
    
 

 Αρκαλοχώρι, 30 / 08 /2021 
Προς: ΜΜΕ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΠΟ 1-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ 

 

Με κεντρικό μήνυμα «Εκεί όπου η παράδοση συναντά το μέλλον» 
η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της 
και να υποδεχθεί - από 1 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2021 - τους εκθέτες και επισκέπτες αυτής, 
στο Δημοτικό Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, υπό τη διοργάνωση της ALFAEXPO, με τη 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και με την υποστήριξη του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 

Η επίσημη τελετή των εγκαινίων αυτής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα 
παρουσιαστούν και αναδειχθούν οι πλέον σύγχρονες καινοτομίες στον αγροκτηνοτροφικό 
τομέα ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση σειράς παράλληλων εκδηλώσεων, μεταξύ 
των οποίων: 

• Εκδηλώσεις Μαγειρικής και Κεράσματα. 

• Ημερίδα με θέμα τον Αγροκτηνοτροφικό τομέα. 

• Παράλληλα Events, 4×4 jeep show. 
 

Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι τις καθημερινές 17.00-22.00 και το 
Σαββατοκύριακο 10.00-14.30 & 17.00-22.00.  
 

Μ. Φραγκάκης: «Η καρδιά του αγροτικού κόσμου «χτυπά» στο Αρκαλοχώρι»! 
Με αφορμή το μεγάλο αυτό εκθεσιακό γεγονός της αγροτικής οικονομίας που φιλοξενεί ο 
Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης επισημαίνει με σχετικό μήνυμα 
του τα εξής: 
 

«Η διοργάνωση της «Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί φέτος από την 1η έως τις 5 Σεπτεμβρίου, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
εκθεσιακό γεγονός για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα το 
οποίο έρχεται να στηρίξει - σε μία δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του Covid-19 - την 
αγροτική οικονομία και τον αγροτικό κόσμο, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις 
επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ποιότητας του τόπου μας. Για πέντε ημέρες η 
καρδιά του αγροτικού κόσμου θα  «χτυπά» στο Αρκαλοχώρι και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας 
με σκοπό, μέσα από τη λειτουργία της Έκθεσης, να αναδειχθούν οι μεγάλες προοπτικές του 
πρωτογενούς μας τομέα και οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών μεταξύ 
επαγγελματιών όλης της Ελλάδας, με επίκεντρο τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. 
 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, για μία ακόμη χρονιά, συμμετέχει ενεργά και στηρίζει στην 
πράξη το μεγάλο αυτό εκθεσιακό γεγονός, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους σύγχρονους 
και υγειονομικά ασφαλείς χώρους του Δημοτικού Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου, οι 
οποίοι πρόκειται να φιλοξενήσουν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πλήθος εκδηλώσεων, 
δράσεων και σεμιναρίων που απευθύνονται στους αγρότες και επιχειρηματίες του κλάδου. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η φετινή διοργάνωση της 
Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου θα αποτελέσει κορυφαίο 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για το Νομό και το νησί μας και περιμένουμε 
να υποδεχθούμε, με χαρά και προπάντων με ασφάλεια, στο Δήμο μας όλους τους εκθέτες 
και επισκέπτες που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους!» 


