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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 28/9/2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Εκδήλωζε: "Λέζβος, μια κοιηίδα πολιηιζμού μες ηο Αιγαίο” 

 
Με κεγάιε επηηπρία θαη αληαπόθξηζε από ην θνηλό πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
εθδήιωζε "Λέζβος, μια κοιηίδα πολιηιζμού μες ηο Αιγαίο", ζηελ παξαιία 
ηνπ Μπάηε ζην Παλαιό Φάλερο, κε ζπλδηνξγαλωηέο  ελλέα πιιόγνπο ηεο 
Λέζβνπ, πνπ εδξεύνπλ ζηελ Αζήλα θαη ζπγθεθξηκέλα: Σνλ Παγγεξαγωηηθό 
ύιινγν Μπηηιήλεο (Αζήλαο), ην Πνιηηηζηηθό ύιινγν Βξηζαγωηώλ Αζήλαο, 
ην  Πνιηηηζηηθό ύιινγν Μπηηιεληώλ Ακαξνπζίνπ θαη όκνξωλ Γήκωλ "Ο 
Νόζηνο 2006", ηνλ Παιιεζβηαθό ύιινγν Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ην ύιινγν 
Παθιηωηώλ Λέζβνπ Αζήλαο, ην ύλδεζκν Πιωκαξηηώλ Αηηηθήο "Βεληακίλ ν 
Λέζβηνο", ην  ύιινγν "Ο Πνιηρλίηνο Λέζβνπ", ηνλ Δμωξαϊζηηθό Πνιηηηζηηθό 
ύιινγν ηωλ απαληαρνύ ηγξηαλώλ "Σν ίγξη" θαη ην ύιινγν πξνζηαζίαο θαη 
εμωξαϊζκνύ πεξηβάιινληνο ηωλ απαληαρνύ Υξνπζηαλώλ "ν Υξνύζoο. 
Σελ εθδήιωζε ζηήξημε έκπξαθηα θαη νπζηαζηηθά ν Δήμος Παλαιού Φαλήροσ 
θαη ν Γήκνο Λέζβνπ. 
 
ηα πιαίζηα ηεο εθδήιωζεο ν  θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ θαη 
Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Απνιηζωκέλνπ Γάζνπο 
Λέζβνπ θ. Νίθνο Ενύξνο, παξνπζίαζε: «Σν Απνιηζωκέλν Γάζνο θαη ηα 
γεωινγηθά κλεκεία ηνπ λεζηνύ δηεγνύληαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Αηγαίνπ». 
 Δπίζεο πξνβιήζεθαλ βίληεν κε ηνλ ηόπν θαηαγωγήο  θάζε δηνξγαλωηή 
πιιόγνπ θαζώο επίζεο, βίληεν γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη ηνλ 
πλεπκαηηθό πινύην ηνπ λεζηνύ. Ζ εθδήιωζε πιαηζηώζεθε από πνιππιεζή 
ρνξωδία (70 αηόκωλ). πγθεθξηκέλα από ηε ρνξωδία ηεο Νέαο Ηωλίαο , αιιά 
θαη ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο "Υνξνηαμηδεπηέο". 
πκκεηείραλ ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ πιιόγνπ Πνιηρληαηώλ Αζήλαο θαη ηνπ 
Παγγεξαγωηηθνύ πιιόγνπ ηεο Αζήλαο. Αθνινύζεζε γιέληη κε  Μπηηιεληά 
παξαδνζηαθή νξρήζηξα( Βαγγέιεο αξαληίδεο- Πάλνο Βέξγνο-Αλδξέαο 
Παπάο-Ηγλάηηνο αξαληίδεο ),  θαη θέξαζκα κε  παξαδνζηαθά πξνϊόληα ηνπ 
λεζηνύ. 
 

ύληνκν ραηξεηηζκό ζηελ εθδήιωζε απεύζελε ν Δήμαρτος Παλιού 
Φαλήροσ κ. Διονύζες Φαηδεδάκες, ν Αληηδήκαξρνο Πιωκαξίνπ θ. 
Δκκαλνπήι Αξκέλαθαο    (εθπξνζωπνύζε ηνλ Γήκαξρν ηεο Λέζβνπ θ. πύξν 
Γαιελό), ν Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παιηνύ Φαιήξνπ, 
Λέζβηνο ηελ θαηαγωγή (θαη ζπληνληζηήο ηεο εθδήιωζεο από πιεπξάο Γήκνπ 
Παιαηνύ Φαιήξνπ) θ. Γεώξγηνο Αζεκαθόπνπινο θαη ν Αληηδήκαξρνο 
Παηδείαο, Πξόλνηαο θαη Αζιεηηζκνύ θ.  Γηάλλεο Φωζηεξόπνπινο, ν νπνίνο θαη 
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καο κίιεζε γηα κηα πξωηνβνπιία πνπ μεθηλάεη ζε ζρέζε κε ην καζεηηθό 
ηνπξηζκό θαη ηε Λέζβν. 
 
Σελ εθδήιωζε παξαθνινύζεζαλ, κεηαμύ άιιωλ, ν Αξρεγόο ηνπ ΓΔ - 
Αληηζηξάηεγνο Αιθηβηάδεο ηεθαλήο, ε εληεηαικέλε ζύκβνπινο Πνιηηηζκνύ 
θαη  Σνπξηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θα Αγγειηθή αξαληηλνύ, ν 
πξώελ βνπιεπηήο ηξάηνο Κόξαθαο,  ν γξακκαηέαο επηθνηλωλίαο ηνπ ΚΗΝΑΛ 
θ.  ηακάηεο Μαιέιεο, ν θαξδηνρεηξνπξγόο  θ. ηξαηήο Παηηαθόο,o θαζεγεηήο 
Παλεπηζηεκίνπ θ. ηξάηνο Παπαδεκεηξίνπ, εθπξόζωπνο ηεο νηθνγέλεηαο 
Βαξβαγηάλλε, εθπξόζωπνο ηεο νηθνγέλεηαο Μπζηαθέιιε, ν θαιιηηερληθόο 
δηεπζπληήο ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ θ. Ρήγαο Σδακηδήο, ν πξόεδξνο ηεο 
ΟΛΑ θ. Λαζθαξίδεο, ε πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Παιαηνύ Φαιήξνπ θα Μαξία Μηραινπνύινπ, κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
θαη πιήζνο θόζκνπ. 

 
 


