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Έκλεισε τις πύλες της η 7η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραμα» 
 

 

Με βασικό χαρακτηριστικό την περιφερειακή της διάσταση και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, έκλεισε 
τις πύλες της η 7η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραμα» θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τις 
επόμενες εκθέσεις και στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της περιφέρειας. 
 
Με μια πρωτότυπη γαστρονομική εκδήλωση και πολλά δώρα σφράγισε τις πύλες της η 7η Περιφερειακή 
Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραμα», που πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 20 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 25 
Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του κτηρίου ΓΕΑ στο 1ο οικοδομικό τετράγωνο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. 

 
Καλή επιτυχία στους στόχους που είχαν θέσει οι εκθέτες ευχήθηκε στην διάρκεια της αποχαιρετιστήριας 
ομιλίας του ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ Ανδρέας Σύριος, υπογραμμίζοντας τα οφέλη 
της συμμετοχής τους στην έκθεση όπως  αναγνωρισιμότητα του προϊόντος, ενίσχυση prestige της 
επιχείρησης και κυρίως πωλήσεις σε βάθος χρόνου. Τις ευχαριστίες του για την προσφορά εξέφρασε στους 
ιδιοκτήτες τους κτιρίου κ.κ. Ηλία Χασάπη και Θανάση Τρυφωνόπουλο, τους χορηγούς του event 
παραδοσιακών αρκαδικών γεύσεων και τους υπεύθυνους από την πλευρά του Επιμελητηρίου κ.κ. Βασίλη 
Αθανασιάδη και Γιάννη Παπαγεωργίου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, το ΚΤΕΛ Αρκαδίας,  τους 
δωροθέτες,  τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή που παρείχαν στην Έκθεση και φυσικά την 
Άλφα Εκθεσιακή για την άψογη διοργάνωση.  
 
Στην καθιερωμένη βράβευση, λίγο πριν από την τελετή λήξης ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας με μέλη 
της ΔΕ του Επιμελητηρίου Αρκαδίας συνεχάρη, ξεχωριστά, όλους τους εκθέτες, στα περίπτερά τους, και τους 
απένειμε τα διπλώματα συμμετοχής. 
 
Στα πλαίσια της τελετής λήξης, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου διοργάνωσε γαστρονομικό happening με 
Αρκάδες μάγειρες και μαθητές της σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ να ετοιμάζουν και να σερβίρουν 
παραδοσιακές Αρκαδικές συνταγές και το κοινό να τις δοκιμάζει. 
 
Η κλήρωση, με τα δώρα που είχαν προσφέρει οι ίδιοι οι εκθέτες έλαβε μέρος πριν από το γεύμα, μετά 
μουσικής, που παρέθεσαν ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου σε όλους τους συμμετέχοντες της 
έκθεσης, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την στήριξή τους στο θεσμό της έκθεσης.  
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Σημειώνεται ότι το γαστρονομικό happening και τα προϊόντα του γεύματος ήταν προσφορά από τους 
Αρκάδες επιχειρηματίες:  
 
 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ενώ τιμώμενο 
πρόσωπο ήταν ο Αρκάς επιχειρηματίας κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος για τη σημαντική προσφορά του 
στην ελληνική επιχειρηματικότητα και το κοινωνικό του έργο.  

Την βραδιά της τελετής των εγκαινίων απήλαυσαν τραγούδια από την Νεανική Χορωδία Τρίπολης 
«ΟΡΦΕΑΣ». 

Μεγάλη αθλητική στιγμή ήταν αυτή της παρουσίασης των καινούριων εμφανίσεων του «ΑΣΤΕΡΑ» Τρίπολης,  
με τις οποίες πρόκειται να αγωνιστεί την περίοδο 2012-2013, φέτος δε και στην Ευρώπη 

Η φετινή διοργάνωση σφραγίστηκε και από τις επισκέψεις: του Αμερικανού Πρέσβη κ. Daniel Bennett Smith 
και του Πρέσβη της Κύπρου κ. Ιωσήφ Κυπραίου που επισκέφτηκαν την έκθεση, στα πλαίσια συναντήσεων 
επιχειρηματικού χαρακτήρα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννη 
Μπουντρούκα.  

Σημαντικές παρουσίες ήταν και αυτές των Προέδρων και των Εμπορικών Ακολούθων από τα επιμελητήρια 
Ελληνογαλλικό, Ελληνοτουρικό, Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβουλγαρικό και Ελληνοκινεζικό.  

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Πλούσιες σε περιεχόμενο ήταν και φέτος οι παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης, που πραγματοποιήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις της έκθεσης και διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας με σκοπό την δημιουργία 
επιχειρηματικών  ευκαιριών και την βελτίωση επιχειρηματικών συνθηκών. Η διοργάνωση των παράλληλων 
εκδηλώσεων κινήθηκε στη γενικότερη φιλοσοφία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την αύξηση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η εγχώρια αγορά έχει πλέον συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται και η παρουσία των διμερών Επιμελητηρίων στην Έκθεση. 
 
