
     

                                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

&  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (AICFF) 

22, 23 & 24 Μαΐου 2015 

Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 

Πελοπόννησος Τιμώμενος Γαστρονομικός Προορισμός  

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι Ημέρες Γαστρονομίας επιστρέφουν στις 22, 
23 & 24 Μαϊου 2015 στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Η πρότυπη διοργάνωση-
σημείο αναφοράς του γαστρονομικού πολιτισμού φιλοδοξεί και φέτος να 
συγκεντρώσει εκπροσώπους από όλο το εύρος της γαστρονομικής, 
επιχειρηματικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής εγχώριας σκηνής, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη να βιώσει μία ολοκληρωμένη εμπειρία. 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι, με τη συμμετοχή των κορυφαίων στο χώρο της 
ελληνικής γαστρονομικής σκηνής (και όχι μόνο) αλλά και παραγωγών από όλη την 
Ελλάδα που θα συμμετάσχουν σε θεματικά αφιερώματα, παρουσιάσεις και ανοιχτές 
συζητήσεις, ενέργειες δικτύωσης, εκδηλώσεις  γευσιγνωσίας και ανάδειξης 
γαστρονομικών προορισμών, εκθέσεις, δια-δραστικές περιηγήσεις, αλλά και άλλες 
ποικίλες δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται, τόσο στο ευρύ 
κοινό, όσο και στους επαγγελματίες του χώρου. 

 



     

                                     

Πελοπόννησος Τιμώμενος Γαστρονομικός Προορισμός 2015 
Με στόχο την ολοκληρωμένη ανάδειξη του γαστρονομικού χάρτη μιας περιοχής, οι 
διοργανωτές των Ημερών Γαστρονομίας ανακηρύσσουν κάθε χρόνο, τον τιμώμενο 
γαστρονομικό προορισμό. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στην εκάστοτε τιμώμενη 
περιοχή, η δυνατότητα εκπροσώπησης, προβολής και συμμετοχής στις εκδηλώσεις, 
καθώς και δικτύωσης και συνεργασιών με τρίτους φορείς. 

Έτσι, για πρώτη φορά φέτος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, θα παρουσιαστεί ένα αντιπροσωπευτικό και ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής του συναρπαστικού οικοσυστήματος της 
Πελοποννήσου με τη συμμετοχή δεκάδων ανθρώπων και φορέων της περιοχής .   

Ο ετήσιος θεσμός του Τιμώμενου Γαστρονομικού Προορισμού αποτελεί 
σημαντικό κεκτημένο των Ημερών Γαστρονομίας και ένα πρότυπο παράδειγμα του 
πώς μια συλλογική προσπάθεια τοπικών φορέων, ανθρώπων και κοινοτήτων 
συνδράμει στην  ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

 
 
 
 
2ο Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομικού Κινηματογράφου Αθήνας 
Μετά την τεράστια απήχηση του πρώτου Athens International Culinary Film 
Festival (AICFF), η συνέχεια του κατέστη επιβεβλημένη. Επομένως το 2ο AICFF 
επανέρχεται με ακόμη περισσότερες προβολές φιλμ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και 
animation μικρού και μεγάλου μήκους, με θέμα πάντα τη γεύση, τη γαστρονομία, 
και τον πολιτισμό της. 

Στο πλαίσιο των Ημερών Γαστρονομίας λοιπόν, οι διοργανωτές προσκαλούν 
φορείς, επιχειρήσεις, ομάδες, δίκτυα και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα να 
συμμετάσχουν με τις δικές τους ιδέες και προτάσεις, ενώ απευθύνονται και σε 
όσους επιθυμούν να υποβάλλουν ταινία μικρού μήκους γαστρονομικού 
ενδιαφέροντος (διάρκειας έως 40’) σε ψηφιακή μορφή (πχ. avi, mpeg4, mov), έως 
τις 30 Απριλίου 2015 στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής του Φεστιβάλ: 

http://www.imeres-gastronomias.gr/aicff/submission.html 

http://www.imeres-gastronomias.gr/aicff/submission.html


     

                                     

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ: 

www.imeres-gastronomias.gr  

 ..................................................................................................... 

Μείνετε συντονισμένοι! 

Ημέρες Γαστρονομίας 2015 

Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138 

 
 
 
 
 
Official website: http://www.imeres-gastronomias.gr  
Facebook Page: https://www.facebook.com/gastronomydays  
Twitter: https://twitter.com/gastronomydays  
Instagram: http://instagram.com/imeresgastronomias  
Pinterest: https://www.pinterest.com/gastronomydays/  

 

 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

OPUS Integrated Communication 
τηλ.: 2130317478 
Έλενα Παπάζογλου, 6947938106, papaz84@live.com  
Ναταλία Κατηφόρη, 6972345289, natalia@opusltd.com  
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