηνη από απηνύο ζπγθηλεκέλνη κίιεζαλ γηα ηηο αμέραζηεο 

δηαθνπέο ηνπο ζην λεζί καο. Σέινο ην πεξίπηεξν ηεο Άλδξνπ επηζθέθζεθαλ Έιιελεο 

πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε νπεδία θαη κε ελζνπζηαζκό είδαλ ηελ Άλδξν επηηέινπο 

λα αλνίγεη ηνπο νξίδνληέο ηεο ζην εμσηεξηθό. 

 

Ζ έθζεζε «ΒΗΣ» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηο Μηιάλο ηες Ηηαιίας ην δηάζηεκα από 13-

16 Φεβροσαρίοσ 2014, θαη ηελ Άλδξν εθπξνζώπεζαλ νη επηρεηξεκαηίεο – μελνδόρνη 

θ.θ. Βαζίιες Βαζηιόποσιος, Γηολύζηος Σζηκής θαη Γαλάε Σζηκή. 

 

ε πεξίπηεξν εκβαδνύ 96 η.κ. ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ απνηέιεζε ηνλ ππξήλα 

ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο, θηινμελώληαο ηα λεζηά ηεο: από ηηο Κπθιάδεο, Άλδξν, 

Σήλν, Μύθνλν, αληνξίλε, Πάξν, Αληίπαξν, Μήιν, Κίκσιν, Κύζλν, Φνιέγαλδξν θαη 

ίθλν θαη από ηα Γσδεθάλεζα: Ρόδν, Κσ, Κάξπαζν, Αζηππάιαηα. 

 

Σαπηόρξνλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ ηνπξηζκνύ, 

πξνγξακκαηίζηεθαλ ζπλαληήζεηο κε δεκνζηνγξάθνπο έγθξηησλ κέζσλ ηεο Ηηαιίαο, 

κε ζηόρν ηνλ ζρεδηαζκό δεκνζηνγξαθηθώλ ηαμηδηώλ ην ακέζσο επόκελν ρξνληθό 

δηάζηεκα. 

http://traveldailynews.gr/news/article/57174


 

Σα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ επηζθέθζεθαλ πιεζώξα ηαμηδησηηθώλ 

πξαθηνξείσλ θαη tour operators πνιιώλ ηηαιηθώλ πόιεσλ θαη εθηόο ηνπ Μηιάλνπ 

όπσο Νάπνιε, Μπάξη, Ρώκε, αλαδεηώληαο λέεο ζπλεξγαζίεο θαη όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά επεζήκαλε ε αξκόδηα αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνπξηζκνύ θ. Διεπζεξία 

Φηαθιάθε «Με ηελ πξσηνβνπιία απηή, ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, πξνζπάζεζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ Ηηαιώλ ηαμηδησηώλ γηα ηηο Κπθιάδεο θαη ηα 

Γσδεθάλεζα». 



 

Ο Γήκος Άλδροσ ζηελ έθζεζε Vacantiebeurs 2014 ζηελ Οσηρέτηε 

Οιιαλδίας2 

 

5-2-2014 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΟΤ 

Υώξα, Σ.Κ. 84500 Άλδξνο ηει. 22823.60235 fax. 22820.23766 

Άλδξνο, 21 Ηαλνπαξίνπ 2014 

Γειηίο Σύποσ 

Ο Γήκνο Άλδξνπ ζπκκεηείρε κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, γηα πξώηε θνξά 

ζηελ έθζεζε Vacantiebeurs 2014 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οπηξέρηε ηεο 

Οιιαλδίαο από 14 έσο 19 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε, επεηεύρζε ύζηεξα από επηζηακέλεο πηέζεηο ησλ 

επαγγεικαηηώλ ηεο Άλδξνπ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, νη νπνίνη ιόγσ ηεο 

απμεκέλεο επηζθεςηκόηεηαο Οιιαλδώλ ζην λεζί ζεώξεζαλ όηη ε νξγαλσκέλε 

παξνπζία θαη πξνβνιή ησλ λεζηώλ ζηελ Οιιαλδία  ζα ιεηηνπξγνύζε επεξγεηηθά γηα 

ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηεξσλ γξαθείσλ ηνπξηζκνύ ζηελ Άλδξν. 

