
ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας - Σημαντικά!
Πρόγραμμα για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
eTwinning, υπό την Αιγίδα του YΠ.Π.Ε.Θ. Πάτρα
25, 26, 27 Νοεμβρίου 2016

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτ.
Ελλάδας, η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυ-
-ΤΠΕ-Ε, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, τη Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Αχαΐας και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κυκλάδων διοργανώνουν το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση» για την
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της
ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Πάτρας και θα
ξεκινήσει την Παρασκευή 25/11 στις 16:00, ενώ οι εργασίες του θα
ολοκληρωθούν την Κυριακή 27 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Το Σάββατο 26
Νοεμβρίου παράλληλα και στο Επιμελητήριο Αχαϊας (Μιχαλακοπούλου 58) θα
διεξαχθούν εργαστήρια ρομποτικής & προγραμματισμού καθώς και διαλέξεις
για Πληροφορικής και θετικών επιστημών.
 Αναλυτικά όλες τις εργασίες μπορείτε να αναζητήσετε στο πρόγραμμα από
το επίσημο site του συνεδρίου.
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Επιμελητηρίο Αχαΐας:Πλήθος
προτάσεων του Προγράμματος
Ελλάδας -Ιταλίας
Τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ως επικεφαλής ή συνδεδεμένου εταίρου σε
πλήθος προτάσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014 -
2020 INTERREG, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του φορέαΗ συμμετοχή του
Επιμελητηρίου Αχαΐας, αφορά συνολικά σε 15 προτάσεις έργων, προϋπολογισμού άνω
των 2 εκατ. ευρώ, που έχουν ως αντικείμενο την υποστήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης των
εξαγωγών, την έρευνα και την καινοτομία, τον αγροδιατροφικό τομέα, την
κατάρτιση και την απασχόληση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝΗ υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στο πεδίο των εξαγωγών, με
έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι το αντικείμενου που αφορά τις
περισσότερες προτάσεις του Επιμελητηρίου για ένταξη στο Interreg. Συγκεκριμένα,
προτείνονται δράσεις για την υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, ειδικά στον τομέα των αγρο-
διατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω κοινών ενεργειών μάρκετινγκ,
συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές σε τρίτες
χώρες.Επίσης, σε συνεργασία με άλλους φορείς, προτείνεται μια δράση για την
υποστήριξη εταιρειών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, προώθησης καινοτόμων
μεθόδων παραγωγής και αποθήκευσης, κατάρτισης του προσωπικού τους καθώς και
υποστήριξη της πρόσβασης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.Στο πλαίσιο
του έργου «The WINE Synergy», το Επιμελητήριο προωθεί μια καινοτόμο διοικητική
υποδομή, για οινοποιεία περιοχών της Μεσογείου, με σκοπό την αύξηση των
εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.Ενα άλλο προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την
ενίσχυση δύο θερμοκοιτίδων στην Πάτρα και στο Μπάρι της Ιταλίας, που
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου FOODING και οι οποίες έχουν ως βασικό
προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα
γενικότερα για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και
υπηρεσίες.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΟι προτάσεις του Επιμελητηρίου, έχουν
λάβει υπόψη τους και το αντικείμενο της κατάρτισης και της απασχόλησης, ως
ενέργεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των
επαγγελματιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα κατατεθεί πρόταση στο Interreg, για την
υιοθέτηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου που θα προωθεί στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, πλατφόρμες
τηλεργασίας/εύρεσης εργασίας και πλατφόρμες Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών
Μαθημάτων, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕνα
ακόμα ξεχωριστό κεφάλαιο των προτάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αποτελούν οι
δράσεις με πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο. Μάλιστα, το Καρναβάλι αποτελεί



