
 Ηκεξνιόγην Δθδειώζεωλ 
   

  
 

  

Eκθέζειρ-

Καλλιηεσνικέρ 
εκδηλώζειρ  

  

Γεςζιγvωζίερ - 

Ξεναγήζειρ 
οινοποιείων  

  
Μοςζικέρ  
Εκδηλώζειρ  

  Ημεπίδερ-Διαλέξειρ 
 

 

Παξαζθεπή 2 Σεπηεκβξίνπ 

Πξωί Έθζεζε θωηνγξαθίαο, δωγξαθηθήο 
καξκαξνγιππηηθήο θαη έθζεζε βηβιίνπ Νεκεαηώλ 
ζπγγξαθέωλ θαη εθδνηώλ 2, 3 & 4 επηεκβξίνπ,  
Γηνξγάλωζε: Δκπνξηθόο ύιινγνο Νεκέαο.  

Αίζνπζα Πνιηηηζηηθνύ 
Κέληξνπ Νεκέαο 

10:00-
17:00 

Έθζεζε Πνιιαπιώλ Σπύξνπ Βαζηιείνπ πεξίνδνο 
1970-1985 πιινγή Βαθεηάδε 2, 3 & 4 επηεκβξίνπ 
ζηελ  

ΚΑΒΑ ηνπ Οηλνπνηεηηθνύ 
πλεηαηξηζκνύ Νεκέαο  

10:00-
18:00 

Ξελάγεζε ζην νηλνπνηείν, απιέο θαη θάζεηεο γεπζηηθέο 
δνθηκέο,  δηαξθήο έθζεζε βηβιίνπ νίλνπ θαη νηλνπνίεζεο  

Κηήκα Νέκεηνλ 

10:30- Οινήκεξεο γεπζηγλωζίεο κε παξάιιειεο μελαγήζεηο 
ζηνλ ακπειώλα & ην νηλνπνηείν… 

Κηήκα Παιπβνύ 

10:30- Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο παξαγωγήο θαη παιαίωζεο 
θξαζηώλ ηνπ νηλνπνηείνπ ελώ παξάιιεια 
πξαγκαηνπνηείηαη νηλνπνίεζε από βηνινγηθά ζηαθύιηα 
ηνπ θηήκαηνο πνπ κεηαθέξνληαη από ηνλ ακπειώλα ζην 
νηλνπνηείν. Γεπζηγλωζία όιωλ ηωλ παξαγόκελωλ 
εηηθεηώλ θαη παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγωγήο 
ηνπο. Ακπεινηόπηα από ηα νπνία πξνέξρνληαη, ηξόπνο 
νηλνπνίεζεο θαη παιαίωζεο. 

Κηήκα Παπαηωάλλνπ 

10:30- Γεπζηγλωζία πξνϊόληωλ, μελαγήζεηο ζηνλ ακπειώλα 
θαη ζηνπο ρώξνπο νηλνπνίεζεο θαη παξνπζίαζε όιεο 
ηεο γθάκαο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο εηαηξίαο. 

Οηλνπνηείν Λαθαδάλε 

11:00-
17:00 

Ξελάγεζε ζε Οηλνπνηείν, γεπζηγλωζία νίλωλ Κηήκα θνύξα 

19:00 Σειεηή έλαξμεο κε ζέκα: Η Νεκέα κέζα από ηα κάηηα 
κνπ.  Αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεωλ - Γεκαξρείν 
Νεκέαο, ώξα 19.00  

Γήκνο Nεκέαο 

22:30  πλαπιία κε ηε Μειίλα Καλά Πξναύιην Οηλνπνηεηηθνύ 
πλεηαηξηζκνύ Νεκέαο, ώξα: 22:30  

Γήκνο Nεκέαο 

      

Σάββαην 3 Σεπηεκβξίνπ 

Πξωί Έθζεζε θωηνγξαθίαο, δωγξαθηθήο 
καξκαξνγιππηηθήο θαη έθζεζε βηβιίνπ Νεκεαηώλ 
ζπγγξαθέωλ θαη εθδνηώλ 2, 3 & 4 επηεκβξίνπ,  
Γηνξγάλωζε: Δκπνξηθόο ύιινγνο Νεκέαο.  

