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Λαμία, 06 Ιανουαρίου 2023 

 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Ανακάλυψε τον πλούτο της βόρειας Εύβοιας στο κέντρο της Αθήνας 
 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο επικεφαλής της Επιτροπής για την 
Ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρος Μπένος 
εγκαινίασαν νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 06 Ιανουαρίου 2023, την έκθεση τοπικών 

παραγωγών της βόρειας Εύβοιας, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη! 
 
Η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα και η 
είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό το Σάββατο 07 Ιανουαρίου και την Κυριακή 08 

του μηνός, από τις 10 πμ. έως τις 9 μμ. 
 
Την έκθεση συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος: «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ – 
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας», με την ευγενική χορηγία του Συνδέσμου 
Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) και της «ΣΤΑΣΥ ΑΕ». 
 

Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει στο αγοραστικό κοινό της Αττικής, τον πλούτο των 
τοπικών προϊόντων των παραγωγών που εδρεύουν στη βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στους 
Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας ‘Άννας. 

 
Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: 
«Αγκαλιάσαμε όλοι τη βόρεια Εύβοια, στηρίξαμε και στηρίζουμε την αναγέννηση αυτού του 
τόπου, που παραμένει πανέμορφος και οι άνθρωποι του είναι μοναδικοί. Είναι αυτοί που θα 
“φιλέψουν” τον επισκέπτη με δύο αποξηραμένα σύκα, τονωτικό χυμό ροδιού, ελιές, μέλι και 
πόσα ακόμη εξαιρετικά προϊόντα αυτής της γης. 
 
»Σε συνεργασία πάντα με τον φίλο Σταύρο Μπένο και τον οικοδεσπότη μας Κώστα 
Μπακογιάννη, παρουσιάζουμε μέσα από αυτή την έκθεση όλο τον αγροδιατροφικό πλούτο της 
βόρειας Εύβοιας στην αγορά της Αττικής. Δίνουμε στους τοπικούς παραγωγούς μας τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και σας περιμένουμε όλους, μέχρι και την 
Κυριακή, για να ανακαλύψετε και να γευτείτε τον πραγματικό πλούτο του τόπου μας!» 
 
Ο επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας και του Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρος Μπένος τόνισε: «Σήμερα είναι η πρώτη μας εκδήλωση για το 2023 και 
την ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας. Πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι της γης, που μοχθούν 
και τους οποίους θα αναδείξουμε, θα τους δώσουμε τη θέση που πρέπει. Είμαστε μόνο στην 
αρχή. Σιγά σιγά θα ξετυλίγεται όλο το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, το οποίο αρχικώς θα δώσει 
μια ανάσα και έπειτα θα αλλάξει τη βόρεια Εύβοια, θα οδηγήσει σε μια αναγέννηση. Σήμερα, 
ξεκινά αυτή η αναγέννηση!» 
 


