
14ε Παλειιαδηθή Γηορηή Αληαιιαγής Νηόπηφλ Ποηθηιηώλ 
Σηε γε ηοσ Πειίηη, ζηο Μεζοτώρη ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ 

ζηο Ν. Δράκας,  

Σάββαηο 26 Απρηιίοσ 2014 

από ηης 10:30 πκ. φς ηες 4:00 κκ. 
 

Γηα ηοσς ζσκκεηέτοληες θαιιηεργεηές, θηελοηρόθοσς θαη οργαλώζεης  
 

Η Παλειιαδηθή Γηορηή Αληαιιαγής Νηόπηφλ Ποηθηιηώλ γηα 

κας είλαη κηα εηθόλα από ηο κέιιολ. Έηζη ορακαηηδόκαζηε ηο 

κέιιολ κας. Όιοη λα προζθέροσκε ζηελ θοηλόηεηα θαη λα 

κπορούκε λα έτοσκε ειεύζερε πρόζβαζε όιοη ζε όια ηα 

αγαζά. Η γηορηή είλαη αλοητηή ζηολ θάζε ελδηαθερόκελο 

άζτεηα αλ έτεη ζπόροσς ή ότη. Όζοη από ζας θέρεηε ζπόροσς, 

θσηά ή ασηότζολα αγροηηθά δώα, ζα πρέπεη λα κας ηο θάλεηε 

γλφζηό φς ηης 28 Φεβροσαρίοσ 2014. Οη θαιιηεργεηές θαη οη 

θηελοηρόθοη ποσ δελ ζα κας ηο έτοσλ γλφζηοποηήζεη φς ηης 28 

Φεβροσαρίοσ 2014 δελ ζα γίλοσλ δεθηοί φς θαιιηεργεηές ή 

θηελοηρόθοη. Ασηή είλαη κηα βαζηθή αρτή γηα λα 

προζηαηέυοσκε ηε γηορηή. Οη θαιιηεργεηές οη οποίοη ζα θέροσλ ζπόροσς, ζα πρέπεη 

λα θέροσλ ηοσιάτηζηολ 50 θαθειάθηα από ηελ θάζε ποηθηιία ζσλ έλα θαθειάθη 

από θάζε ποηθηιία γηα ηελ Τράπεδα Σπόρωλ ηοσ Πειίηη. Θα πρέπεη λα θέροσλ ηοσς 

ζπόροσς ηοσς ζσζθεσαζκέλοσς ζε τάρηηλα ζαθοσιάθηα ζηα οποία ζα αλαγράθεηαη: 

ηο είδος, ε ποηθηιία, ε περηοτή θαιιηέργεηας, ηο όλοκα ηοσ θαιιηεργεηή, ο ηρόπος 

θαιιηέργεηας 

Οη θαιιηεργεηές ποσ αδσλαηούλ λα θάλοσλ ασηή ηε ζσζθεσαζία ζα πρέπεη λα κας 

ελεκερώζοσλ εγθαίρως κέζα ζηο Φεβροσάρηο ηοσ 2014 έηζη ώζηε λα αλαιάβοσκε 

εκείς ηε ζσζθεσαζία ηωλ ζπόρωλ. Προηείλοσκε οη θαιιηεργεηές θαη οη θηελοηρόθοη 

λα θέροσλ καδί ηοσς θφηογραθηθό σιηθό (ότη δηαθεκηζηηθό σιηθό). Οη θαιιηεργεηές 

θαη οη θηελοηρόθοη ζα έτοσλ περίπηερα όποσ ζα παροσζηάδοσλ ηε δοσιεηά ηοσς, ηοσς 

ζπόροσς ή ηα δώα ηοσς. Οη θαιιηεργεηές θαη οη θηελοηρόθοη, ερτόκελοη ζηο τώρο ηες 

εθδήιφζες, ζα προκεζεσηούλ από ηε γρακκαηεία -αλ δελ ηο έτοσλ προκεζεσηεί- ηο 

εηδηθό θαρηειάθη κε ηο όλοκά ηοσς. 

Η δηαλοκή ηωλ ζπόρωλ θαη ηωλ θσηώλ, ζα γίλεη από ηης 10:30 ηο πρωί, κε ηα 

εηδηθά θοσπόληα ποσ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηε γρακκαηεία ηες γηορηής ζηελ είζοδο 

ηοσ θηήκαηος. Οη επηζθέπηες ερτόκελοη ζηο τώρο ηες εθδήιωζες ζα πρέπεη λα 

προκεζεσηούλ ηέζζερα θοσπόληα. Τα θοσπόληα δίλοληαη δωρεάλ. Το θάζε θοσπόλη 

αληηζηοητεί ζε έλα θαθειάθη ζπόρφλ θαη ακέζφς κεηά αθσρώλεηαη. Το ζύζηεκα κε ηα 

θοσπόληα έτεη ηα κεηολεθηήκαηα ηοσ αιιά γηα ηελ ώρα δελ έτοσκε βρεη έλα θαιύηερο 

ηρόπο γηα ηε δηαλοκή ηφλ ζπόρφλ θαη ηφλ θσηώλ. 

Οη οργαλώζεης ποσ ζσκκεηέτοσλ προζθέροσλ ηο ελεκερφηηθό σιηθό ποσ έτοσλ γηα 

ηης δράζεης ηοσς θαη δελ επηηρέποληαη θοσηηά ζσιιογής τρεκάηφλ. 

Δειώζεης ζσκκεηοτής κπορείηε λα δεηήζεηε πιεροθορίες θαη λα δειώζεηε ηε 

ζσκκεηοτή ζας ζηο ηειέθφλο 2524022059 από Δεσηέρα έφς Παραζθεσή 9:00 ηο 

πρφί κε 12:00 ηο κεζεκέρη.  

Πιεροθορίες κπορείηε λα πάρεηε θαη από ηελ ηζηοζειίδα ηοσ Πειίηη www.peliti.gr 

Τατσδροκηθή δηεύζσλζε: 

Πειίηη, Τατ. Παραλεζηίοσ, Τ. Κ. 66035 Παραλέζηη.  

Ηιεθηροληθό ηατσδροκείο: seedfestival@peliti.gr 

 

Καιή αληάκφζε 

http://www.peliti.gr/
mailto:seedfestival@peliti.gr