κεντρικό πυλώνα μιας ενδιαφέρουσας πρότασης που προβλέπει την ανάπτυξη
Κέντρου Δημιουργικής Βιομηχανίας στα παλαιά δημοτικά σφαγεία Πατρών (Πολιτεία).
Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν και σχετικά κέντρα δημιουργικής
βιομηχανίας στο Μπάρι και στο Πουτινιάνο. Στο πεδίο του Τουρισμού, προτείνονται
και μια σειρά από συντονισμένες προσπάθειες, μέτρα και πρωτοβουλίες για την
υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων και την επιβίωση πολύ μικρών και μικρών
τουριστικών επιχειρήσεων.Η προώθηση της καινοτομίας στην τοπική
επιχειρηματικότητα, είναι ένας ακόμα κεντρικός στόχος των προτάσεων του
Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πρόγραμμα Interreg. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
ανάπτυξη ενός κοινού οικοσυστήματος μεταφοράς καινοτομίας και τεχνογνωσίας,
στα πρότυπα της διεθνούς έκθεσης PATRAS IQ, μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.Ενα άλλο
έργο στοχεύει στην δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού αριστείας με τα
τριτοβάθμια ιδρύματα, στο πεδίο της δημιουργικής βιομηχανίας και της
αναδυόμενης τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας.Μια ακόμα δράση στοχεύει
στην ανάπτυξη start - up επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα, ενώ υπάρχει και μια
δράση που αφορά την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Επιταλίου, την
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του και τη δικτύωσή του με αντίστοιχα
αεροδρόμια της Ευρώπης.Τέλος, η «βεντάλια» των προτάσεων του Επιμελητηρίου
συμπληρώνεται με μια δράση που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη θερμοκοιτίδων
νέων επιχειρήσεων στον άξονα της καινοτομίας, με την διαμόρφωση ενός χώρου
στον οποίο θα υποστηριχθεί η επιτυχημένη ανάπτυξη επιχειρήσεων σε υποστηρικτικό
περιβάλλον που δημιουργεί απασχόληση.
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Λύκειο Ελληνίδων Πατρών -
Εκπαιδευτικές δράσεις για την
ελληνική μουσική παράδοση

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου (ώρα 14:30-16:30) στο Επιμελητήριο Αχαΐας (στη
Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα) ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τη μουσικοπαιδαγωγό
Νάνση Τουμπακάρη, για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας και τους καθηγητές στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το σεμινάριο, με στόχο την εισαγωγή των μαθητών στην ελληνική μουσική παράδοση
και τα λαϊκά όργανα, βασίζεται στο βραβευμένο βιβλίο «Ένα βιολί διηγείται»
(Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 2014). Παρέχονται στους
συμμετέχοντες σε ψηφιακή μορφή (DVD) οδηγίες και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς
και προτάσεις (αυτοσχέδιες κατασκευές, παιχνίδια, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες κλπ)
για σχετικές δημιουργικές δραστηριότητες στην τάξη. 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από τη μουσικοπαιδαγωγό κα Νάνση
Τουμπακάρη στην Πάτρα στο Επιμελητήριο Αχαΐας (στη Ρήγα Φεραίου 48) την

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 14.30 και θα διαρκέσει δυο ώρες. Απευθύνεται σε
όλους τους εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης όλων των
ειδικοτήτων (δασκάλους, μουσικούς, γυμναστές, φιλόλογους κ.ά.). 

Θα περιλαμβάνει:

Εμπεριστατωμένη παρουσίαση των λαϊκών μουσικών οργάνων και της●

παραδοσιακής μουσικής, με μουσικά παραδείγματα απ’ όλες τις περιοχές της
Ελλάδας και τα παράλια της Μ. Ασίας.
Παράδειγμα διδασκαλίας και ενορχήστρωσης ενός παραδοσιακού τραγουδιού●

Προτάσεις για σχέδια εργασίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον λαϊκό●

μουσικό πολιτισμό, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των κουδουνιών στα ζώα και
στον άνθρωπο.
Οι συμμετέχοντες θα παίρνουν ένα DVD-data στο οποίο περιέχονται:●

ο «Οδηγός για Νέους» του Κέντρου, με τίτλο «Ένα βιολί διηγείται» της Νάνσης●

Τουμπακάρη σε μορφή pdf,
52 ηχητικά παραδείγματα με μουσικές από όλον τον ελλαδικό χώρο,●

σχετικά βίντεο,●

εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στην τάξη.●

Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να πάρουν μέρος στο σεμινάριο, θα πρέπει να



αποστείλουν την παρακάτω Δήλωση συμμετοχής* ως την Κυριακή 27
Νοεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Φ.
Ανωγειανάκης:[email protected]

Γραμματειακή υποστήριξη: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-14:00

Τηλ. 210-3231164 (Γρηγόρης Φιλίδης) 

Οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν επίσης βεβαίωση παρακολούθησης, με τη σφραγίδα του
Κέντρου Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης», υπογεγραμμένη από τον
καθηγητή εθνομουσικολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ. Λάμπρο Λιάβα (που έχει την
επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος) και την επιμορφώτρια μουσικοπαιδαγωγό
κα Νάνση Τουμπακάρη.



Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων:
- Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Πατρών του καθηγητή Εθνομουσικολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρου Λιάβα και της μουσικοπαιδαγωγού Νάνσης
Τουμπακάρη. Ομιλία στα παιδιά για τη σημασία της ελληνικής μουσικής παράδοσης
και αναζήτηση με τον διευθυντή και τους καθηγητές κοινών δράσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος. (Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2016, 11:00 με 13:00) 

- Επιμελητήριο Αχαΐας: Ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τη μουσικοπαιδαγωγό
Νάνση Τουμπακάρη, για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας και τους καθηγητές στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το σεμινάριο, με στόχο την εισαγωγή των μαθητών στην
ελληνική μουσική παράδοση και τα λαϊκά όργανα, βασίζεται στο βραβευμένο βιβλίο
«Ένα βιολί διηγείται» (Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 14:30-16:30) 



- Επιμελητήριο Αχαϊας: Συνάντηση του καθ. Λάμπρου Λιάβα και μελών του
Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών με τους κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη των
Κ.Α.Π.Η. της περιοχής. Συζήτηση για τις μνήμες τους από τα τραγούδια, τους
χορούς και τα έθιμα της περιοχής. Συνεννόηση για την καταγραφή των προφορικών
τους μαρτυριών και αναζήτηση τρόπων ενεργοποίησης τους σε μουσικές και
χορευτικές δράσεις, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς (μουσικά σχολεία,
σύλλογοι κλπ). (Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 18:00-20:00)

- Επιμελητήριο Αχαΐας: Ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο με τον καθηγητή
Εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρο Λιάβα, με θέμα «Εισαγωγή
στην Ελληνική Δημοτική Μουσική» (το πρωί) και «Εισαγωγή στην Ελληνική
Αστική Λαϊκή Μουσική» (το απόγευμα). (Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, 10:30-13:30 και
17:00-20:00) 

- Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών: Μουσική τιμητική εκδήλωση όπου θα
βραβευτούν με ειδικό δίπλωμα από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος
Ανωγειανάκης» και το Λύκειο των Ελληνίδων οι παλαίμαχοι τοπικοί λαϊκοί
οργανοπαίκτες. και οι ερευνητές της λαογραφίας της περιοχής. Θα ακολουθήσει
μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή μαθητών του Μουσικού Σχολείου και μελών των
Κ.Α.Π.Η. (Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, 11:00-13:00).
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Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες του το
"Κελάρι της Γιαγιάς"!

Άνοιξε τις πύλες του στο Επιμελητήριο Αχαΐας το "Κελάρι της Γιαγιάς", η εκδήλωση
που έγινε θεσμός από το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών!

Από τις 10:00 το πρωί έως και τις 6:00 το απόγευμα σήμερα Κυριακή, οι
κυρίες και τα μέλη του ΛτΕ Πατρών θα σας υποδέχονται στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου Αχαΐας, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, για να γευτείτε
χειροποίητα παραδοσιακά εδέσματα φτιαγμένα με την τέχνη και το μεράκι
της γιαγιάς!

Θα είναι χαρά μας να βρεθείτε μαζί μας!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών και συγκεκριμένα
την διεύθυνση http://www.lepatras.gr/view.php?artid=65 για να περισσότερες
πληροφορίες.
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Έκκληση από το σύλλογο «Save an
angel patras» για δυο παιδάκια με
λευχαιμία
Τη δική τους μεγάλη μάχη, χωρίς καν να έχουν συμπληρώσει παρά
ελάχιστους μήνες ζωής, δίνουν δυο μωρά απο την Πάτρα. Τα δυο παιδάκια
ηλικίας μόλις 10 μηνών και 2 ετών αντίστοιχα, νοσηλεύονται με διάγνωση
λευχαιμίας στο ογκολογικό νοσοκομείο για παιδιά «Ελπίδα».

