
 
 

 

 

Γεσηέρα 11 Νοεμβρίοσ 2019 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Γήμος Αριζηοηέλη ανοίγει… ηην ΚΟΥΕΙΝΑ ηοσ ζηον κόζμο! 

Τε δεκηνπξγία εληόο ηνπ 2020, ελόο cluster κε ηε ζπκκεηνρή ηνπηθώλ παξαγσγώλ 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ ζην 

πεδίν ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο γαζηξνλνκίαο ζε έλα πξόδξνκν ζηάδην δεκηνπξγίαο θνξέα 

πξνώζεζεο ηεο ηνπηθήο πξσηνγελνύο παξαγσγήο, αλαθνίλσζε ν Γήμαρτος 

Αριζηοηέλη κ. Σηέλιος Βαλιάνος, ζην πιαίζην εηδηθήο παξνπζίαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, κε αθνξκή ηελ 35ε Philoxenia. 

Ο κ. Βαλιάνος ππνγξάκκηζε πσο ν Δήκνο ζα «αγθαιηάζεη» ην πξόγξακκα ΙΟΥΖΘΝΑ πνπ 

μεθίλεζε ην 2011 θαη θαζηεξώζεθε ζηελ πεξηνρή κε πξσηνβνπιία θαηνίθσλ θαη ηνπ 

Πξναζσληθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ, επεθηείλνληαο ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε 

δηεζλνπνίεζή ηνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Επηκειεηήξην Φαιθηδηθήο. 

Η κ. Μαρία Πάππα, διεσθύνηρια Marketing και Eπικοινωνίας ηοσ Προαθωνικού 

Οργανιζμού Τοσριζμού, παξνπζίαζε ην πξόγξακκα "KOUZΘΝΑ 2020" πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 15 Μαΐνπ κέρξη θαη ηηο 15 Θνπλίνπ κε ηε ζπκκεηνρή 22 ηνπηθώλ 

παξαγσγώλ, κε ηε κεζνγεηαθή εβδνκαδηαία ζεκαηηθή ηνπ ελόηεηα αθηεξσκέλε ζηελ 

"Ιξναηηθή θνπδίλα" θαη ηηκώκελν ηνπηθό πξντόλην κέιη. Οη πέληε εβδνκαδηαίεο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη: 

Η αξραηνειιεληθή θνπδίλα κε έκθαζε ζην κέιη,  ε ζαιαζζηλή θνπδίλα - πνπ αλαδεηθλύεη 

ηελ παξαγσγή ησλ ηξηώλ ζαιάζζησλ θόιπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Φαιθηδηθήο: ηνπ Αζσληθνύ, 

ηνπ Αθάλζηνπ θαη ηνπ Σηξπκσληθνύ- ε κνλαζηεξηαθή θνπδίλα, ε θνπδίλα ησλ 

αιεζκόλεησλ παηξίδσλ (ησλ Μηθξαζηαηώλ θαη Πνληίσλ πξνζθύγσλ-κεηνίθσλ ηεο 

Φαιθηδηθήο) θαη ε κεζνγεηαθή θνπδίλα. 

Με αθνξκή ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πξναλαγγειία ηνπ  cluster, ν Γήμαρτος 

Αριζηοηέλη Σηέλιος Βαλιάνος, επηζεκαίλεη ηα εμήο: 

«Ιάλνπκε θαζεκεξηλά πξάμε ηε ζύλζεζε θαη ηελ ελόηεηα δπλάκεσλ ηνπ ηόπνπ. Δίλνπκε 

ζηελ ελόηεηα απηή, επίζεκε θαη ζεζκηθή έθθξαζε. Δεκηνπξγνύκε έλα εηαηξηθό ζρήκα κε 

αηρκή ηελ πςειή γαζηξνλνκία θαη ην κεηαηξέπνπκε ζε εξγαιείν ελίζρπζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηνπ Δήκνπ Αξηζηνηέιε. Αμηνπνηνύκε πξσηνβνπιίεο ελεξγώλ 

ζπκπνιηηώλ καο θαη ηηο κεγεζύλνπκε. Ιάζε κήλα πνπ πεξλά, αθόκα κηα δέζκεπζή καο, 

βξίζθεη ην αληίθξηζκά ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη πξάμεηο. Σπλερίδνπκε…» 

 


