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Η  
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

ΤΟΥ  
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

Το «ΓΕΥΣΕΙΣ καθ’ οδόν - Ελλάδα 
Μεσόγειος» είναι μια νέα προσπάθεια που 
φιλοδοξεί να προβάλλει το ελληνικό διατρο-
φικό προϊόν και την έμφυτη παραδοσιακή δη-
μιουργικότητα, εντάσσοντάς τα αμφότερα  στο 
πλαίσιο της Μεσογειακής Γαστρονομικής Φιλο-
σοφίας και Πολιτιστικής Αναζήτησης .

Η ονομασία μας, «Γεύσεις καθ’οδόν - 
Ελλάδα Μεσόγειος», επιδιώκει από την 
μία να δηλώσει την κινητικότητα, την διαρκή 
αλληλεπίδραση των γαστρονομι-
κών συνηθειών στον ευρύτερον 
χώρο της Μεσογείου, και πώς αυτές 
καθόρισαν την παραγωγή του τροφίμου, ως 
αποτέλεσμα υψηλού πολιτιστικού αγαθού, δι-
αχρονικά. 

Παράλληλα μέσα από την παρουσίαση, ως 
αποτέλεσμα υψηλού πολιτιστικού 
αγαθού, της παραδοσιακής 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, στοχεύ-
ουμε στην συνολική ανάδειξη του λαϊ-
κού πολιτισμικού προϊόντος.
Η προσπάθεια μας  είναι κατ΄ αρχάς  να φέ-
ρουμε κοντά τον Έλληνα κατανα-
λωτή, μέσω  της διοργάνωσης ολιγοήμερων  
Φεστιβάλ, με τα προτεινόμενα προϊόντα  δια-
τροφής  εκ μέρους των ελλήνων παραγωγών, 
και με την συμμετοχή καλλιτεχνών  που εν δυ-
νάμει μπορούν να συνδράμουν στην ποιοτική 
βελτίωση της καθημερινότητάς του. 
    
Με σκοπό την δυναμική παρουσία μας στα τε-
κταινόμενα της  ελληνικής αγοράς τροφίμου και 
τεχνήματος, έχομεν ως αρχή να επιλέγουμε ως 
στρατηγικούς εταίρους μας στο όλο εγχείρημα 
μας  μικρούς παραγωγούς με ποιοτικό  τυπο-
ποιημένο προιόν, καθώς και δημιουργούς τε-
χνημάτων από κάθε περιοχή της Ελλάδας ή της 
Μεσογείου, με χαρακτηριστικά των περιοχών 
προέλευσης.



Στηρίζοντας έμπρακτα τον αγροτικό - 
παραγωγικό τομέα και το τουριστικό 
προϊόν που ποικιλότροπα συνδέεται με αυτόν, 
εξ αρχής θέσαμε ως στόχο μας την ανάδειξη των 
ποιοτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει το ελ-
ληνικό παραδοσιακό τρόφιμο με την ανάδειξη 
της περιφέρειας στην συνείδηση του κατανα-
λωτή και μέσω αυτού του στόχου να καταστήσου-
με την κάθε ελληνική περιφέρεια ως τον 
απόλυτο γαστρονομικό τουριστικό 
προορισμόν. Η εικόνα του πολιτιστικού αγα-
θού ολοκληρώνεται μέσα από την παρουσίαση τε-
χνημάτων, τα οποία  έρχονται να συμπληρώσουν 
αυτό που συνηθίζεται να ονομάζεται παραδοσιακός 
πολιτισμικός χάρτης.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μαζί σε μια αγορά που προσφέρει τεράστιες 
δυνατότητες μέσα από  ένα διαρκώς αυξανόμενο σε νέες απαιτήσεις καταναλωτικό ενδιαφέ-
ρον, και την τοπική παραγωγή που έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη. 

Μήνυμα μας είναι:  
«Επιλέγω προϊόντα που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής μου»



1. Την προβολή ελληνικών και μεσογεια-
κών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση:

α) αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων, και  
β) τεχνημάτων – χαρακτηριστικών ειδών λαϊκής 
τέχνης, 

αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον το συγκριτικό 
τους πλεονέκτημα μέσω της υπεραξίας τους.

2. Την τόνωση των συναλλαγών της αγοράς 
του κλάδου μέσω της άμεσης προώθησης ποιο-
τικών ελληνικών  προϊόντων  τροφίμων και  
τεχνημάτων.

3. Την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας 
της εγχώριας παραγωγής.

ΜΕΣΩ ΤΩΝ   
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΜΑΣ  
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:



H πληρέστερη δυνατή ενημέ-
ρωση του καταναλωτή μέσα 
από το Φεστιβάλ «Γεύσεις καθ’ 
οδόν»,  το οποίον όμως  δεν περιο-
ρίζεται σε μια απλή εκθεσιακού τύπου  
παράθεση των προϊόντων των παρα-
γωγών, αλλά  πρόκειται για μια πο-
λύ-επίπεδη εκδήλωση  μέσω 
δράσεων, όπως η γευσιγνωσία  των 
προϊόντων,  τα παράλληλα events  

κυρίως με την παρουσίαση των περιο-
χών των παραγωγών -εκθετών, όπου 
μέσα από καλλιτεχνικά πολιτι-
στικά δρώμενα και ημερίδες 
ενημέρωσης συνδέονται   τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των προϊόντων με την ταυ-
τότητα των ανθρώπων και τις περιοχές 
προέλευσης-παραγωγής των, και ούτω 
πως διαμορφώνεται-αναδεικνύεται αυτό 
που εμείς χαρακτηρίζουμε ως γαστρο-
νομική πολιτιστική ταυτότητα.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΑΣ  
ΕΙΝΑΙ:

Στα πλαίσια των δράσεων για το 2019 του Φεστιβάλ  
«ΓΕΥΣΕΙΣ καθ’ οδόν-Ελλάδα Μεσόγειος»,  

φιλοδοξούμε με την αρωγή σας  να προχωρήσουμε  
στην διοργάνωση του:

Φεστιβάλ  
 Ελληνικής Διατροφής  

            & Λαϊκής Δημιουργίας.

Αθήνα Ζάππειο  
30 Μαρτίου

έως  
7 Απριλίου  

2019



Στο Φεστιβάλ αυτό επιτρέπεται η άμεση πώληση, επίσης  η είσοδος  
για το κοινό θα είναι ελεύθερη σε όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις.

Στα πλαίσια της προβολής του Φεστιβάλ  «Γεύσεις καθ’οδόν-Ελλάδα Μεσόγειος», 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σχεδιάζουμε την διεξαγωγή προ-φεστιβαλικών 
εκδηλώσεων στις οποίες εντάσσονται 

α. συνεντεύξεις μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τύπου, καθώς και  
β.  γευσιγνωσία προϊόντων  όπως ζυθογνωσία και οινογνωσία σε διάφορα γνωστά  

Αθηναϊκά «στέκια» , 

αποβλέποντας στην κατά το δυνατόν μέγιστη προβολή , μέσω του ελληνικού ποιοτικού 
τροφίμου και τεχνήματος , αυτού του ιδίου του Φεστιβάλ.

ΕΛΙΕΣ- ΛΑΔΙ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΣΠΡΙΑ- ΡΥΖΙ ΜΕΛΙ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΥΜΑ-
ΡΙΚΑ - ΣΑΛΤΣΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΡΕΑΣ-ΨΑΡΙ ΚΡΑΣΙ - ΜΠΥΡΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΟΤΑΝΑ- ΦΥΣΙΚΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΛΙΚΕΡ- ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕ-
ΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ - ΝΕΡΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 
ΑΥΓΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ- ΓΛΥΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΤΥΡΙ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ STREET FOOD ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΟΣΠΡΙΑ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ βιβλιων - περιοδικών ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Είμαστε στην διάθεσή σας για τις οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σας έχοντας ως αρχή μας  
την πίστη μας στην βελτίωση της προσπάθειας  μας στη βάση πάντοτε ενός γόνιμου διαλόγου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, εκτός από την προβολή του ελληνικού και 
μεσογειακού τουριστικού προϊόντος εγχώριας  παραγωγής,  έγκειται  αφ’ ενός μεν 
στην ανάδειξη των περιοχών γαστρονομικού τουρισμού, ενόψει και της τουριστικής 
περιόδου της νέας χρονιάς, αφετέρου δε στο να γνωρίσουμε και να προτείνουμε στο 
Αθηναϊκό καταναλωτικό κοινό ποιοτικά ελληνικά προϊόντα  μικρών παραγωγών 
καθώς και τεχνήματα –είδη λαικής τέχνης  ανώνυμων δημιουργών, σε προσιτές τιμές.

Παράλληλα μέσα από τα καθημερινά events, όπως γευσιγνωσία προϊόντων, σεμι-
νάρια, διαλέξεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις,  θέλουμε να δώσουμε έναν τόνο 
εορταστικής ζωντάνιας σε έναν από τους πλέον ιστορικούς και ομορφότερους χώρους της 
Πρωτεύουσας, το Ζάππειο.



Ευχαριστούμε!