Τα μέλη του Save an Angel Patras, μόλις ενημερώθηκαν για τις δυο αυτές
περιπτώσεις, αποφάσισαν να διαθέσουν τα έσοδα της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσής
που ετοιμάζουν για την ενίσχυση της νοσηλείας των δυο αυτών παιδιών.Το προσεχές
Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι τα μέλη του Save an Angel
Patras, θα βρίσκονται στην είσοδο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη Ρήγα Φεραίου,
προκειμένου να διανείμουν ενημερωτικό υλικό και Προσκλήσεις. Το κόστος των
προσκλήσεων ανέρχεται στο ποσό των 12ευρώ για τους ενήλικες και 5 ευρώ για τα
παιδιά.

Πηγή: salos.gr
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 25-11-2016
Σελίδα: 17
Μέγεθος: 790 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 25-11-2016
Σελίδα: 16
Μέγεθος: 46 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Ν. Κορινθίας
Ημερομηνία: Σάββατο, 19-11-2016
Σελίδα: 11
Μέγεθος: 743 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
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Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες εκτι-
μούν οι διοργανωτές πως πέρασαν από τα 
περίπτερα της «Πελοπόννησος EXPO» και 
μαζί με τους 260 εκθέτες έδωσαν «ψήφο 
εμπιστοσύνης» στην πρώτη έκθεση της Πε-
λοποννήσου, που έριξε αυλαία ανανεώνο-
ντας το ραντεβού της με τον κόσμο.
Στον εκθεσιακό χώρο της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης 
Φορείς, τιμώμενα πρόσωπα, επίσημοι προ-
σκεκλημένοι αγκάλιασαν και στήριξαν την 
έκθεση με την ευχή να γίνει θεσμός. Η επιχει-
ρηματικότητα, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η 
τεχνολογία, η γαστρονομία και η ψυχαγωγία 
συνέθεσαν ένα άρτιο εκθεσιακό αποτέλεσμα.
Η μεγάλη γιορτή της Πελοποννήσου κορυ-
φώθηκε με εκδηλώσεις και happenings εκ-
θετών που ξεκίνησαν από το πρωί με την 
ενημερωτική ημερίδα για το συναισθηματι-
κό marketing, για να ακολουθήσουν το πάρ-
τι ομορφιάς, οι επιδείξεις πολεμικών τεχνών, 
οι χορευτικές παντομίμες, η δημιουργία πί-
νακα ζωγραφικής από την αρχή και φυσικά 
το Γαστρονομικό Φεστιβάλ Πελοποννησια-
κών Γεύσεων με σεφ και μάγειρες από όλους 
τους νομούς της Πελοποννήσου. Όσο οι κα-
ταξιωμένοι σεφ ετοίμαζαν live παραδοσιακές 
Πελοποννησιακές συνταγές, η κάθε συνταγή 
φαινόταν στον videoprojector με τη συντονί-
στρια του happening  Ντόρα Παπαϊωάννου, 
να μιλάει με τον κόσμο και τους σεφ.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις, που φιλοξένη-
σε η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» τράβηξαν το 
ενδιαφέρον του κόσμου που τις παρακολού-
θησε:
· Η Enterprise Greece  (Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Πελο-
ποννήσου, στο πλαίσιο της Έκθεσης «ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» πραγματοποίησαν εκδή-
λωση εξαγωγικού χαρακτήρα με επίκεντρο 
τις εξαγωγικές και εν δυνάμει εξαγωγικές επι-
χειρήσεις της Πελοποννήσου.
· Ο Δήμος Τρίπολης και η Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης,  στην εκδήλωση 
που διοργάνωσαν για την Ανακύκλωση εστί-
ασαν στην ενημέρωση καταστημάτων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος και πολιτών με στό-
χο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύ-
κλωσης.
· Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σε συνεργασία 
με τον κ. Λουρδή Γιώργο (Μηχανολόγο Μη-
χανικό) παρουσίασαν την ανάπτυξη του Αλι-
ευτικού Τουρισμού (Fishing Tourism), τόσο 
στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, όσο και σε 