 

Σα εγθαίληα έγηλαλ ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ην πεξίπηεξν καο επηζθέθηεθαλ 

δεκνζηνγξάθνη θαη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο νη νπνίνη γεύηεθαλ αλδξηώηηθα γιπθά θαη 

ηζίπνπξν ησλ δαραξνπιαζηείσλ «Γεκήηξεο Λάζθαξεο» θαη «Αλζόο Γνπξηνύ». 

 

ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ από ηελ ηνπξηζηηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ ηα κέιε: 

θ. Ησάλλα Υαιά, θ. Δπθξνζύλε Σξηδήκα θαη θ. Υαξάιακπνο Υώλαο θαζώο θαη νη 

επαγγεικαηίεο θ. Γαλάε Σζηκή (Ξελνδνρείν  Mare E. Vista, Δπακεηλώλδαο, Μπαηζί 
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Άλδξνο ), θ. Εαλλήο Θσκάο (Capriccio Bar, Μπαζί Άλδξνπ) θαη θ. Ησάλλεο Θσκάο 

(Σαβέξλα ηακάηεο, Μπαηζί Άλδξνο). 

 

Σα κέιε θαη ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ 

Γήκνπ Άλδξνπ επραξηζηνύλ ζεξκά όινπο όζνη ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιόγσ Έθζεζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηα Εαραξνπιαζηεία «Γεκήηξεο Λάζθαξεο» θαη «Αλζόο Γαπξίνπ», ην 

ύιινγν Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Υώξαο «Ζ Αγία Θαιαζζηλή» γηα ηελ πξνζθνξά 

ηνπηθώλ πξντόλησλ, ηελ θ. Αγγειηθή ηξαηή γηα ηε θσηνγξάθεζε ηεο έθζεζεο θαη ηηο 

θ.θ. Φσηνπνύινπ θαη θαξβέιε από ηνλ ΔΟΣ Οιιαλδίαο γηα ηελ αξσγή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο. 



 

Ζ Άλδρος ζηελ 29ε Γηεζλή Έθζεζε Σοσρηζκού3 

28-11-2013 

ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΟΤ 

Άλδξνο, 25 Ννεκβξίνπ 2013 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

«Ο αγώνας ποσ πρέπει να δώζοσμε απένανηι ζηην μεγάλη κρίζη ποσ βιώνοσμε ως 

τώρα είναι ένας αγώνας ποσ μας θέλει όλοσς ενωμένοσς και μονιαζμένοσς» 

ζημείωζε η Ανηιπεριθερειάρτης Τοσριζμού κ. Εσλεθερία Φηακλάκη ζηην 29η Διεθνή 

Έκθεζη Τοσριζμού Philoxenia 2013 , προζθέηονηας πως «ο ηοσριζμός είναι ηο 

μοναδικό μας όπλο για να βγει η τώρα μας από ηην κρίζη, και γι΄ασηό πρέπει να 

ζσνεργαζηούμε εάν θέλοσμε να έτοσμε ηο καλύηερο αποηέλεζμα, καθώς ο ζηότος 

μας είναι κοινός». 

  

ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κε θνηλό ζηόρν ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ηεο Άλδξνπ, ζπκκεηείρε ν Γήκνο Άλδξνπ ζηελ 29ε  Philoxenia 2013 ποσ 

πραγμαηοποιήθηκε από 21-24 Νοεμβρίοσ 2013 ζηο εκθεζιακό κένηρο HELEXPO ζηη 

Θεζζαλονίκη. Οη επηρεηξεκαηίεο θαη ύιινγνη ηεο Άλδξνπ ζηήξημαλ ηελ ελ ιόγσ 

πξσηνβνπιία ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πξνζθέξνληαο αλδξηώηηθα πξντόληα αιιά θαη 

ηελ παξνπζία ζηνπο ζην πεξίπηεξν ηνπ λεζηνύ. 

