ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ
Δκδηλώζεις ποσ ενηάζζονηαι για ηο μήνα Ιούλιο ζηο νέο θεζμό ηοσ
ΤπΑΑΣ «ΘΔΜΟΦΟΡΙΑ 2013»
ηην άμεζη ςλοποίηζη ηος ζηόσος ηων
ΘΔΜΟΦΟΡΙΩΝ πποσωπά ηο Τποςπγείο
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων, θέηονηαρ
ςπό ηο νέο Θεζμό, διάζπαπηερ εκδηλώζειρ πος
ππαγμαηοποιούνηαι ζε ολόκληπη ηη σώπα.
Με ηον ηπόπο αςηό οι εκδηλώζειρ πποβάλλονηαι
ολοκληπωμένερ, ενζωμαηώνονηαι ζηο ηοςπιζηικό πποϊόν ηηρ σώπαρ, ενώ επιηςγσάνεηαι ο
ζςνδςαζμόρ ηοςρ με άλλερ πολιηιζηικέρ και
γαζηπονομικέρ εκδηλώζειρ και ηαςηόσπονα
αναδεικνύεηαι η διασπονική αξία ηηρ γεωπγίαρ.
Ο Ιούλιορ μποπεί να σαπακηηπιζηεί ωρ ο μήναρ
ηων ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ, καθώρ ππαγμαηοποιούνηαι πολλέρ εκδηλώζειρ πος ενηάζζονηαι ζηο
νέο αςηό Θεζμό.
Η απσή γίνεηαι με ηο διήμεπο ΦΔΣΙΒΑΛ
ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ
ΓΙΑΣΡΟΦΗ
ζηην
Κοπώνη, ζηιρ 5 και 6 ηος μήνα, ηο οποίο
διοπγανώνει ο Δήμορ Πύλος ζε ζςνεπγαζία με
ηο Μανιαηάκειο Ίδπςμα και ηην ςποζηήπιξη ηος
ΤπΑΑΣ. ηη διάπκεια ηων εκδηλώζεων θα γίνει:
βπάβεςζη ηος Νεαπού Ππέζβη Μεζογειακήρ Διαηποθήρ για ηο έηορ
2013 και
βπάβεςζη ηος νικηηή από ηο διαγωνιζμό έξηπα παπθένος ελαιολάδος
ποιόηηηαρ «Πανέλαιον»

Επίζηρ, ζηιρ 5 Ιοςλίος, ξεκινούν ζηην Επίδαςπο οι εκδηλώζειρ
«Αγροηοσριζμός 2013» με ηην ςποζηήπιξη ηος Ομίλος Λαμππάκη, οι
οποίερ θα ππαγμαηοποιούνηαι παπάλληλα με ηιρ εκδηλώζειρ ηος Μοςζικού
Ιοςλίος ζηο μικπό Θέαηπο ηηρ Απσαίαρ Επιδαύπος.
Ακολοςθεί ο Κύκλος Δκδηλώζεων ηοσ «Αγροηικού Αύγοσζηοσ 2013»
από ηιρ 26 Ιοςλίος έωρ ηιρ 4 Αςγούζηος πος ζςνδιοπγανώνοςν η
Πεπιθέπεια Κπήηηρ, η ΠΕ Υανίων και ηο Επιμεληηήπιο Υανίων, ζηο σώπο
ηηρ Δςηικήρ Σάθπος ηος Ενεηικού Λιμένα ηων Υανίων, πάνηα με ηην
ςποζηήπιξη ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων.
Με ηην ςποζηήπιξη ηος ΤΠΑΑΣ διοπγανώνεηαι ηο 18ο Φεζηιβάλ
ηαθίδας 2013 ζηo Γπηγόπι Αιγιαλείαρ (24 έως 27 Ιοσλίοσ 2013).
Σο Φεζηιβάλ ηαθίδαρ πος ππαγμαηοποιείηαι με ππωηοβοςλία ηος
Φιλοπποοδεςηικού ςλλόγος «Ο ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ» ζηο Γπηγόπι
Αιγιαλείαρ είναι μια ακόμη μια εκδήλωζη πος ενηάζζεηαι για ηο μήνα
Ιούλιο ζηο νέο Θεζμό ηος Τποςπγείος «ΘΔΜΟΦΟΡΙΑ».
Οι εκδηλώζειρ ηος 18ος Φεζηιβάλ ηαθίδαρ ξεκίνηζαν ηην Σεηάπηη 24
Ιοςλίος, με πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ (ζςνάνηηζη σοπωδιών, παπαδοζιακά
σοπεςηικά ζςγκποηήμαηα κ. ά) και θα κοπςθωθούν ηο άββαηο 27 Ιοσλίοσ
με ηη λειηοςπγία Έκθεζηρ Σοπικών Πποϊόνηων, πποβολή νηοκιμανηέπ με
θέμα «Οι δπόμοι ηηρ ζηαθίδαρ», έκθεζη θωηογπαθίαρ, έκθεζη γεωπγικών
μησανημάηων, παπαδοζιακούρ σοπούρ κ.ά.
ηοςρ επιζκέπηερ ηος Φεζηιβάλ θα διαηεθεί ζςζκεςαζμένη ζηαθίδα,
πποζθοπά ηηρ ΕΑ Αιγιαλείαρ, καθώρ και θςλλάδια για ηιρ θπεπηικέρ και
θεπαπεςηικέρ ιδιόηηηερ ηηρ κοπινθιακήρ ζηαθίδαρ.
Σο άββαηο 27 Ιοςλίος, ζηα ελιάνα Αταΐας, θα ππαγμαηοποιηθεί ςπό ηην
αιγίδα ηων ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ, η Ημερίδα «ΣΟΤΡΙΜΟ-ΑΓΡΟΠΟΛΙΣΙΜΟ : Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΟ ΠΡΟΚΗΝΙΟ», ενώ οι εκδηλώζειρ
για ηον Ιούλιο κλείνοςν με ηην 9η Γιορηή Αγροηοσριζμού Υίοσ, πος
ενηάζζεηαι και αςηή πλέον ζηο θεζμό ηων ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ ηος ΤπΑΑΣ.
Οι εκδηλώζειρ ζηη Υίο θα διαπκέζοςν από ηην Σπίηη 30 Ιοςλίος, έωρ ηη
Κςπιακή 4 Αςγούζηος.
Με αθοπμή ηιρ εκδηλώζειρ πος ππαγμαηοποιούνηαι ζε ολόκληπη ηην
Ελλάδα και ενηάζζονηαι ζηο νέο Θεζμό ηος ΤπΑΑΣ «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ
2013» ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη:

http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/events/1525-ekdiloseisthesmoforia, όλοι οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να δοςν ηο ζσεηικό πποωθηηικό

ςλικό από ηιρ ηπιήμεπερ εκδηλώζειρ, ζηο πλαίζιο ηων εγκαινίων ηων
«ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ», ζηο Μοςζείο ηηρ Ακπόποληρ, 24-26 Μαΐος.

