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 Σσνέδριο Αιγαιοπελαγίηικης Γαζηρονομίας (Aegean Cuisine) ζηο πλαίζιο ηοσ Φεζηιβάλ Ημέρες 

Γαζηρονομίας ζηο Μοσζείο Μπενάκη 

Σν 1° πλέδξην Αηγαηνπειαγίηηθεο Γαζηξνλνκίαο δηνξγαλώλεηαη από ην Γπηκειεηήξην Ηπθιάδωλ γηα λα 

παξνπζηαζηεί ζην επξύ θνηλό αιιά θαη ζε εηδηθνύο ηνπ ρώξνπ ην πξόηππν Δίθηπν Αηγαηνπειαγίηηθεο Ηνπδίλαο, 

Aegean Cuisine ην νπνίν ζα θηινμελήζεη νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο από θαηαμηωκέλνπο εκπεηξνγλώκνλεο θαη 

εθπξνζώπνπο ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη πάλει ζπδήηεζεο κε ζεκαληηθέο πξνζωπηθόηεηεο ηεο ειιεληθήο 

γαζηξνλνκίαο. Σν πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο από ηνπο Κίθν Ηαηζαξό, π. Πξόεδξν ηνπ 

ΓΦΓΣ, Δεκήηξε θάιθν, Γπίθνπξν Ηαζεγεηή Οηθνλνκίαο & Δηνίθεζεο Γπηρεηξήζεωλ Σξνθίκωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, Αξηζηνηέιε Ηαξβέια, Πξόεδξν ηνπ πλδέζκνπ Γιιήλωλ Γηζαγωγέωλ Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ Γμωηεξηθνύ 

(.ΓΘ.Γ.ΣΡΟ.ΠΓ), Γηώξγν Ηαιώζην, ύκβνπιν Γπηρεηξήζεωλ, πλεξγάηε ηνπ Γπηκειεηεξίνπ Ηπθιάδωλ, ελώ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη πάλει ζπδήηεζεο κε ηνπο Γηάλλε Οηθνλνκίδε, Δηεπζπληή πηζηνπνίεζεο ηεο TUV Hellas, Αιέμε 

Σζηάληε, Δηεπζπληή ηνπ Γπηκειεηεξίνπ Ηπθιάδωλ θαη αγαπεκέλεο πξνζωπηθόηεηεο ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο: 

ηνλ Ειία Ιακαιάθε, ηε Κηαηάλα Ηόρπια, ηνλ Γηώξγν Χαηδεγηαλλάθε, θαη ηνλ Κίθν αξάλην. 

Σν έξγν Aegean Cuisine πινπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Κ. Αηγαίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γπηκειεηήξην Δωδεθαλήζνπ, κε ζηόρν ηελ πξνβνιή ηωλ πνηνηηθώλ ηνπηθά παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ θαη ηεο 

αηγαηνπειαγίηηθεο νηλν-γαζηξνλνκίαο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηνπο επηζθέπηεο ηωλ λεζηώλ 

ηνπ Αηγαίνπ νη νπνίνη αλαδεηνύλ λα απνιαύζνπλ ην Αηγαηνπειαγίηηθν ζπλαίζζεκα θαη εκπεηξία. 

ηηο θεηηλέο Εκέξεο Γαζηξνλνκίαο, Σηκώκελνο Γαζηξνλνκηθόο Πξννξηζκόο γηα ην 2014 έρνπλ αλαθεξπρηεί νη 

Ηπθιάδεο, κε ην ζρεδηαζκό ελόο επξύηαηνπ πξνγξάκκαηνο παξάιιειωλ ζεκαηηθώλ εθδειώζεωλ όπωο νκηιίεο, 

παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο, ελέξγεηεο γεπζηγλωζίαο από chefs από λεζηά ηωλ Ηπθιάδωλ θαη εθζέζεηο ηνπηθώλ 

παξαγωγώλ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο γαζηξνλνκηθήο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ ηωλ 

Ηπθιάδωλ. 

Οη Εκέξεο Γαζηξνλνκίαο, είλαη έλα θνξπθαίν Φεζηηβάι γαζηξνλνκίαο, κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα κε έκπλεπζε ην 

ζπλαξπαζηηθό πινπξαιηζκό ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο θαη ηε δηεζλή ηεο απήρεζε. Απεπζύλεηαη ζε πνιιαπιά 

αθξναηήξηα θαη παξνπζηάδεη ηνλ γαζηξνλνκηθό πνιηηηζκό κηαο πεξηνρήο ράξε ζην δηα-ζεκαηηθό πξόγξακκα πνπ 

παξέρεη πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο αλάδεημεο λέωλ δεκηνπξγώλ, πξωηνβνπιηώλ, πξνϊόληωλ, ηδεώλ θαη θαιώλ 

πξαθηηθώλ, γαζηξνλνκηθώλ πξννξηζκώλ θ.α. Απνζηνιή ηεο δηνξγάλωζεο είλαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο 

ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο δεκηνπξγίαο θαη παξαγωγήο θαη κηα δπλαηόηεηα ζπλάληεζεο όιωλ όζωλ αλήθνπλ ζηνλ 

επξύηεξν ρώξν ηεο γαζηξνλνκίαο (παξαγωγώλ, δεκηνπξγώλ, chefs, θνξέωλ, θνηλνηήηωλ, Γιιήλωλ θαη μέλωλ 

επηζθεπηώλ, γεπζηγλωζηώλ, δεκνζηνγξάθωλ, επηρεηξεκαηηώλ, θιπ). 

ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι δηνξγαλώλεηαη επίζεο γηα πξώηε θνξά ζηελ Γιιάδα, έλαο δηεζλήο θηλεκαηνγξαθηθόο 

ζεζκόο αθηεξωκέλνο ζην ζηλεκά ηεο γεύζεο, ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ηεο θνπδίλαο. Ιε έλα πινύζην πξόγξακκα 

πξνβνιώλ από 30 κεγάινπ θαη κηθξνύ κήθνπο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο, ληνθηκαληέξ, animation θαη experimental από 

δηάθνξεο ρώξεο όπωο: Γιιάδα, ΕΠΑ, Ελωκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Ζζπαλία, Γαιιία, Χόλγθ Ηόλγθ -Ηίλα, 

ην Athens International Culinary Film Festival (AICFF) παξνπζηάδεη γηα πξώηε θνξά έλα ζπγθεληξωκέλν θαη 

αληηπξνζωπεπηηθό κελνύ γεπζηηθώλ ηζηνξηώλ από όιν ηνλ θόζκν, ην νπνίν πιαηζηώλεηαη από ελδηαθέξνπζεο 

εθδειώζεηο γηα ηε ζρέζε γαζηξνλνκίαο θαη ζηλεκά κε ηε ζπκκεηνρή γλωζηώλ chefs, δεκηνπξγώλ θαη θαιιηηερλώλ. 

Σν κεγάιν αθηέξωκα ηωλ Εκεξώλ Γαζηξνλνκίαο ζηηο Ηπθιάδεο, πιαηζηώλεηαη από έλα επξύ πξόγξακκα 

εθδειώζεωλ όπωο live cooking sessions από δηάζεκνπο chefs, ζεκαηηθέο εθδειώζεηο γηα ηηο θνηλόηεηεο ηεο γεύζεο 

ζηελ Γιιάδα θαη ην εμωηεξηθό, θαηλνηόκνο επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πιαίζην ηνπ food new media & technology, 

δηαδξνκέο γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ, branding πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ γαζηξνλνκίαο κε ηε ζπκκεηνρή 

δηαθεθξηκέλωλ δεκηνπξγώλ θαη γξαθείωλ design, επηηπρεκέλα κνληέια ζπλέξγεηαο, δηθηύωζεο θαη εμαγωγώλ, 

δηαιέμεηο γηα ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε γαζηξνλνκίαο θαη ηέρλεο, παξνπζηάζεηο arte de la table, food styling & 



photography, εηθαζηηθέο εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο όπωο master classes θαη workshops, κνπζηθέο ζεκαηηθέο 

βξαδηέο θαη mixology - cocktail party nights από βξαβεπκέλνπο bar-chefs, ηελ παξνπζίαζε επξεκαηηθώλ 

καγεηξηθώλ ζπληαγώλ εκπλεπζκέλωλ από δεκνθηιείο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζπδεηήζεηο γηα ην γαζηξνλνκηθό 

ζηλεκά κε ηε ζπκκεηνρή δεκηνπξγώλ θαη θξηηηθώλ θηλεκαηνγξάθνπ. πκκεηέρνπλ ζεκαληηθέο θαη αγαπεκέλεο 

πξνζωπηθόηεηεο ηεο γαζηξνλνκίαο όπωο ν Ειίαο Ιακαιάθεο, ε Κηίλα Κηθνιάνπ, ε Κηαηάλα Ηόρπια, ε Ιπξζίλε 

Θακπξάθε, ν Γηώξγνο Πίηηαο, ε Θάιεηα Σζηριάθε, ν Γηώξγνο Χαηδεγηαλλάθεο, ν Δεκήηξεο Ρνπζνπλέινο, o Κίθνο 

αξάληνο, ν Βαζίιεο Δαραξάθεο, ν Πάξηο ηγάιαο, ε Γιέλε Ιαινύπα, ε Γηνιάληα Σόηζηνπ θ.α. Θα ραξνύκε πνιύ λα 

καο ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ζε έλα ηόζν ζεκαληηθό γεγνλόο όπωο ην 1
ν
 πλέδξην Αηγαηνπειαγίηηθεο 

Γαζηξνλνκίαο θαζώο θαη ζην ηξηήκεξν Φεζηηβάι Εκέξεο Γαζηξνλνκίαο 

όπνπ ζα είλαη ε πξώηε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Αζήλα έλα ηόζν αληηπξνζωπεπηηθό δείγκα ηεο 

γαζηξνλνκίαο ηνπ Αηγαίνπ κε ηε ζπκκεηνρή δεθάδωλ αλζξώπωλ ηεο γεύζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι Εκέξεο Γαζηξνλνκίαο, ηωλ παξάιιειωλ εθδειώζεωλ, ηωλ εθδειώζεωλ 

εηδηθά αθηεξωκέλωλ ζηηο Ηπθιάδεο, θαζώο θαη ηνπ πλεδξίνπ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 
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