
Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με θετική σκέψη και δημιουργική διάθεση αφήνουμε πίσω το αρνητικό κλίμα και σας καλούμε να 
προχωρήσουμε μαζί στο ξεκίνημα μιας νέας περιόδου που θα μας οδηγήσει δυναμικά στην 

επανασύνδεση με την Εκκλησιαστική αγορά μέσα από την 27η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ που θα πραγματοποιηθεί στο γνωστότερο εκθεσιακό χώρο της Κύπρου 
την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων στη Λευκωσία.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ διαχρονικά προβάλλει και αναδεικνύει την εκκλησιαστική τέχνη με τα σύμβολά της, 
σύμβολα που στο πέρασμα των χρόνων κοσμούν τους χώρους λατρείας, συμβάλλοντας στην 

διατήρηση και την ανάπτυξη του κλάδου. Το ανακαινισμένο εκθεσιακό κέντρο συνάδει απόλυτα  
με την μοναδική παρουσίαση των εκκλησιαστικών ειδών. Στο κέντρο της Λευκωσίας από τη 
Κυριακή 16 έως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 καλλιτέχνες δημιουργοί, τεχνίτες της 
εκκλησιαστικής τέχνης θα παρουσιάσουν έργα ξυλογλυπτικής, χρυσοκεντητικής, ασημοτεχνικής, 
αγιογραφίας, μεταλλοτεχνίας και οτιδήποτε αφορά την διακόσμηση και την ευταξία των Ιερών Ναών.

Η φθινοπωρινή ημερομηνία καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των επισκεπτών, δεδομένου ότι 
προηγείται της εορταστικής περιόδου! Η συνδιοργάνωση της με την εικαστική έκθεση 

«ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ» θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, ιδιαίτερης δυναμικής, και 
προσελεύσεως επισκεπτών τόσο από όλη την Κύπρο, όσο και από γειτονικές χώρες. Η προσωπική 
σας συνάντηση με τους επισκέπτες και η παρουσίαση των εκθεμάτων σας κρίνεται και αναγκαία 
και επιβεβλημένη το προσεχές διάστημα.

Όλοι εμείς στην ΑΤΟΥ με την ωριμότητα και με την μακρόχρονη πείρα μας θα προωθήσουμε και θα 
προβάλλουμε την διοργάνωση δημιουργικά και δυναμικά για την άψογη και επιτυχημένη λειτουργία 

της, για να αποτελέσει και πάλι το ισχυρότερο εργαλείο για την προώθηση της τέχνης σας!

16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

27η

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η καρδιά της Εκκλησιαστικής Τέχνης 

χτυπά και πάλι Δυνατά στην Λευκωσία



•   Ορθόδοξα Xριστιανικά Bιβλία
•  Ναοδόμοι - Συντηρητές
•  Ψηφιδωτά
•  Μάρμαρα 
•  Επιχρυσώσεις - Συντηρήσεις
•  Τάπητες - Διάδρομοι
•  Προσκυνηματικές Περιηγήσεις
•  Μοναστηριακά προϊόντα
•  Πρώτες Ύλες Αγιογραφίας, 

Ψηφιδογραφίας, Κηροπλαστικής, κ.α. 
•  Μηχανήματα Κηροπλαστικής και 

Ψηφιακών Εκτυπώσεων

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ / ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το εκθεσιακό κέντρο βρίσκεται στον αστικό ιστό (περιοχή της Μακεδονίτισσας) Λευκωσίας.
Ο εκθεσιακός χώρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου γνώριμος από προηγούμενες διοργανώσεις, 
διαθέτει εισόδους φορτοεκφόρτωσης εκθεμάτων, κλιματισμό, δωρεάν parking και διακρίνεται για την 
επάρκεια και την αρτιότητά του για την φιλοξενία της έκθεσης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Εξυπηρετείται από στάση λεωφορείου και υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών 
σε κοντινή απόσταση.

Εκθεσιακός χώρος

Εκθέματα
•  Ιερά σκεύη 
•  Ξυλόγλυπτα
•  Πολυέλαιοι 
•  Μανουάλια 
•  Καντήλια 
•  Κηροπλαστεία  
•  Λιβανοποιία 
•  Σταυροί - Εγκόλπια 
•  Ιερά Άμφια
•  Ιερατικά Υφάσματα
•  Χρυσοκεντήματα
•  Αγιογραφίες

•  Βυζαντινή Ζωγραφική 
•  Εικόνες Ασημένιες και 

Ασημόχρυσες
•  Μινιατούρες  Εικόνων 
•  Ενθυμήματα
•  Βιτρώ
•   Φορητές Τοιχογραφίες 
•  Καμπάνες 
•  Ηχητικές, Μικροφωνικές 

Εγκαταστάσεις 
•  Λάβαρα & Σημαίες
•  Εκδόσεις



  •  Aποστολή έντυπων προσκλήσεων στην 
Ελλάδα και την Κύπρο σε όλες τις Ιερές 
Μητροπόλεις, τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές, 
τα καταστήματα εκκλησιαστικών ειδών,  
τους εισαγωγείς και εξαγωγείς εκκλησιαστικών 
ειδών, τα καταστήματα λαϊκής τέχνης,  
τις γκαλερί και τα μουσεία.

