To 2Ο Φεστιβάλ Φωμιού
Γενική Παποςσίαση
Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ
Ώρα για ζηάτσα και ζεζηό άρφμα
Μοσζική και έθιμα, ζσνηαγές και
ζπεζιαλιηέ
ηοσ υφμιού από περιοτές και
πόλεις ηης Ελλάδας
Ένα αθιέρφμα ζηην πλούζια
απλόηηηα
ηοσ «ηαπεινόηεροσ» ηφν ηροθίμφν.
Σν Φεζηηβάι Ψσκηνύ είλαη…
-Παξαδνζηαθά ςσκηά από όιε ηελ Διιάδα. Αξηνηερλίηεο ζα
εηνηκάδνπλ, ζα δπκώλνπλ θαη ζα ςήλνπλ ζε ππαίζξηνπο
θνύξλνπο ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, δηάθνξνπο ηύπνπο
ςσκηνύ. Απεπζύλεηαη ζην θνηλό θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο
Θεζζαινλίθεο πνπ ζα έρνπλ θαη ηε δπλαηόηεηα γεπζηηθήο
δνθηκήο.
-Αιπζίδα εθδειώζεσλ:
* ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο.
ηξνγγπιό ηξαπέδη ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, ππό ηελ αηγίδα
ηεο Οκνζπνλδίαο Αξηνπνηώλ Διιάδνο θαη ηνπ σκαηείνπ
Αξηνπνηώλ Θεζζαινλίθεο «Ο Πξνθήηεο Ζιίαο» κε ηίηιν
«Γηαηξνθηθή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πξνο ηελ
θαηαλάισζε πνηόηεηαο». Απεπζύλεηαη ζηα ζρνιεία
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ
ζα απαληνύλ Οιπκπηνλίθεο αζιεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο
δηαηξνθνιόγνη θαη θαηαμησκέλνη αξηνηερλίηεο.
*ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ
«Πιάζσ θαη… δνθηκάδσ». Μάζεκα γηα ηνπο πην κηθξνύο πνπ
πξνβιέπεη ηελ παξνπζίαζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ζηηαξηνύ θαη ν
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδνληαη, ην άιεζκα κε ζθνπό ηελ
παξαγσγή αιεύξσλ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ δπκαξηνύ ζε όιεο ηηο
θάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο κέρξη λα θηάζεη ζην θνύξλν θαη ην
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ςήζηκν. Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ
δνθηκήο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ςσκηνύ.
«Πιάζσ θαη… δηαζθεδάδσ». Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο,
γιππηηθή θαη παηρλίδηα κε δπκάξη από νκάδα θαιιηηερλώλ πνπ
ζα δεκηνπξγήζνπλ καδί κε κηθξνύο θαη κεγάινπο επηζθέπηεο.
ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΨΩΜΗ
«Φνύξλνο ηεο Γεηηνληάο». Κεληξηθό ζηαλη, όπνπ κε ηελ
παξνπζία εηδηθώλ ηεο ηέρλεο ηνπ άξηνπ ζα αλαπηύζζεηαη
δηάινγνο γηα επίθαηξα δεηήκαηα πνπ ζα αθνξνύλ ηνλ
θιάδν, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα
ππνβάιιεη εξσηήκαηα, λα ιύζεη απνξίεο θαη λα ελεκεξσζεί γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αγνξά θαη ηελ αξηνπνηία.
ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ
Κνθηέει, άξηνο θαη δηάινγνο. Γηα ηε δηαδξνκή ηνπ ςσκηνύ
ζην ρώξν ηεο 7εο Σέρλεο, αιιά θαη γηα ηελ εμέιημε ησλ
δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ όπσο απνηππώλεηαη ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ζα κηιήζνπλ νη
(ζθελνζέηεο ή θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ θιπ). Θα
αθνινπζήζνπλ ζηηγκέο γεπζηηθήο δνθηκήο, από ραξαθηεξηζηηθά
είδε ςσκηνύ.
Άξηνο θαη θηλεκαηνγξάθνο. Έλα ελδηαθέξνλ ξαληεβνύ ζην
πιαίζην ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Φσκηνύ πνπ ζπλδέεη ην ςσκί κε ην
ζέακα. Αλνίγνπκε ηηο πόξηεο ηνπ Οιύκπηνλ ζηελ Πιαηεία
Αξηζηνηέινπο, όπνπ ζα πξνβιεζνύλ ηξία ληνθηκαληέξ κε ζέκα
ηνλ άξην.
ΔΚΘΔΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ.
Έθζεζε Φσηνγξαθίαο κε ζέκα ηελ «Ηζηνξία θαη εμέιημε ζηελ
Σέρλε ηνπ Άξηνπ» θαη πινύζην νπηηθό πιηθό πνπ ζα ιεηηνπξγεί
ζην Κηλεκαηνζέαηξν «Οιύκπηνλ» (ζηελ πιαηεία
Αξηζηνηέινπο).
ΠΑΡΔΛΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΨΩΜΗΟΤ. Μηθξνί «έλζηνινη
θξνπξνί ηεο παξάδνζεο» ζα παξνπζηάζνπλ ςσκηά από
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σα παηδηά ζα πιαηζηώλνπλ
άλδξεο θαη γπλαίθεο επίζεο κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο πνπ ζα
πξνζθέξνπλ ζην θνηλό ηα αξηνζθεπάζκαηα ηνπ ηόπνπ ηνπο. Σα
αξηνζθεπάζκαηα ζα θαηαιήμνπλ ζην ζηαλη ηνπ «Παξαδνζηαθνύ
Φσκηνύ» όπνπ εθεί ζα βξίζθνληαη αληηπξόζσπνη ησλ
αληίζηνηρσλ πεξηνρώλ πνπ ζα ελεκεξώλνπλ ηνπο επηζθέπηεο.
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ
«Κνπινύξη ηεο Θεζζαινλίθεο». Σν γλσζηό ζε όινπο
αξηνζθεύαζκα έρεη ηελ ηηκεηηθή ηνπ θαη είλαη απηό πνπ θιείλεη
ηελ απιαία ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Φσκηνύ. Εεζηέο κπξσδηέο από
ζνπζάκη θαη δπκάξη ζα γεκίζνπλ… ηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο.
ΨΩΜΗ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΟ
«ν Άξηνο Γηδάζθεη θαη Γηεγείηαη…». Γξακαηνπνηεκέλε
αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ςσκηνύ ζηελ πνξεία ησλ
ρξόλσλ από ζεαηξηθή νκάδα ηεο Θεζζαινλίθεο.

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ 2ΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΦΧΜΙΟΤ
-Ζ πξόζεζε είλαη ην δεύηεξν θεζηηβάι ςσκηνύ λα πξνζθέξεη
παηδεία θαζώο θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηελ
θαηαλάισζε ςσκηνύ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ «άηαθηε»
δηαηξνθή, όιν θαη πην παξνύζα ζηε ζύγρξνλε δσή.
-Να δνζνύλ πιεξνθνξίεο «δηαηξνθηθήο παηδείαο» θαη λα
πξνβάιινπλ ηηο αμίεο ηεο πνηόηεηαο, ηεο παξαδνζηαθήο
αξηνπνηίαο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηδηαίηεξα ηα
παηδηά λα κάζνπλ λα δνπλ θαιύηεξα, ζηηηδόκελνη κε ηνλ πην
πγηεηλό ηξόπν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο.
-Να επαηζζεηνπνηήζνπκε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο
πνπ αθνξά ηα πξντόληα από ην «θνύξλν», θαζώο επίζεο λα
δνζνύλ θαη εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
αλάπηπμε κηαο ζσζηήο δηαηξνθηθήο θηινζνθίαο.
- Ζ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ
θέληξσλ, πξάγκαηη ηα ηειεπηαία ρξόληα, έβαιε ηνλ
παξαδνζηαθό ηξόπν δηαηξνθήο ζε δεύηεξν επίπεδν ζε ζρέζε
πάληα κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή, πνπ δελ πξνζέρεη
ηόζν ηελ πνηόηεηα, αιιά «ράλεηαη» από ην ακπαιάδ ηεο
δηαθήκηζεο θαη ηα ξάθηα ησλ ζνύπεξ-κάξθεηο.
-Σν Φεζηηβάι ςσκηνύ, πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη ζην θνηλό
πιεξνθνξίεο ηέηνηεο θαη λα γίλεη θίλεηξν ζηνλ θαηαλαισηή λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο,
πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ
θνύξλσλ πνηόηεηαο, θαζώο θαη ην ξόιν ηεο παξαδνζηαθήο
αξηνπνηίαο.
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-Μέζα από ηνπο δηαιόγνπο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζην
ζηξνγγπιό ηξαπέδη θαη ζην ζηαλη ηνπ «θνύξλνπ ηεο γεηηνληάο»
ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα, λα
ιύζεη απνξίεο θαη λα ελεκεξσζεί γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ αγνξά θαη ηελ αξηνπνηία.
- ηόρνο επίζεο, είλαη λα θέξεη θνληά ζε απηό ην αξραίν
επάγγεικα-ηέρλε, ηνπο λένπο πνπ κειινληηθά ζα κπνξνύζαλ λα
αζρνιεζνύλ κε ην επάγγεικα ηνπ αξηνπνηνύ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 2οσ ΦΔΣΙΒΑΛ ΦΧΜΙΟΤ
ΣΔΣΑΡΣΗ 13 Οκτωβπίος 2010
Ημέπα έναπξηρ
(ώξεο: 10:00 – 13:00)
-ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο (γηα
δεκνηηθά ζρνιεία)
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο»
(γηα θνηλό-θαηαλαισηέο)
ΣΔΣΑΡΣΗ 13 Οκτωβπίος 2010
(ώξεο: 17.00-21.00)
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΦΧΜΗΑ από Όιε ηελ Διιάδα. Αξηνηερλίηεο
ζα εηνηκάδνπλ, ζα δπκώλνπλ θαη ζα ςήλνπλ ζε ππαίζξηνπο
θνύξλνπο ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, δηάθνξνπο ηύπνπο
ςσκηνύ. Απεπζύλεηαη ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
έρεη ηε δπλαηόηεηα γεπζηηθήο δνθηκήο.
