
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

6, 7 & 8 Σεπτεµβρίου στη Νεµέα 

 

Πραγµατοποιούνται και φέτος, µε ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων, οι 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ,  που διοργανώνουν ο ∆ήµος Νεµέας και ο 

Σύνδεσµος Οινοποιών Νεµέας, την Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 

Σεπτεµβρίου, στη Νεµέα. 

 

Οι ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ είναι ένας θεσµός που πραγµατοποιείται 

κάθε χρόνο στην περιοχή της Νεµέας, αλλά και µε δράσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, 

µε στόχο την προβολή του κρασιού ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ που βασίζεται στην ποικιλία 

Αγιωργίτικο, µια από τις πιο δυναµικές και φηµισµένες ποικιλίες στον κόσµο. 

 

Οι φετινές εκδηλώσεις θα είναι αφιερωµένες στον οινικό τουρισµό, αφού η 

οινοπαραγωγική ζώνη της Νεµέας, αποτελεί µια ιδανική περιοχή για την ανάπτυξή 

του.  

Πρόκειται για τη µεγαλύτερη οινοπαραγωγική ζώνη των Βαλκανίων, µε µια ποικιλία 

διεθνώς αναγνωρισµένη, ενώ η περιοχή συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό 

µεγάλων και οργανωµένων οινοποιείων στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα 40 και 

παράγουν εκατοντάδες επώνυµες ετικέτες κρασιού. 

 

Συγχρόνως το ανάγλυφο της περιοχής, κατάφυτο µε αµπελώνες, αποτελεί ένα 

µοναδικό τοπίο φυσικής οµορφιάς και περιβαλλοντικής σπουδαιότητας. 

 

Επίσης η ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία της περιοχής (Ναός Νεµείου ∆ιός, 

Αρχαιολογικό µουσείο, Στάδιο Νεµείων αγώνων, Αρχαιολογική περιοχή Αηδονίων 

κλπ) σε συνδυασµό µε σηµαντικές κοντινές αρχαιολογικές περιοχές (Αρχαία 

Κόρινθος, Μυκήνες, Αρχαία Σικυών,  κ.ά.) συνηγορεί στην ευρύτερη ανάπτυξη του 

τουρισµού στην περιοχή. 

 

Ο οινικός τουρισµός µπορεί να αυξήσει σηµαντικά το συνολικό εισόδηµα της 

περιοχής και µάλιστα µε ωφελούµενες περισσότερες παραγωγικές οµάδες. 

Η έµφαση των ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ στον οινικό τουρισµό έχει 

στόχο να τεθούν οι βάσεις, να δοκιµαστούν οι δυνατότητες, να εντοπισθούν οι 

ελλείψεις και οι αδυναµίες ώστε να διορθωθούν και να τεθεί µια ολοκληρωµένη 

στρατηγική µε συγκεκριµένες δράσεις και ενέργειες. 

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους θα αναπτυχθεί η έννοια του τουρισµού και 

του οινικού τουρισµού είναι: 

-Επίσκεψη στα οινοποιεία 

-Επίσκεψη στους αµπελώνες και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

-Η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους 

-Η σύνδεση της επισκεψιµότητας στην περιοχή µε την επισκεψιµότητα κοντινών 

τουριστικών προορισµών (Μυκήνες, Ναύπλιο, ορεινή Κορινθία κλπ) 

-Η βελτίωση των υποδοµών και των προσφερόµενων υπηρεσιών και η ανάδειξη των 



συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, όπως προκύπτουν από τη δραστηριότητα 

σε σχέση µε το κρασί και τον αµπελώνα. 
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