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ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Γιορτή κρασιού
και αμπελιού στη Ραψάνη
Ένα διήμερο κρασιού, μουσικής, χορού, κεφιού και διασκέδασης διοργανώνεται στη Ραψάνη. Την Παρασκευή 24 Αυγούστου και το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 στην Αγία Τριάδα Ραψάνης στήνεται γλέντι με παραδοσιακή
μουσική και δωρεάν τοπικό κρασί στα πλαίσια της Γιορτής Κρασιού και Αμπελιού.Ο Βασίλης Μπαλογιάννης την Παρασκευή και ο γνωστός σε όλους
καλλιτέχνης Βαγγέλης Κονιτόπουλος το Σάββατο το βράδυ αναλαμβάνουν
τη διασκέδασή και για τις δυο αξέχαστες βραδιές στο τέλος του καλοκαιριού.Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο δήμος Τεμπών -ΔΟΠΑΠΕΠ – Περιφέρεια Θεσσαλίας -Τοπική Κοινότητα Ραψάνης και φορείς της Ραψάνης.



ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ 7,
8 ΚΑΙ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η 4η γιορτή μανιταριού
στην Καλαμπάκα
Η 4η Γιορτή Μανιταριού θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου στην Καλαμπάκα.Η γιορτή αυτή, που διοργανώνεται από το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, έχει γίνει θεσμός πλέον για την περιοχή, ενώ οι προσδοκίες όλων έχουν αυξηθεί
μετά τη μεγάλη επιτυχία των τριών προηγούμενων διοργανώσεων.Έτσι και
φέτος πολλές θα είναι οι δράσεις που περιμένουν τους συμμετέχοντες. Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνονται εξορμήσεις στο βουνό για κυνήγι τρούφας
και συλλογή – ταυτοποίηση μανιταριών, σεμινάρια, δράσεις για παιδιά και
καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ πολλοί σεφ θα ετοιμάσουν για τους επισκέπτες
της Γιορτής μανιταρολιχουδιές και τρουφομακαρονάδες.
Στόχος του Μουσείου είναι μέσω της Γιορτής, αφενός οι επισκέπτες να
εξοικειωθούν με τον κόσμο των μανιταριών, αφετέρου να αναδειχθεί η
υψηλή διατροφική και γευστική τους αξία. Γι’ αυτό κάθε δράση της Γιορτής
προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ!Η 4η Γιορτή Μανιταριού έχει την υποστήριξη των
επαγγελματιών της περιοχής, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Μετεώρων, των Μανιταρόφιλων Ελλάδας και των μανιταροφιλικών οργανώσεων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
Είναι σίγουρα μια Γιορτή που θα σας μείνει αξέχαστη.

ΘΑΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙΑΠΟ13 ΕΩΣ16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2018

Η 10η γιορτή φιστικιού Αίγινας
H 10η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας – Aegina Fistiki Fest, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου
2018, με φορέα διοργάνωσης την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας.
Το Φεστιβάλ του Αιγινίτικου φιστικιού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
συγκομιδής του καρπού, είναι η μεγαλύτερη ετήσια γιορτή του νησιού,
αφιερωμένη στο πλέον εμβληματικό προϊόν του τόπου, το φιστίκι, που ξεχωρίζει για την ποιότητα, τη γεύση του και τις ευεργετικές του ιδιότητες.
Η καρδιά του Φεστιβάλ χτυπά στην εμπορική έκθεση, που πραγματοποιείται στο λιμάνι της Αίγινας, κατά μήκος της προβλήτας, όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 40 εκθέτες-παραγωγοί, οι οποίοι προβάλουν όχι μόνο
την παραγωγή τους σε φιστίκι και τα προϊόντα που το έχουν ως πρώτη ύλη,
αλλά και μια σειρά άλλων ειδών, όπως χειροποίητα κεραμικά, κεντήματα
και δαντέλες, κοσμήματα, άλλα αγροτικά προϊόντα, γλυκίσματα και ποτά. Το
Φεστιβάλ πλαισιώνουν και ολοκληρώνουν πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις ζωγραφικής και όχι μόνο, συναυλίες, μουσικοχορευτικές
και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και γαστρονομικά events.

