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Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη (29/9-1/10) αυτο-διοργανώνεται η 24η
Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στο δημοτικό πάρκο
Κατερίνης. Παραγωγοί και χειροτέχνες από όλη τη χώρα θα βρίσκονται εκεί για να
υποστηρίξουν έμπρακτα τις μικρές παραγωγές, την οικοτεχνία, την μεταποίηση με
παραδοσιακές μεθόδους, την βιοποικιλότητα, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την
φυσική δόμηση.
Η Γιορτή προέκυψε ως ανάγκη αντίστασης απέναντι στην
καταστροφή του περιβάλλοντος, στην βιομηχανοποιημένη παραγωγή και στην αδιέξοδη
οικονομική κατάσταση αδράνειας των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας. Οι πολίτες
θα συναντηθούν με τους παραγωγούς και τους χειροτέχνες χωρίς μεσολάβηση τρίτων, και η
συνάντηση αυτή επιδιώκεται να γίνει ένα μοίρασμα εμπειριών και γνώσεων για ένα νέο
μοντέλο παραγωγής, για μια άλλη στάση ζωής. Η Γιορτή περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες
ομιλίες, εργαστήρια, ανταλλακτικό παζάρι και δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους οι
οποίες έχουν ως εξής :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9
10.30 Επίσκεψη του ειδικού Δημοτικού για δημιουργική απασχόληση
με την Παρασκευή Θωμαΐδου
6.30 Παράσταση Αφήγησης με συνοδεία μουσικής
Ιστορίες που φυτρώνουν – Ιστορίες από τη μυθολογία των φυτών
με τη Μαρίνα Χατζηκυριάκου
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9
10:30 Δημιουργική απασχόληση με σπορά και χειροτεχνίες
με την Παρασκευή Θωμαΐδου
11:00 Βιωματικό εργαστήριο με θέμα "Βρίσκω χρόνο μέσα στο χρόνο για μένα"
με την Κική Παπαδημητρίου,
Σύμβουλο Υγείας σε θέματα πρόληψης του καρκίνου
18.30 Θεατρική παράσταση με ακροβατικά
Με τους bOOficanti
KΥΡΙΑΚΗ 1/10
11.00 ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 10 ετών.
Τα παιδιά φτιάχνουν με πηλό και άχυρο φωλιές για χελιδόνια και
αποδημητικά πουλιά, χρησιμοποιώντας τεχνικές που κάποτε ήταν
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κοινές σε ανθρώπους και ζωικό βασίλειο και κατανοώντας την
απλότητα στο θέμα της κατοικίας.
Ομάδα Cob
ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
Από της 17.00 – 20.00 στο χώρο του μουσικού χωριού, θα γίνονται μαθήματα Μουσικής και
Κατασκευής οργάνων με τους
- Γιώργο Αμαραντίδη “Meteor” Μουσικός & κατασκευαστής πνευστών
– Ακη Γκόδα Μουσικός & κατασκευαστής κρουστών
– Κώστα Ηλιάδη Μουσικός
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
21:30 Κάθε βράδυ με διάφορα μουσικά σχήματα.
Σας προσκαλούμε όλους μικρούς και μεγάλους να γίνετε μέρος της γιορτής μας.
Η είσοδος και η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι ελεύθερη και δωρεάν.
Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα :
http://oikofestolympu.blogspot.gr/
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