άλλες περιοχές της Πατρίδας μας, ένας απόλυτα εφικτός στόχος».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Μπουντρούκας και η Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Βασιλική Δερτιλή, με τους Αντιπροέδρους 
των Επιμελητηρίων Αργολίδας και Μεσσηνίας Κ. Γκαργκάσουλα και Θ. Μπο-
μπόνη αντίστοιχα, επισκέφτηκαν όλα τα περίπτερα της έκθεσης και βράβευσαν 
ξεχωριστά τον κάθε εκθέτη για τη συμμετοχή του. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Μπουντρούκας και η Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Λακωνίας κα. Δερτιλή ευχαρίστησαν τους εκθέτες και τους 
επισκέπτες για τη θερμή τους ανταπόκριση σε αυτό το τόλμημα.  Στην τελετή 
λήξης, το παρόν έδωσε, μεταξύ άλλων και ο Πρέσβης της Ιορδανίας Fawwaz 
Al- Eitan με τη σύζυγό του. 
Η αυλαία έπεσε με ένα μεγάλο πολιτιστικό φεστιβάλ, που διοργάνωσε η Πε-

ριφέρεια Πελοποννήσου με χορευτικούς 
ομίλους από την Τρίπολη και με ορχή-
στρα τους Κώστα Μήτση και Σταυρού-
λα Δαλιάνη (τραγούδι), Νίκο Φιλιππί-
δη (κλαρίνο), Γιώργο Μαρινάκη (βιο-
λί), Κώστα Φιλιππίδη (λαούτο) και Χρή-
στο Λυκουρέντζο (κρουστά). Πολλά και 
πλούσια δώρα μοιράστηκαν στους επι-
σκέπτες από τους εκθέτες τόσο στη δι-
άρκεια της έκθεσης όσο και στην τελε-
τή λήξης σε κλήρωση που διοργάνωσε 
ο συνδιοργανωτής της έκθεσης η Περι-
φέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία 
με το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Επιχειρηματικές συναντήσεις
Στο πλαίσιο της έκθεσης, διοργανώθη-
καν περίπου τις 400 b2b επιχειρηματι-
κές συναντήσεις, μεταξύ είκοσι ένα εκ-
προσώπων ξένων επιχειρήσεων από την 
Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολ-
λανδία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία κ.α. με επιχειρηματίες της Πε-
λοποννήσου.

Ευχαριστίες
Οι Πρόεδροι και των επτά Επιμελητη-
ρίων της Πελοποννήσου ευχαριστούν 
θερμά τον συνδιοργανωτή της έκθεσης 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου που πά-
ντα βρίσκεται αρωγός στις προσπάθειές 
τους, τον χορηγό,  Εκπαιδευτικό Οργα-
νισμό «ΑΚΜΩΝ», την Enterprise Greece 
και το Δήμο Τρίπολης για την στήρι-
ξή τους, το ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΊΑΣ που μετέ-
φερε, σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, 
τους επισκέπτες δωρεάν από και προς 
το κέντρο της Τρίπολης, τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης που ήταν χορηγοί επι-
κοινωνίας και παράλληλα προσέφεραν 
οικονομικά πακέτα στους εκθέτες, τα ξε-
νοδοχεία Τρίπολης που παρείχαν εκπτώ-
σεις στους εκθέτες, την ΕΕΔΕ για το δω-
ρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο που διορ-
γάνωσε για τους εκθέτες και φυσικά την 
ανάδοχο εταιρία «ALFA EXPO».
Αξίζει να αναφερθούν οι παρουσίες του 
Αναστάσιου Τζήκα, Προέδρου της ΔΕΘ  
ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια και στους 
επτά Προέδρους των Επιμελητηρίων 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,  
Φώτη Δαμούλο, Ιωάννη Μπουντρού-
κα, Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Κωνσταντίνο 
Νικολούτσο, Βασίλη Νανόπουλο, Βασι-
λική Δερτιλή και Δημήτρη Μανιάτη για 
αυτό το τόλμημα και του Χρήστου Στάι-
κου, Προέδρου του Enterprise Greece ο 
οποίος δεσμεύτηκε για την στήριξη του 
Enterprise Greece και στα υπόλοιπα Επι-
μελητήρια Πελοποννήσου.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης 
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξαν-
δρος.

Διοργανώθηκαν περίπου τις 400 
b2b επιχειρηματικές συναντήσεις, 
μεταξύ εκπροσώπων ξένων 
επιχειρήσεων από την Αυστρία, 
τη Γερμανία, το Βέλγιο κ.α.

Μεγάλη ικανοποίηση από την έκθεση 
«Πελοπόννησος EXPO»

Ραντεβού και του χρόνου έδωσαν οι εκθέτες, ενώ χιλιάδες κόσμου από όλη 
την Πελοπόννησο επισκέφτηκαν τον εκθεσιακό χώρο στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης
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