•     Aποστολή έντυπων προσκλήσεων στο  
εξωτερικό σε όλα τα ορθόδοξα Πατριαρχεία, τις 
Ιερές Αρχιεπισκοπές και τις Ιερές Μητροπόλεις ανά 
τον κόσμο. Στους περισσότερους Ελληνορθόδοξους 
Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και σε καταστήματα και 
εμπόρους εκκλησιαστικών ειδών του εξωτερικού.

•     Διαφημιστικά spot σε Εκκλησιαστικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

•      Διαφημιστικές καταχωρήσεις 
σε εφημερίδες εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.

•     Διαφήμιση στο internet σε ιστοσελίδες 
Εκκλησιαστικού περιεχομένου.

•      Διαφήμιση στα social media 
(facebook, instagram κ.α.)

•  Aποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων σε 
χιλιάδες αποδέκτες σε όλο τον κόσμο.

•    Αρχιεπίσκοποι ή εκπρόσωποί τους
•    Μητροπολίτες ή εκπρόσωποί τους
•    Ιερείς απο όλες τις ιερατικές βαθμίδες
•    Ηγούμενοι/ες, Μοναχοί/ες
•    Επίτροποι μέλη εκκλησιαστικώνσυμβουλίων
•    Ιδιοκτήτες καταστημάτων 

εκκλησιαστικών ειδών & λαϊκής τέχνης

•     Ιδιοκτήτες καταστημάτων 
αργυροχρυσοχοΐας με εικόνες

•    Ιδιοκτήτες εκκλησιαστικών βιβλιοπωλείων
•    Εισαγωγείς και εξαγωγείς εκκλησιαστικών ειδών
•    Υπεύθυνοι μουσείων και γκαλερί
•    Πιστοί δωρητές επισκέπτες 

προσκυνηματικών περιηγήσεων

Επισκέπτες

Προβολή



Πληροφορίες / Διοργάνωση

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ - Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ο.Ε.

Δοϊράνης 134, 17673 Καλλιθέα, Ελλάδα
τηλ.: +30 2109576100

Bαξεβάνης Νίκος +30 6977 558451
Χρηστίδης Γιώργος +30 6972 806833

e-mail: mail@atou.gr

www.orthodoxia-expo.gr

at
ou
di
re
ct

Κόστος συμμετοχης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εξοπλισμένου περιπτέρου: 95 € (+ 24% ΦΠΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

1)  Περίπτερο με βασική δομή 
(panels με στηρίγματα αλουμινίου)

2)  Ένα γραφείο με συρτάρι, δύο καρέκλες.
3)  Παροχή φωτισμού  

(ένα spot των 100 Watt ανά 3m2). 
4)  Πρίζα μονοφασικού ρεύματος 500Watt.   
5)  Αναγραφή της επωνυμίας του εκθέτη στη μετόπη 

του περιπτέρου, η οποία είναι του ιδίου τύπου για 
όλους τους εκθέτες (χρώμα, σχήμα, μέγεθος).

6)  Φύλαξη του εκθεσιακού χώρου για τις ώρες της μη 
λειτουργίας της έκθεσης.

7)  Ασφάλιση των εμπορευμάτων για φωτιά της ημέ-
ρες λειτουργίας της έκθεσης και τις ώρες μη λει-
τουργίας. Ασφάλιση ατυχημάτων αστικής ευθύνης.

8)  Ο καθαρισμός των περιπτέρων, προς αποφυγή 
απώλειας αντικειμένων και πρόκλησης ζημιών, θα 
γίνεται πριν από την έναρξη της έκθεσης 
Η μεταφορά και η αποκομιδή των κατασκευών μετά 
το τέλος της έκθεσης θα γίνει με ευθύνη των κατα-
σκευαστών ή διακοσμητών.

9)  Αναγραφή των στοιχείων του εκθέτη στον  
Κατάλογο Εκθετών (Φόρμα 3). 

10)  Αφίσες, αυτοκόλλητα και προσκλήσεις.