 

ηόρνο ήηαλ λα παξνπζηαζηεί ην λεζί σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο άμηνο επίζθεςεο 

θαζ” όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ζην πεξίπηεξν ηεο Άλδξνπ, νη 

επηζθέπηεο κπνξνύζαλ λα βξνπλ ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ην λεζί θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

δύν εθδόζεηο ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ «Άνδρος, ηο νηζί ηων νερών και ηων 
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ονείρων» θαη «Πεζοπορία ζηην Άνδρο», ην έληππν πιηθό θαη ησλ δύν πιιόγσλ 

Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ «Αγία Θαιαζζηλή» θαη «Άγηνο Φίιηππνο», 

Παξαδνζηαθά γιπθά από ηα Εαραξνπιαζηεία «Αλζός Γασρίοσ», «Μπαθέιας», 

«Εαϊρες», «Λσγίδος», «Δρκής», ηνπηθά πξντόληα όπσο ληόπην καιαθό ηπξί από 

ην ησροθοκείο Κοιίηζας, ινπθάληθα από ηα ρνηξνζθάγεηα ηνπ Ποιηηηζηηθού 

σιιόγοσ Απροβάηοσ, λεξό ΑΡΗΕΑ (εκθηαισκέλν θαη αλζξαθνύρν) ηζίπνπξν θαη 

ιηθέξ «θαξπδάθη», «πηθξακύγδαιν», «βύζζηλν» από αλδξηώηηζεο λνηθνθπξέο, 

παμηκάδηα από ηνλ θούρλο ηοσ θ. Κώζηα Γαρύθαιιοσ ζηνλ πεδόδξνκν ηεο 

Υώξαο ηεο Άλδξνπ, ηα νπνία θεξλνύζε ε αλδξηώηηζα κέινο ηνπ σιιόγοσ 

Γσλαηθώλ Άλδροσ θ. Φξαγθνύια Ρατζε ληπκέλε κε  παξαδνζηαθή ελδπκαζία. 

 

Παξάιιεια ην DVD ηεο Άλδξνπ πνπ κε ηδηαίηεξε θαιαηζζεζία θαη κεξάθη 

επηκειήζεθε ε «Οκάδα Καρλαβαιηού Υώρας Άλδροσ» παίρηεθε ζε πξώηε 

πξνβνιή ζηελ 29ε Γηεζλή Έθζεζε Σνπξηζκνύ «Philoxenia», θαη ηξάβεμε ηα βιέκκαηα 

ησλ επηζθεπηώλ αιιά θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ εθζεηώλ άιισλ πεξηνρώλ. Δθείλν 

πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ απόδνζε ηεο αλδξηώηηθεο αξρνληηάο θαη 

λνηθνθπξνζύλεο ήηαλ ηα ζθεύε από ην θαηάζηεκα «Σζοσκπιέθη» ηες θ. Μαρίας 

Περηέζε πνπ απιόρεξα παξαρώξεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έθζεζεο. 

 

Ζ «Μηθρά Αγγιία» ήηαλ εθεί. Ζ αθίζα θνζκνύζε ην πεξίπηεξν ηεο Άλδξνπ θαη ην 

ηξέηιεξ ηεο ηαηλίαο πξνβαιιόηαλ θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαζειώλνληαο 

ηνπο αλππνςίαζηνπο πεξαζηηθνύο αιιά θαη ελδηαθεξνκέλνπο γηα ην λεζί καο. 