Αίζνπζα Πνιηηηζηηθνύ 
Κέληξνπ Νεκέαο 

Πξωί Ιζηνξηθά απηνθίλεηα ηεο Alfa Romeo από ηελ 10εηία 
ηνπ „60 θαη ηνπ ‟70 

Οηλνπνηεηηθόο 
πλεηαηξηζκόο Νεκέαο 

10:00-
17:00 

Έθζεζε Πνιιαπιώλ Σπύξνπ Βαζηιείνπ πεξίνδνο 
1970-1985 πιινγή Βαθεηάδε 2, 3 & 4 επηεκβξίνπ 
ζηελ  

ΚΑΒΑ ηνπ Οηλνπνηεηηθνύ 
πλεηαηξηζκνύ Νεκέαο  

10:00-
14:30  

Ξελάγεζε ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν Αξραίαο Νεκέαο 
(Μνπζείν θαη ηάδην) θαη Αεδνλίωλ (Μεθπλαϊθνί ηάθνη) 
Μεηαθνξά κε Λεωθνξεία αλά κηάκηζε ώξα από  έωο 
14:30 (Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη 31-8-2011 ζην 
27460 22210 – ) 

Οηλνπνηεηηθόο 
πλεηαηξηζκόο Νεκέαο 

10:00-
18:00 

Ξελάγεζε ζην νηλνπνηείν, απιέο θαη θάζεηεο γεπζηηθέο 
δνθηκέο,  δηαξθήο έθζεζε βηβιίνπ νίλνπ θαη νηλνπνίεζεο  

Κηήκα Νέκεηνλ 

10:30- - Οινήκεξε γεπζηγλωζία κε παξάιιειεο μελαγήζεηο 
ζηνλ ακπειώλα & ην νηλνπνηείν. 
- Γεπζηηθέο δνθηκέο κε εθιεθηά ειιεληθά πξνϊόληα 
από: "Σν Υαζαπάθη"(βνπβαιίζην θαπληζηό θξέαο , 
ρνηξηλό θαπληζηό ξηγαλάην θ.α) ηελ 
"Αγξνδύκε"(πιηγνύξη , θνπο-θνπο , πέηνπξα , καθαξίλα 

Κηήκα Παιπβνύ 



κε βαζηιηθό θαη ζηαξέλην γιπθό ηξαραλά) θαζώο θαη 
επηιεγκέλα ηπξηά νλνκαζίαο πξνέιεπζεο απ` όιε ηελ 
Διιάδα.  
-Η Όιγα Μπαξκάδε εθζέηεη πξωηόηππα ρεηξνπνίεηα 
θνζκήκαηα.  
- Η Γεωξγία Παληαδνπνύινπ εθζέηεη πξωηόηππα 
ρεηξνπνίεηα θεξηά.  
-Η νκάδα ECOΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ(εηθαζηηθή νκάδα ηεο 
ecolife) ζα βξίζθεηαη θνληά καο , κε έθζεζε έξγωλ 
εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη δξώκελα ,αληιώληαο 
έκπλεπζε από ην νηλνπνηείν ηνπο ακπειώλεο θαη ην 
θξαζί  

10:30- Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο παξαγωγήο θαη παιαίωζεο 
θξαζηώλ ηνπ νηλνπνηείνπ ελώ παξάιιεια 
πξαγκαηνπνηείηαη νηλνπνίεζε από βηνινγηθά ζηαθύιηα 
ηνπ θηήκαηνο πνπ κεηαθέξνληαη από ηνλ ακπειώλα ζην 
νηλνπνηείν. Γεπζηγλωζία όιωλ ηωλ παξαγόκελωλ 
εηηθεηώλ θαη παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγωγήο 
ηνπο. Ακπεινηόπηα από ηα νπνία πξνέξρνληαη, ηξόπνο 
νηλνπνίεζεο θαη παιαίωζεο. 

Κηήκα Παπαηωάλλνπ 

10:30- Γεπζηγλωζία πξνϊόληωλ, μελαγήζεηο ζηνλ ακπειώλα 
θαη ζηνπο ρώξνπο νηλνπνίεζεο θαη παξνπζίαζε όιεο 
ηεο γθάκαο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο εηαηξίαο. 

Οηλνπνηείν Λαθαδάλε 

11:00-
17:00 

Ξελάγεζε ζε Οηλνπνηείν, γεπζηγλωζία νίλωλ Κηήκα θνύξα 

11:00-
19:00 

Ξελάγεζε ζε Οηλνπνηείν, γεπζηγλωζία νίλωλ Domaine Helios- εκέιε 

11:00- 
13: 
00 

Ηκεξίδα κε ζέκα „„ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ 
ΚΡΑΙΟΤ ΝΔΜΔΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ‟‟  

Κηήκα Λαπθηώηε 

11:00 
– 
13:00 

Παξαδνζηαθό παηεηήξη. Παξαδνζηαθό πάηεκα 
ζηαθπιηώλ κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ επηζθεπηώλ. ηνλ 
Οηλνπνηεηηθό πλεηαηξηζκό Νεκέαο   

Οηλνπνηεηηθόο 
πλεηαηξηζκόο Νεκέαο 

11:00 
– 
19:00 

Ο νηληθόο πινύηνο ηεο Νεκέαο. Παξνπζίαζε από ηνλ 
κνλαδηθό Έιιελα master of wine θ.Κωλζηαληίλν 
Λαδαξάθε θαη ηελ νκάδα ηνπ.  