ΑΠΟ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

κορυφώνονται
οι μεγάλες μέρες
της Νεμέας
Με τις εκδηλώσεις να «τρέχουν» όλο τον Αύγουστο, οι «Μεγάλες Μέρες της Νεμέας» φέτος θα κορυφωθούν το τριήμερο μεταξύ 31 Αυγούστου και 2
Σεπτεμβρίου. Η τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 31 Αυγούστου στις 19.00
στο Δημαρχείο της Νεμέας. Οι εκδηλώσεις που
έχουν προγραμματιστεί, έχουν ως εξής:
Παρασκευή 31 Αυγούστου 19:00 Πλατεία Δημαρχείου
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΜΕΑΣ 2018 – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
20:30-20:45 «Εν αρχή Οίνο-Λόγος», ομιλία από την
Αθηνά Ποτάρη, δρ. Φιλοσοφίας στο Oxford University και τον Νίκο Παπαθανασόπουλο (WSPC – σύμβουλος κρασιού)
20:45-21:00 Χοροθεατρικά δρώμενα από την καλλιτεχνική ομάδα «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»
21:00-21:50 Κεραύνια Κύμβαλα – Ταξίδι με τους
ήχους των gong
21:50-22:15 Συναυλία από τη μουσική ομάδα του
Αείφαρον με τη Σοφία Ανδριανού να ερμηνεύει
τραγούδια και με θεατρικά αφηγηματικά στοιχεία
22:15-00:00 Συναυλία έντεχνης μουσικής

Στο χώρο θα υπάρχει ανοιχτή γευσιγνωσία όλων
των κρασιών της Νεμέας με μπουφέ και πρώτη
παρουσίαση του νέου γαστρονομικού εγχειρήματος του Δημήτρη Παπαζυμούρη (Cusina di Caruso) και Μανώλη Μαυριγιαννάκη (Chef Ξενοδοχείου Ηρώδειο) με βάση το Αγιωργίτικο.
Σάββατο 1 Αυγούστου 18:30 9ος ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Εκκίνηση και τερματισμός στο Δημαρχείο Νεμέας
Ο Δήμος Νεμέας και ο Αθλητικός Σύλλογος Νεμέας διοργανώνουν τον 9ο αγιωργίτικο δρόμο, μήκους 12.300 μ. και αγώνα 1.200 μ. για μαθητές δημοτικού - γυμνασίου.
21:00 Πλατεία Δημαρχείου - Συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 21:00 Αύλειος χώρος
Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Νεμέας
Συναυλία εγχόρδων από πολυμελή γερμανική
ορχήστρα υπό την αιγίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Νομού Κορινθίας
23:00 Τουριστικό περίπτερο Αρχαίας Νεμέας Συναυλία παραδοσιακής μουσικής με δωρεάν
κρασί από τα οινοποιεία της περιοχής

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛ ΧΟΓΚΑΝ

Στην Ελασσόνα πανελλήνια
διοργάνωση ΦΕΤΑ
Με παρεμβάσεις του Επιτρόπου Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν και της νεοσύστατης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης
Φέτας, η Πανελλήνια Διοργάνωση «ΦΕΤΑ 2018»
δίνει για τον προσεχή Σεπτέμβρη βαρυσήμαντο
ραντεβού με τους παραγωγούς όλης της χώρας.
Έχοντας βάλει τον πήχη της διοργάνωσης πολύ
ψηλά, ο Δήμος Ελασσόνας φιλοδοξεί να μετατρέψει την Πανελλήνια Διοργάνωση του 2018 στο πιο
σημαντικό γεγονός για το δημοφιλέστερο ΠΟΠ
προϊόν της χώρας.
Συνέδριο με «μεγάλες» παρουσίες και επιστημονικές ημερίδες που προσεγγίζουν το σύνολο σχεδόν των θεμάτων του παραγωγικού κόσμου, είναι

βέβαιο πως η καρδιά της Φέτας θα χτυπάει στην
Ελασσόνα για το τριήμερο 14 έως 16 Σεπτεμβρίου.
Η Ελασσόνα άλλωστε είναι η «πρωταθλήτρια»
της Φέτας, έχοντας συγκεντρώσει το μεγαλύτερο
ποσοστό παραγωγής του προϊόντος και η δημοτική αρχή πιστοποιεί τα «πρωτεία» με μια αρκετά
φιλόδοξη Διοργάνωση. Κάτι που αποδεικνύεται
άλλωστε από τη συμμετοχή τόσο στην έκθεση όσο
και στο πωλητήριο που θα λειτουργήσει το τριήμερο στην Πλατεία της Ελασσόνας και στο οποίο ήδη
έχει δηλώσει συμμετοχή το σύνολο σχεδόν των
παραγωγών, προμηθευτών και τυποποιητών του
προϊόντος.

Δελτίο καιρού για τους αγρότες
σαΒΒατΟ 11/8
κυριακη 12/8 & Δευτερα 13/8
τριτη 14/8 & τεταρτη 15/8

ΠEμΠτη 16/8 και ΠαρασκευH 17/8