 

Σν πεξίπηεξν επηζθέθζεθε ε Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ θ. Όιγα Κεθαινγηάλλε ε νπνία 

καδί κε ηελ Αληηπεξηθεξεηάρε Σνπξηζκνύ θ. Φηαθιάθε θσηνγξαθήζεθαλ κε ηελ 

«αλδξηώηηζα» θαη έδσζαλ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ άξηηα παξνπζία ηνπ λεζηνύ καο 

ζηελ έθζεζε. Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο, αθνύ θάιεζε ηελ θ. Κεθαινγηάλλε ζηελ επίζεκε 

παξνπζίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ πνπ ζα γίλεη ην Γεθέκβξην, δήηεζε από ηελ Τπνπξγό, ζην δύζθνιν έξγν ηεο 

θαη ζηνπο λένπο ζηόρνπο πνπ έζεζε, «λα ζσλεργαζηεί κε ηης ειιεληθές 

Περηθέρεηες, γηαηί κόλο ασηές γλωρίδοσλ θαιύηερα πώς κπορεί λα αλαδεητζεί ο 

ηοσρηζκός θάζε περηοτής». 

 

Δθηόο από ηελ Τπνπξγό Σνπξηζκνύ ην πεξίπηεξνπ ηεο Άλδξν όπσο θαη όια ηα 

πεξίπηεξα ηεο εθζεζηαθήο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ επηζθέθζεθε ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΟΣ Υξηζηόθνξνο Καπαξνπλάθεο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πάλνο 

Λεηβαδάο, ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Απόζηνινο Σδηηδηθώζηαο, 

εθπξόζσπνη από ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο. 



Δπίζεο ε Αληηδήκαξρνο Άλδξνπ θ. Μαξία Βαζηινπνύινπ ήξζε ζε επαθή κε 

ηνλ Πρέζβε ηες Ποιωλίας, ν νπνίνο δήισζε όηη ε Άλδξνο δηαζέηεη όια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηνύλ νη Πνισλνί γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη δήηεζε 

ζπλάληεζε κε ηνπο θνξείο ηεο Άλδξνπ γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ελ ιόγσ εγρεηξήκαηνο. 

Ο Τποσργός Σοσρηζκού ηες Ρωζίας ζε ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαο ηεο Άλδξνπ ζηελ 

Έθζεζε ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε, ζπλνδεπόκελνο από ηελ θ. Φηαθιάθε γεύηεθε 

αλδξηώηηθα εδέζκαηα θαη γηα άιιε κηα θνξά ηόληζε ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρώζσλ γηα ηελ 

Διιάδα θαη δε γηα λεζηά, ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο όπσο ε Άλδξνο. 

 

Οιιαλδηθά γραθεία πξνζέγγηζαλ θαη ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε ηελ Άλδξν. ην πιαίζην 

ηνπ επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο Άλδξνπ γηα ηνπο Οιιαλδνύο ε 

θ. Φηαθιάθε δηαβεβαίσζε ηνλ Αληηδήκαξρν Γαπξίνπ θ. Φξαληδέζθν Αζαλαζίνπ όηη ε 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζα ζπκκεηέρεη θέηνο ζηελ έθζεζε ηεο Οσηρέτηες ζηελ 

Οιιαλδία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 θαζώο θαη ζηε οσεδία, θαηόπηλ ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ. 

 

Σξεηο κεγάινη Ξελνδόρνη από ηε Βοσιγαρία θαη ζπγθεθξηκέλα από ην αληάζθη, 

επηζθέθζεθαλ ην πεξίπηεξν ηεο Άλδξνπ θαη κέζα από ην ελεκεξσηηθό πιηθό, 

εληππσζηάζηεθαλ από ην λεζί θαη δηαβεβαίσζαλ όηη ην θαινθαίξη ηνπ 2014 

ζπλεξγάηεο ηνπο ζα επηζθεθηνύλ ηελ Άλδξν πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζνπλ αλδξηώηεο 

επηρεηξεκαηίεο ώζηε λα μεθηλήζεη άκεζα κία ηνπξηζηηθή ζπλεξγαζία. 

