
   

 

                 
 

 
 
Το Lemnos Philema 
Το  Lemnos Philema είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ γαστρονομίας και οίνου, που συνδιοργανώνεται, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά, από τον πολυχώρο «Αποθήκη»  και το Taste Lemnos. Σκοπός του 
Lemnos Philema είναι να αναδείξει τη τοπική γαστρονομία της Λήμνου με ένα διαδραστικό και 
αυθεντικό τρόπο, αυτόν της φιλοξενίας και του φιλέματος, και να τοποθετήσει το νησί στον 
«γαστρονομικό» χάρτη, ως ένα βασικό προορισμό. 
Το Lemnos Philema λαμβάνει χώρα στην «Αποθήκη», στο γραφικό παλιό λιμάνι της Μύρινας, 
στο εσωτερικό του ανακαινισμένου κτηρίου, που κάποτε ήταν ψαραγορά, καθώς και στον 
όμορφο κήπο του. Είκοσι παραγωγοί της Λήμνου παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, όπως ντόπια 
ζυμαρικά, τυριά, γλυκά, αλίπαστα, κρασιά, καβουρμά, όσπρια, αλεύρια, παξιμάδια, βότανα, 
ελαιόλαδο και άλλα. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να τα γευτούν και να 
γνωρίσουν την πλούσια γαστρονομία του νησιού, καθώς επίσης να συνομιλήσουν με τους ίδιους 
τους παραγωγούς.  
 
Η Ονομασία  
Το Lemnos Philema  αποσκοπεί στο να φιλέψει και να προσφέρει στους επισκέπτες του τη 
μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τα προϊόντα της Λήμνου. Για το λόγο αυτό, η λέξη «φίλεμα» 
αντιπροσωπεύει απόλυτα το φεστιβάλ. 
Το «Δέπας Αμφικύπελλον» παρουσιάζεται ως λογότυπος του Lemnos Philema. Πρόκειται για 
ένα ιδιόμορφο αγγείο πόσεως, χαρακτηριστικό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, στενά 
συνδεδεμένο με την φιλοξενία και ιδιαίτερα το «φίλεμα» των φιλοξενουμένων προσώπων, 
όπως παρουσιάζεται στα έργα του Ομήρου.  
 
Οι Διοργανωτές 
Ο πολυχώρος «Αποθήκη» της Δέσποινας Παντελιά, υπό τη διεύθυνση της Άνθειας Κώτση, έχει 
δημιουργηθεί, με σκοπό να διοργανώνει και να φιλοξενεί πολιτιστικά δρώμενα στο νησί.  Η 
«Αποθήκη» έχει καθιερωθεί ως χώρος φιλοξενίας και υποστήριξης εικαστικών εκθέσεων, 
ομιλιών, παρουσιάσεων, παραστάσεων και φυσικά του Lemnos Philema, ένα όραμα της ομάδας 
της «Αποθήκης» το οποίο τείνει να γίνει θεσμός. Για την οργάνωση του φεστιβάλ, απαραίτητη 
και καθοριστική ήταν η συμβολή των Taste Lemnos και Lemnos Wine Trails. 
Το Taste Lemnos του Αλέξανδρου Αλεξάνδρου εξειδικεύεται στη γαστρονομία της Λήμνου μέσα 
απο βιωματικό τουρισμό. Προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το νησί, 
μέσα από τις γεύσεις, τους ανθρώπους, τα ξεχωριστά τοπία και μια σχεδιασμένη αληθινή 
ελληνική φιλοξενία.  

https://www.apothiki-limnos.com/
https://www.tastelemnos.com/


   

 

                 
 

 
 
 
Live Cooking Session 
Μια από της δράσεις του Lemnos Philema είναι το Live Cooking Session, που φέτος θα 
παρουσιάσουν οι chef Ανδρέας Λαγός και Αλέξανδρος Παπανδρέου. Χρησιμοποιώντας τα 
προϊόντα της Λημνιάς γης και των συμμετεχόντων παραγωγών, οι δύο chef θα μαγειρέψουν 
παρουσία κοινού και θα παρουσιάσουν εναλλακτικούς τρόπους χρήσης των τοπικών προϊόντων. 
 
 