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο»
(γηα θνηλό-θαηαλαισηέο)
-ΈΚΘΔΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ γηα «ηελ Ηζηνξία ηνπ Άξηνπ»
ζην «Οιύκπηνλ» (ώξεο: 10:00 – 21.00)

ΠΔΜΠΣΗ 14 Οκτωβπίος 2010
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(ώξεο: 10:00 – 13:00)
-ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο (γηα
δεκνηηθά ζρνιεία)
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο» (γηα
θνηλό-θαηαλαισηέο)
ΠΔΜΠΣΖ 14 Οθησβξίνπ 2010
(ώξεο: 17.00-21.00)
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΦΧΜΗΑ από Όιε ηελ Διιάδα. Αξηνηερλίηεο
ζα εηνηκάδνπλ, ζα δπκώλνπλ θαη ζα ςήλνπλ ζε ππαίζξηνπο
θνύξλνπο ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, δηάθνξνπο ηύπνπο
ςσκηνύ. Απεπζύλεηαη ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
έρεη ηε δπλαηόηεηα γεπζηηθήο δνθηκήο.
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο» (γηα
θνηλό-θαηαλαισηέο)
-ΈΚΘΔΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ γηα «ηελ Ηζηνξία ηνπ Άξηνπ» ζην
«Οιύκπηνλ» (ώξεο: 10:00 – 21.00)
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15 Οκτωβπίος 2010
(ώξεο: 10:00 – 13:00)
-ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο (γηα
δεκνηηθά ζρνιεία)
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο» (γηα
θνηλό-θαηαλαισηέο)
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 15 Οθησβξίνπ
2010
(ώξεο: 17.00-21.00)
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΦΧΜΗΑ από Όιε ηελ Διιάδα. Αξηνηερλίηεο
ζα εηνηκάδνπλ, ζα δπκώλνπλ θαη ζα ςήλνπλ ζε ππαίζξηνπο
θνύξλνπο ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, δηάθνξνπο ηύπνπο
ςσκηνύ. Απεπζύλεηαη ζην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
έρεη ηε δπλαηόηεηα γεπζηηθήο δνθηκήο.
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο» (γηα
θνηλό-θαηαλαισηέο)
-ΔΚΘΔΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ γηα «ηελ Ηζηνξία ηνπ Άξηνπ» ζην
«Οιύκπηνλ» (ώξεο: 10:00 – 21.00)
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 15 Οθησβξίνπ
2010
(ώξεο: 18.00-21.00)
-ΚΟΚΣΔΖΛ, ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑΛΟΓΟ κε γεπζηηθή δνθηκή
-ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΒΟΛΖ 3
ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ γηα ην ςσκί
ΑΒΒΑΣΟ 16 Οκτωβπίος 2010
«ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΔΡΑ ΑΡΣΟΤ»
(ώξεο: 10:00 – 14:00)
-ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ «Πιάζσ θαη… δνθηκάδσ».
-ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ «Πιάζσ θαη… δηαζθεδάδσ».
- ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο»
ΑΒΒΑΣΟ 16 Οθησβξίνπ 2010
«ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΔΡΑ ΑΡΣΟΤ»
(ώξεο: 17:00 – 22:00)
-ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ «Πιάζσ θαη… δνθηκάδσ».
-ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ «Πιάζσ θαη… δηαζθεδάδσ».
-ΠΑΡΔΛΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΑΡΣΟΤ. Από κηθξνύο
«έλζηνινπο θξνπξνύο» ηεο παξάδνζεο.
-ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο».
-ΔΚΘΔΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ γηα «ηελ Ηζηνξία ηνπ Άξηνπ» ζην
«Οιύκπηνλ» (ώξεο: 10:00 – 21.00)
ΚΤΡΙΑΚΗ 17 Οκτωβπίος 2010
Ημέπα λήξηρ
(ώξεο: 10:00 – 13:00)
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΟΤ - «Κνπινύξη ηεο Θεζζαινλίθεο»
ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ζην «Φνύξλν ηεο Γεηηνληάο»
ΣΔΛΔΣΖ ΛΖΞΖ
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ΦΧΜΗ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΟ - «ν Άξηνο Γηδάζθεη θαη Γηεγείηαη…»
ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ηεο εθδήισζεο από ηε δηνξγαλώηξηα αξρή
- ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ.
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