Αίζνπζα πνιιαπιώλ 
ρξήζεωλ - Γεκαξρείν 
Νεκέαο  

12:30 
– 
13:30 

Γλωξηκία κε ηελ ηέρλε ηεο νηλνγλωζίαο. Ωξηαίν 
κάζεκα νηλνγλωζίαο 

Κάβα Οηλνπνηεηηθνύ 
πλεηαηξηζκνύ Νεκέαο  

14:00– 
15:00 

Γλωξηκία κε ηελ ηέρλε ηεο νηλνγλωζίαο. Ωξηαίν 
κάζεκα νηλνγλωζίαο 

Κάβα Οηλνπνηεηηθνύ 
πλεηαηξηζκνύ Νεκέαο  

21:00- Οηληθή κεγάιε βξαδηά, πιαηζηωκέλε κε έληερλα 
ειιεληθά θαη μέλα            ηξαγνύδηα   από ην 
ζπγθξόηεκα Ολεηξνβάηεο     

Κηήκα Λαπθηώηε 

21:00 Μνπζηθή Βξαδηά κε βξαδηιηάληθνπο(samba-reggae) 
ξπζκνύο από ηνπο BATALA ATENAS  

Κηήκα Παιπβνύ 

22:00- - Μνπζηθά θαη ζεαηξηθά δξώκελα ζην θέληξν ηεο 
πόιεο,   
- Σπλαπιία κε ηε ιαϊθή νξρήζηξα “Βαζίιεο 
Τζηηζάλεο” Από ηε ιαϊθή θαη ξεκπέηηθε παξάδνζή καο  
- Σπλαπιία κε ην ζπγθξόηεκα “Γόξδηνο Γεζκόο”  
Έληερλε θαη ιαϊθή ειιεληθή κνπζηθή  
- Νηνπέην Γηώξγνο Ψπρνγηόο, Solis Barkis Jazz θαη 
απηνζρεδηαζκόο κε ζηνηρεία θαη ερνρξώκαηα από ηηο 
κνπζηθέο παξαδόζεηο ηνπ θόζκνπ  
- Stand up comedy κε ηνπο Πέηξν Ξεθνύθε, Μηράιε 
Γηαλλάην, Γηάλλε Καηζάκπα  
Απνιαπζηηθή ζεαηξηθά λνύκεξα κε ηίηιν “ππό ηελ 
επήξεηαλ…”  

Kέληξν ηεο Nεκεαο 

Βξάδπ Δγθαίληα ηεο θαζηεξωκέλεο πηά έθζεζεο δωγξαθηθήο 
– γιππηηθήο, πνπ νξγαλώλεηαη ζην νηλνπνηείν κε ηελ 
επηκέιεηα ηεο Μαξίαο Γθνύκα. Οη θαιιηηέρλεο Iotoff 
Venteslav & Νίθνο Κνπηζίλαο, ζα εθζέζνπλ ηα έξγα 

Κηήκα θνύξα 



ηνπο ζηηο αίζνπζεο ηνπ νηλνπνηείνπ. Παξάιιεια κε ηα 
εγθαίληα ηεο έθζεζεο, ε βξαδηά ζα πιαηζηωζεί κε 
γεπζηηθέο δνθηκέο, εμαηξεηηθά θξαζηά απν ην θηήκα 
θνύξα θαη δωληαλή κνπζηθή. 

  

Κπξηαθή 4 Σεπηεκβξίνπ 

Πξωί Έθζεζε θωηνγξαθίαο, δωγξαθηθήο 
καξκαξνγιππηηθήο θαη έθζεζε βηβιίνπ Νεκεαηώλ 
ζπγγξαθέωλ θαη εθδνηώλ 2, 3 & 4 επηεκβξίνπ,  
Γηνξγάλωζε: Δκπνξηθόο ύιινγνο Νεκέαο.  

