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ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
 

ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

Ο ∆ήµος Τρίπολης στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την προβολή και προώθηση 

των τοπικών προϊόντων, αλλά και την τουριστική προβολή της περιοχής, συµµετέχει 

µε δικό του περίπτερο στην «3η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων Αιτωλοακαρνανίας », 

από την Πέµπτη 29 Αυγούστου έως και την Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου στο χώρο του 

Λιµανιού Μεσολογγίου.  

Ο ∆ήµαρχος Τρίπολης κ. Γιάννης Σµυρνιώτης και ο εντεταλµένος Σύµβουλος επί 

Αγροτικών θεµάτων κ. Γιώργος Παπαδηµητρίου παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της 

έκθεσης που έγιναν από τον Πρόεδρο του Ελληνορωσικού Επιµελητηρίου κ. ∆ήµα 

και τον εµπορικό ακόλουθο της Ρωσικής Πρεσβείας κ. Nikitiv,την Πέµπτη 29 

Αυγούστου το βράδυ, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. 

Κοσµά, της Βουλευτού κυρίας Τριανταφύλλου, των συνδιοργανωτών της Έκθεσης, 

εκπρόσωπων αρχών και φορέων της περιοχής, αλλά και πλήθους κόσµου.  

Στο περίπτερο του ∆ήµου Τρίπολης διανέµονται το νέο dvd για τα τοπικά αγροτικά 

προϊόντα , το νέο φυλλάδιο για τα προϊόντα της Αρκαδικής Γής , έντυπα τουριστικής 

προβολής στην Ελληνική Αγγλική και Γερµανική    τα αξιοθέατα της περιοχήε του 

∆ήµου Τρίπολης. 

 

Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να δουν τα τοπικά µας προϊόντα, 

αχλάδια, πατάτες, µέλι, σκόρδα και κρασί µοσχοφίλερο Μαντινείας που προσέφεραν 

τα οινοποιία της περιοχής.  

Αρκετός ο κόσµος που επισκέφτηκε το περίπτερο του ∆ήµου Τρίπολης και εξέφρασε 

ενδιαφέρον για τα τοπικά προϊόντα αλλά και τις οµορφιές τις περιοχής.  

 

Το πρόγραµµα της 3ης Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων έχει ως εξής: Σάββατο 31 

Αυγούστου 2013 20:30 «Εργαλεία και προϋποθέσεις για την προώθηση των 

εξαγωγών». Ηµερίδα του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας µε διµερή 

Επιµελητήρια, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο της έκθεσης. 22:00 Συναυλία από το 

“ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΜΗΜΑ” του ∆ηµοτικού Ωδείου Μεσολογγίου. “Καλλιτεχνική 

επιµέλεια Σπύρος Χολέβας”.  

Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013 20:00 Εκδήλωση µε θέµα: « Η ανάπτυξη 

Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΟΥ στην περιοχή του λιµένα Μεσολογγίου. Προϋποθέσεις και 

δυνατότητες» 21:30 Λαϊκή Βραδιά Η έκθεση λειτούργει καθηµερινά 19:30 – 24:00 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του τετραήµερου λειτουργεί έκθεση λαογραφικού υλικού, από 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευηνοχωρίου «Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥ∆ΩΝΑ». 

 

http://www.traveltripolis.gr/ 

http://www.facebook.com/Traveltripolis/ 

https://twitter.com/#!/traveltripolis 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