 

ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ από ηηο Κπθιάδεο ηα λεζηά: Άλδξνο, Σήλνο, Μύθνλνο, 

 Πάξνο, Ίνο, αληνξίλε, έξηθνο, ίθλνο, Κύζλνο, Μήινο, Φνιέγαλδξνο, ύξνο, Κέα 

θαη από ηα Γσδεθάλεζα: Πάηκνο, Αζηππάιαηα, ύκε, Υάιθε, Λεηςνί, Κάξπαζνο, 

Λέξνο, Ρόδνο, Κσο. 

 

Ζ δαπάλε ελνηθίαζεο ηνπ ρώξνπ, όπσο θαη γηα όια ηα λεζηά, θαιύθζεθε από ηελ 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ν Γήκνο Άλδξνπ δηέζεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έθζεζεο 

όρεκα γηα ηε  κεηαθνξά ηνπ έληππνπ πιηθνύ, ησλ πξντόλησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ 

ηεο Άλδξνπ, ηε δσξεάλ αθηνπιντθή κεηαθίλεζε ησλ νπνίσλ εμαζθάιηζε ε 

εηαηξεία Fast Ferries θαη ην ηαμηδησηηθό Πξαθηνξείν «Ploes» ηες θ. Καηερίλας 

Καζηδώλε. 

 

Δθπξόζσπνη ηεο Άλδξνπ ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ: ε Αληηδήκαξρνο Άλδξνπ θαη 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ -Σνπξηζκνύ θ. Μαξία Βαζηινπνύινπ, ν Αληηδήκαξρνο 

Γαπξίνπ θ. Φξαληδέζθνο Αζαλαζίνπ, ε Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνύ θ. 

Μαξγαξίηα ηεθαλή, από ην ύιινγν Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Υώξαο Άλδξνπ ε θ. 



Μνζρνύια Μπαηή, από ην ύιινγν Γπλαηθώλ Άλδξνπ ε θ. Φξαγθνύια Ρατζε, νη 

επαγγεικαηίεο Βαζίιεο Μπαηήο, Γεκήηξεο Κόζεο, από ην Ξελνδνρείν «Αλεξνύζα» 

νη θ.θ. Αλαγλσζηόπνπινο -Πξσηόπαπαο θαη ε Γηεπζύληξηα ηνπ Ξελνδνρείνπ θ. Μαξία 

άιαξε, ε θ. Αξγπξώ Εώδνπια, ν θ. Νίθνο Καθιακάλεο, ε θ. Γηάλλα Βαζηινπνύινπ 

θαη ε θ. Γεκεηξηάλα Μώξνπ. 

 

Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο όζνη ζπκκεηείραλ, επαγγεικαηίεο θαη ζύιινγνη, γηα 

ηελ αξσγή ηνπο ζηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ λεζηνύ καο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

ρνξεγνύο ηεο έθζεζεο: 

  

Εαταροπιαζηεία θαη Καηαζηήκαηα κε Παραδοζηαθά Προϊόληα: 

«Αλζόο Γαπξίνπ», «Μπαθέιαο», «Εατξεο», «Λπγίδνο», «Δξκήο», Σπξνθνκείν 

Κνιίηζαο, ΑΡΗΕΑ, θνύξλνο ηνπ θ. Κώζηα Γαξύθαιιν, θαηάζηεκα «Σζνπκπιέθη» ηεο 

θ. Μαξίαο Πεξηέζε, Ησάλλα αξαβάλνπ, 

σιιόγοi: ύιινγνο Γπλαηθώλ Άλδξνπ, Πεξίγπξνο Κηλεκαηνγξαθηθήο Λέζρεο 

Άλδξνπ, Οκάδα Καξλαβαιηνύ Υώξαο Άλδξνπ, Πνιηηηζηηθό ύιινγν Απξνβάηνπ, 

Νασηηιηαθή εηαηρεία: Fast Ferries θαη ην πξαθηνξείν Ploes ηεο θ. Καηεξίλαο 

Καζηδώλε.



Ζ Άλδρος ζηε Γηεζλή Έθζεζε INWETEX-CIS ζηελ Αγία Πεηρούποιε 

Ρωζίας, ποσ πραγκαηοποηείηαη 10 –12 Οθηωβρίοσ 20134 
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