Αίζνπζα Πνιηηηζηηθνύ 
Κέληξνπ Νεκέαο 

10:00-
17:00 

Έθζεζε Πνιιαπιώλ Σπύξνπ Βαζηιείνπ πεξίνδνο 
1970-1985 πιινγή Βαθεηάδε 2, 3 & 4 επηεκβξίνπ 
ζηελ  

ΚΑΒΑ ηνπ Οηλνπνηεηηθνύ 
πλεηαηξηζκνύ Νεκέαο  

  Δγθαίληα γξαθείωλ ζπιιόγνπ γηα ηελ αλαβίωζε ηωλ 
Νεκείωλ Αγώλωλ Οκηιία: Η ζπκβνιή ηωλ Νεκενληθώλ 
ζηε δηάδνζε ηνπ θξαζηνύ ηεο Νεκέαο θαηά ηελ 
αξραηόηεηα  

Πιαηεία Αξραίαο Νεκέαο  

10.00 - Δξγαζηήξη δωγξαθηθήο γηα παηδηά κε ζέκα ην 
ακπέιη θαη ην θξαζί . Με ηε γλωζηή εηθνλνγξάθν θαη 
ζπγγξαθέα παηδηθώλ βηβιίωλ Λήδα Βαξβαξνύζε; 

Πξναύιεην Φινηάζηνπ 
Μέιαζξνπ, Νεκέα 

10:00-
18:00 

Ξελάγεζε ζην νηλνπνηείν, απιέο θαη θάζεηεο γεπζηηθέο 
δνθηκέο,  δηαξθήο έθζεζε βηβιίνπ νίλνπ θαη νηλνπνίεζεο  

Κηήκα Νέκεηνλ 

10:30- - Οινήκεξε γεπζηγλωζία κε παξάιιειεο μελαγήζεηο 
ζηνλ ακπειώλα & ην νηλνπνηείν. 
- Γεπζηηθέο δνθηκέο κε εθιεθηά ειιεληθά πξνϊόληα 
από: "Σν Υαζαπάθη"(βνπβαιίζην θαπληζηό θξέαο , 
ρνηξηλό θαπληζηό ξηγαλάην θ.α) ηελ 
"Αγξνδύκε"(πιηγνύξη , θνπο-θνπο , πέηνπξα , καθαξίλα 
κε βαζηιηθό θαη ζηαξέλην γιπθό ηξαραλά) θαζώο θαη 
επηιεγκέλα ηπξηά νλνκαζίαο πξνέιεπζεο απ` όιε ηελ 
Διιάδα.  
-Η γλωζηή chef θαη δεκνζηνγξάθνο Μπξζίλε 
Λακπξάθε δεκηνπξγεί θαη πξνηείλεη ζπληαγέο κε βάζε 
ην ζηαθύιη θαη ην θξαζί. 
-Η Όιγα Μπαξκάδε εθζέηεη πξωηόηππα ρεηξνπνίεηα 
θνζκήκαηα.  
- Η Γεωξγία Παληαδνπνύινπ εθζέηεη πξωηόηππα 
ρεηξνπνίεηα θεξηά.  
-Η νκάδα ECOΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ(εηθαζηηθή νκάδα ηεο 
ecolife) ζα βξίζθεηαη θνληά καο , κε έθζεζε έξγωλ 
εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη δξώκελα ,αληιώληαο 
έκπλεπζε από ην νηλνπνηείν ηνπο ακπειώλεο θαη ην 
θξαζί  

Κηήκα Παιπβνύ 

10:30- Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο παξαγωγήο θαη παιαίωζεο 
θξαζηώλ ηνπ νηλνπνηείνπ ελώ παξάιιεια 
πξαγκαηνπνηείηαη νηλνπνίεζε από βηνινγηθά ζηαθύιηα 
ηνπ θηήκαηνο πνπ κεηαθέξνληαη από ηνλ ακπειώλα ζην 
νηλνπνηείν. Γεπζηγλωζία όιωλ ηωλ παξαγόκελωλ 
εηηθεηώλ θαη παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγωγήο 
ηνπο. Ακπεινηόπηα από ηα νπνία πξνέξρνληαη, ηξόπνο 
νηλνπνίεζεο θαη παιαίωζεο. 

Κηήκα Παπαηωάλλνπ 

10:30- Γεπζηγλωζία πξνϊόληωλ, μελαγήζεηο ζηνλ ακπειώλα 
θαη ζηνπο ρώξνπο νηλνπνίεζεο θαη παξνπζίαζε όιεο 
ηεο γθάκαο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο εηαηξίαο. 

Οηλνπνηείν Λαθαδάλε 

11:00-
17:00 

Ξελάγεζε ζε Οηλνπνηείν, γεπζηγλωζία νίλωλ Κηήκα θνύξα 

11:00-
18:00 

Ξελάγεζε ζε Οηλνπνηείν, γεπζηγλωζία νίλωλ Domaine Helios- εκέιε 

 


