
 

 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΑΘΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΘΑ 

 

 

ΔΕΛΣΘΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

         Αγρίνιο  29  Ασγούστοσ  2014 

 

 

Σο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο άνοιγμα της 4ης Έκθεσης Σοπικών Προϊόντων 

 

Μέιε ηεο Γηνίθεζεο, ζηειέρε ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ν Πξόεδξόο 

ηνπ θ. Παλαγηώηεο Σζηρξηηδήο παξαβξέζεθαλ ρηεο ζην επίζεκν άλνηγκα ηεο 4εο έθζεζεο 

Σνπηθώλ Πξντόλησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Πέκπηε 28 Απγνύζηνπ έσο ηελ 

Κπξηαθή 31  Απγνύζηνπ ζην ρώξν ηνπ ιηκαληνύ ζην Μεζνιόγγη. Σν Δπηκειεηήξην ζπκκεηέρεη 

κε  Δθζεζηαθό πεξίπηεξν ηνπηθώλ πξντόλησλ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο όπνπ δεθάδεο κέιε 

ηνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξντόληα ηνπο θαη ζην ηνπηθό θνηλό ζηα πιαίζηα κηαο Έθζεζεο πνπ 

ζεκεηώλεη ηεξάζηηα επηηπρία γηα ηέηαξηε ρξνληά. 

Σν Δθζεζηαθό πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ από ηελ πξώηε κέξα δέρηεθε πιήζνο 

επηζθεπηώλ πνπ δνθίκαζαλ θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηα πξντόληα ησλ ηνπηθώλ παξαγσγώλ θαη 

γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπο. 

Δίρε πξνεγεζεί ην επίζεκν άλνηγκα ηεο  4εο Έθζεζεο Σνπηθώλ Πξντόλησλ κε  90 

ζπκκεηέρνληεο θαη παξόληεο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θ. Απόζηνιν Καηζηθάξα, 

ην Γήκαξρν Η.Π. Μεζνινγγίνπ θ Παλαγηώηε Καηζνύιε, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο θ. Παλαγηώηε Σζηρξηηδή, ηνλ λενθιεγέληα Γήκαξρν Η.Π. Μεζνινγγίνπ θ. 

Νίθν Καξαπάλν, ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.θ. Βαζίιεην Αλησλόπνπιν θαη Γεώξγην 

Αγγειόπνπιν, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο θ. Κσλζηαληίλν Νηθνινύηζν θαη ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θ. Υξήζην Γήκα. Παξνπζία ηνπ εβαζκηόηαηνπ 

Μεηξνπνιίηε Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο θ.θ. Κνζκά έθνςαλ ηελ άζπξε θνξδέια ησλ 

εγθαηλίσλ θαη μεθίλεζαλ ηελ ηέηαξηε απηή πεξίνδν ηεο ζεκαληηθήο έθζεζεο, παξνπζία αθόκε 

αληηδεκάξρσλ, δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, θαζώο θαη πιήζνπο θόζκνπ. 

Σνλ ιόγν πήξε γηα ραηξεηηζκό ν θ. Υξήζηνο Γήκαο, Πξόεδξνο ηνπ Διιελνξσζηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ πνπ έθαλε εηδηθή αλαθνξά ζηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη πσο επεξεάδνπλ 

Διιάδα θαη Ρσζία, ελώ νκηιίεο πξαγκαηνπνίεζαλ θαη νη θ.θ. Καηζηθάξαο θαη Καηζνύιεο.  



Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Παλαγηώηεο Σζηρξηηδήο ζηελ νκηιία ηνπ ηόληζε όηη 

πάληα ζηόρνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ήηαλ ε εμσζηξέθεηα όρη κόλν ζηηο εμαγσγέο αιιά θαη ζην 

λα κάζνπκε νη ίδηνη ηα πξντόληα ηνπ ηόπνπ καο. Έθαλε αλαθνξά ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ γηαηί ράλνληαη πξνζπάζεηεο ρξόλσλ λα αλνίμνπλ λέεο αγνξέο θαη δήηεζε από 

ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο λα παξαθνινπζνύλ καζήκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη λα παίξλνπλ 

ην ξίζθν -αλ πξνζδνθνύλ θάηη άιιν από κηα ππαιιειηθή ζρέζε ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα- αιιά λα κελ βιέπνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζαλ έζραηε ιύζε. Δπραξίζηεζε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηνλ απεξρόκελν Γήκαξρν θ. Καηζνύιε γηαηί, όπσο αλέθεξε, « ήηαλ δηθή 

ηνπ ηδέα ε Έθζεζε», ελώ επραξίζηεζε εηδηθά ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο θ. 