«Νέα εποχή στον πρωτογενή τομέα. Η συμβολαιακή καλλιέργεια. 
Η νέα εποχή στον πρωτογενή τομέα, με αιχμή τη συμβολαιακή καλλιέργεια βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας, 
την Πέμπτη 21 Ιουνίου, στις 6.30 μ.μ..  Στη διάρκεια της ημερίδας έγιναν εκτενέστερες παρουσιάσεις για τη 
συμβολαιακή καλλιέργεια, τους σταθμούς ξήρανσης, από τους κύριους ομιλητές κ.κ.  Δρ. Ιωάννη Ξυνιά, 
Καθηγητή Γενετικής και βελτίωσης φυτών του ΤΕΙ-Καλαμάτας και τον Μιχάλη Τσαμπαρλή, Αναπληρωτή 
καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών αντίστοιχα, ενώ παρουσιάστηκαν οι σκοποί και 
το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών από δύο εταιρείες από την συνιδιοκτήτρια του Fereikos –Helix, κα. 
Μαρία Βλάχου και τον κ. Βασίλειο Μπουρνά: Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε.».   
  
 
Σεμινάρια Συνεργασιών και Εξαγωγών  
Πώς θα πραγματοποιήσετε συνεργασίες και εξαγωγές ήταν η κεντρική ιδέα της ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου, στις 6 μ.μ.. Οι κύριοι ομιλητές μεταξύ των οποίων  οι  κ.κ 
Ηλίας Σπυρτούνιας Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Παν. Κουτσίκος Πρόεδρος 
Ελληνοτουρκικού & Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητήριου, Ξεν. Βεργίνης Αντιπρόεδρος Ελληνοτουρκικού 
Επιμελητήριου,  Κων. Γιαννίδης Πρόεδρος Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου και Sun Liwei Εμπορικός και 
Οικονομικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας, αναφέρθηκαν στο επιχειρηματικό κλίμα και τις 
επιχειρηματικές συνεργασίες σε Η.Π.Α, Βουλγαρία, Τουρκία και Κίνα. 
Σημειώνεται ότι στην διάρκεια της παρουσίασης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου έγιναν αναλυτικές 
παρουσιάσεις για θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων: το νομοθετικό και ασφαλιστικό περιβάλλον, την 
επιλογή κατάλληλης διανομής για καλύτερη πρόσβαση στις ξένες αγορές και το επιχειρηματικό περιβάλλον 
των αγορών από τους εισηγητές κ.κ : Αλέξ. Κωστόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλος Foresight/Communication 



& Strategy, Νάσο Φελώνη Εταίρος, Bahas, Gramatidis & Partners – Law Firm, Ιωάννη Τζίτζικα Commercial 
Lines Director, CHARTIS.  
 
 
Ο Τουρισμός στις νέες συνθήκες 
Ο τουρισμός στις νέες συνθήκες είναι το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 6.30 
μ.μ. στον χώρο εκδηλώσεων του Αρκαδικού Πανοράματος.  
Στη διάρκεια της ημερίδας οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, ώστε οι επιχειρήσεις του τουρισμού να έχουν λιγότερες συνέπειες. 
Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις της Διευθύντριας του Γραφείου του ΕΟΤ Βελγίου-
Λουξεμβούργου  κας. Ελένης Σκαρβέλη και του κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη από την εταιρεία Hospitality & Tourism 
Consulting, όπου αναφέρθηκαν: στο προφίλ του Βέλγου του τουρίστα και την ένταξη της Αρκαδίας στην 
τουριστική αγορά του Βελγίου, και στην ανάγκη αλλαγής στη διαχείριση και την προώθηση των τουριστικών 
προορισμών στην περίοδο της κρίσης, με βασικό παράγοντα την πρακτική εκπαίδευση των επιχειρηματιών. 
 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας εκ μέρους της Διοικήσεως και του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους εκθέτες και τους επισκέπτες της 7ης Περιφερειακής Έκθεσης 
«Αρκαδικό Πανόραμα» για τη συμμετοχή τους και στους χορηγούς των αρκαδικών προϊόντων για το 
γαστρονομικό event και την τελετή λήξης της Έκθεσης: 
 
 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ) 

ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ) 

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΚΟΥΡΗ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) 

ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΣΙΚΑ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

ΛΑΓΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΡΕΑΤΑ) 

ΜΠΟΛΟΒΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΡΕΑΤΑ) 

ΑΡΚΑΣ ΕΠΕ (ΚΡΕΑΤΑ) 

ΠΙΝΔΟΣ (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΔΑΛΜΑΡΗΣ 

«ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ» ΧΡ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.(ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ) 

ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ) 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ «ΣΤΑΘΗΣ» 

ΜΠΑΚΟΣ – ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ «OLIVIN Ο.Ε.» (ΚΡΕΑΤΑ) 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΥΓΑ) 

ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ) 



ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΡΟΥΠΗ (ΚΡΑΣΙ) 

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ (ΚΡΑΣΙ) 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΡΑΣΙ) 

ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΕΛΠΑ ΑΦΟΙ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ) 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


