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Ηλιοýπολη, 04 Μαρτßου 2023

ΘΕΜΑ: « φεστιβÜλ γευσιγνωσßαò στο ΔÞμο Ηλιοýποληò ΑττικÞò, στιò 6

και 7 Μαß'ου 2ο23»».

Αξιüτιμε κ. Πρüεδρε,

Στην πüλη τηò Ηλιοýποληò ο ΔÞμοò Ηλιοýποληò οργανþνει στιò 6 και 7 Maibu

2Ο23 το πρþτο φΕΣΙΒΑΛ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ, με σκοπü να προβληθοýν και κατασεοýν

ευρýτερα γνωστÜ τα προßüντα που χαραΚτηρßζουν την κÜθε περιοχÞ-περιφÝρεια τηò

χþραò μαò. Η υλοποßηση του συγκεκριμÝνου προγρÜμματοò θα γßνει με την

συμμετοχÞ εννÝα Πολιτιστικþν Συλλüγων τηò Ηλιοýποληò, που αντιπροσωπεýουν

διÜφορα γεωγραφικÜ διαμερßσματα τηò Χþραò. ο ΔÞμοò Ηλιοýποληò θα διαθÝσει γtα

το σκοπü αυτü κατÜ}ιληλο κλειστü χþρο στο ]_Ου Λýκειο Ηλιοýποληò, με τον

απαραßτητο εξοπλισμü. Το πρüγραμμα θα συνδυασθεß Και με την ανÜπτυξη

παραδοσιακþν χορþν απü τα χορευτικÜ συγκροτÞματα του κÜθε Πολιτιστικοý

Συλλüγου, σε παραΚεßμενο υπαßθριο χþρο με την ανÜλογη υποδομÞ (ηχητικÜ

συστÞματα κλπ), με μÝριμνατου ΔÞμου

ο Πολιτιστικüò Σýλλογοò Θεσσαλþν Ηλιοýποληò φÝρει την επωνυμßα

«Ν.πΛΑΣτΗΡΑΣ». Λειτουργεß απü το 2Ο]_4 και σταδιακÜ Ýχει αναπτýξει Ýνα ΠλÝγμα

δρÜσεων κυρßωò πολιτισμικοý, ιστορικοý, παραδοσιακοý, κοινωνικοý κατ

ψυχαγωγικοý χαρακτÞρα. ΕνδεικτικÜ σαò γνωρßζουμε, üτι στιò 23_9_22 οργÜνωσε

μεγÜλη επετειακÞ εκδÞλωση στο ανοιΚτü θÝατρο Ηλ-ληò «Δ. ΚιντÞò» με θÝμα «100

χρüνια μνÞμηò απü το 1922-Νικ. ΠλαστÞραò», η οποßα προβλÞθηκε Και τηλεοπτικÜ

απü το Θεσσαλικü κανÜλι ΤRΤ.ΓενικÜ, σταθερÞ μαò προσÞλωση εßναι να κρατÞσουμε

ζωντανÝò τιò παραδüσειò μαò, να τιò μεταÞÝρουμε στιò νεüτερεò γενιÝò και

συμβÜλλουμε αποφασιστικÜ στη διατÞρηση τηò ταυτüτητÜò μαò, τηò ιστορικÞò

μνÞμηò και τηò εθνικÞò μαò αυτογνωσßαò.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:51
ΠΡοΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟγ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟγ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κ. ΣΩτΗΡΗ ΠΑΝΝΑΚοΠογΛο



Στο πλαßσιο αυτü, επιθυμοýμε να Ýχουμε Ýιια ηχηρü παρüν στο φεστιβÜλ
γευσιγνωσßαò και να αναδεßξουμε με την ευκαιρßα αυτÞ το δυναμισμü, τη
δημιουργßα και την πλοýσια γευσιγνωσßα και γαστρονομικÞ παρÜδοση τηò
Θεσσαλßαò. Επιθυμοýμε τα ηροßüντα τηò Θεσσαλßαò (γαστρονομßα, ποτÜ, γλυκÜ
κλπ), να προβληθοýν και να γßνουν γνωστÜ στο ευρýτερο κοινü, με τη δυνατüτητα
που θα Ýχει ο καθÝναò να τα δοκιμÜζει,Διευκρινßζεται üτι στουò σκοποýò του

φεστιβÜλ δεν περιλαμβÜνεται η ευχÝρεια πþλησηò των προßüντων, ωατüσο θα
υπÜρχει η ανÜλογη σÞμανση και η ταυτüτητα του κÜθε εßδουò.Επßσηζ σε σχετικü
Ýντυπο, που θα διανÝμεται στο κοινü, θα καταγραÞοýν τα βασικÜ πρσßüντα που θα
ηροβληθοýν στο «θΕΣΣΑΑΙΚΟ» Περßπτερο.

Με την παροýσα επιστολÞ σαò ζητοýμε να γßνεται και σειò αρωγοß στην

προσπÜθεια αυτÞ με την αποστολÞ προßüντων που χαρακτηρßζουν τη θεσσαλßα
μαò, για να επιτýχουμε τη μεγαλýτερη δυνατÞ αντιπροσþπευση και ισüρροπη
προβολÞ τουò, με την ευκαιρßατου συγκεκριμÝνου φεστιβÜλ, που θα διεξαχθεßστην Πüλη

μlαò.Η διεýθυνση αποστολÞò των προßüντων εßναι: ΔιγενÞ 18, ΤΚ 16345- Ηλιοýπολη-
ΛÜμπροò ΜπολτσÞò.

Σαò ευχαριστοýμε για τη συνεργασßα.

Με εκτßμηση

ΠΡΟΕΔΡ Ν. ΓΡΑΜλ/,ιΑτΕΑΣ
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