Νηθνινύηζν θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θ. Υξήζην Γήκα. Σέινο 

επρήζεθε λα μαλαβξεζνύλ όινη καδί θαη γηα ηελ 5ε Έθζεζε Σνπηθώλ Πξντόλησλ. 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζπκκεηέρεη ζηελ 4ε Έθζεζε Σνπηθώλ Πξντόλησλ 

σο εηαίξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο «Απαζρόιεζε θαη Αλάπηπμε ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία» θαη πινπνηεί ηελ δξάζε 3.4 «Γηνξγάλσζε έθζεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη 

ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα». Αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη ν 

ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ δξάζεσλ ελεκέξσζεο - 

επαηζζεηνπνίεζεο κέζσ θαη ζηόρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

θαηεγνξηώλ θνηλνύ (θαηαλαισηώλ θαη επηρεηξήζεσλ) γηα ηα πξντόληα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, 

ε ακθίδξνκε ελεκέξσζε (in & out) γηα ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο θαη ηηο θαηλνηνκηθέο κεζόδνπο 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο πξντόλησλ, θιπ. ε αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο θαη θαιώλ πξαθηηθώλ, ε αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηηο ηάζεηο εμέιημεο ησλ 

δπλακηθώλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο εθηηκήζεηο πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο 

παξαγσγήο θαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ΜΜΔ γεληθά θαη ησλ ηνπηθώλ παξαγσγώλ 

εηδηθόηεξα. 

ην ρώξν ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δξάζεηο γεπζηγλσζίαο, πξνβνιήο & πξνώζεζεο ησλ 

πξντόλησλ αιιά θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ δξάζε  ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο «Απαζρόιεζε 

θαη Αλάπηπμε ζηελ Αηησιναθαξλαλία». 

Από ηελ λνκό Αηησιναθαξλαλίαο ζπκκεηείραλ ζην Δθζεζηαθό πεξίπηεξν ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ , αλά θιάδν πξντόλησλ, νη παξαθάησ επηρεηξήζεηο εληζρύνληαο έηζη ηελ 

εμσζηξέθεηά ηνπο: 

 

 



 

ΕΛΑΘΟΚΟΜΘΚΑ ΠΡΟΘΟΝΣΑ 

ΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Β.Δ.Δ.-GAIA, ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ, ΖΛΗΓΑ Α.Δ.Δ.Δ , ΜΖΛΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ Δ.Δ, ΣΔΦΑΝΑΣΟ Γ. – ΣΟΡΒΑΝΣΕΖ . Δ.Π.Δ. Messolongi Fields LTD, 

ΠΡΔΒΔΝΣΕΑ ΔΤΘΤΜΗΟ “OLIVE GUEEN”, ΗΑΓΖΜΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ, ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ, ΑΦΟΗ ΣΗΠΡΑ ΟΔ, 

ΚΑΑΒΔΣΖ ΥΡΖΣΟ, ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ. 

 

ΟΘΝΟ ΚΑΘ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ 

Ν&Ν ΓΡΗΒΑ Ο.Δ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑ (ΠΔΣΡΗΝΟ ΥΩΡΗΟ), ΚΡΑΗΑ 

ΩΣΖΡΗΟΤ, ΘΔΣΗΑ ΔΠΔ, ΠΟΣΟΠΟΗΪΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Μ.Δ.Π.Δ,  ΑΦΟΗ 

ΣΡΗΚΔΝΔ ΟΔ, ΠΑΗΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ. 

 

ΣΤΡΟΚΟΜΘΚΑ ΠΡΟΘΟΝΣΑ 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ, ΣΑΤΡO ΚΑΡΟΤΟ  AE, ΓΔΛΦΟΗ Α.Δ.,  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ, Ν. ΝΑΚΑ & ΤΗΟΗ ΟΔ, ΠΔΣΡΑΣΟ ΜΖΝΑ, ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ & ΗΑ Ο.Δ., ΑΦΟΗ ΠΑΠΟΤΣΖ Ο.Δ., ΓΡΑΣΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ. 

 

ΜΕΛΘ – ΟΠΡΘΑ – ΑΡΩΜΑΣΘΚΑ ΦΤΣΑ – ΖΤΜΑΡΘΚΑ – ΑΛΑ – ΠΡΟΘΟΝΣΑ 

ΖΑΥΑΡΟΠΛΑΣΘΚΗ, ΑΡΩΜΑΣΑ, ΦΡΟΤΣΑ, ΑΤΓΟΣΑΡΑΥΟ. 

ΔΤ.ΓΔ. ΠΗΣΗΟΛΑ Α.Β.Δ.Δ-AGRINO, ΑΦΟΗ Π. ΚΟΤΣΔΡΖ Α.Δ,   ΑΝΘΖΡ ΑΒΔΔ, 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΛΤΚΔ Α.Δ, ΚΑΛΑ Α.Δ., ΣΗΑΚΑΝΗΚΑ ΥΡΤΟΤΛΑ ΣΟΤ ΖΛΗΑ, 

ΣΤΛΗΑΡΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΚΖ 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ,  ΑΡΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΦΤΗ & 

ΟΤΗΑ, ΑΓΓΔΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, ΜΠΑΡΗΑΜΖ ΑΡΓΤΡΩ ΣΟΤ 

ΥΡΖΣΟΤ, ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ ΤΝETΑΗΡΗΜΟ 

ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ, ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΛΑΪΑ «Ο ΑΡΑΚΤΝΘΟ», ΑΦΟΗ ΣΔΦΟΤ 

& ΗΑ Δ.Δ, ΦΛΩΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ, ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΓΗΟΤ.  

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΘΟΘΚΗΗ 


