


Η ονοµασία µας, «Γεύσεις καθ’οδόν» θέλει από την µία να δηλώσει την 
κινητικότητα, την διαρκή αλληλεπίδραση των γαστρονοµικών συνηθειών 
στο ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και πως καθόρισαν την παραγωγή του 
τροφίµου διαχρονικά, ως αποτέλεσµα πολιτιστικού προϊόντος. Από την άλλη 
την προσπάθεια µας να φέρουµε κοντά στον Έλληνα, κατ’αρχάς, 
καταναλωτή, µε ολιγοήµερα Φεστιβάλ τις προτάσεις των παραγωγών για 
την διατροφική καθηµερινότητά τους.     
Με σκοπό την δυναµική παρουσία µας στα τεκταινόµενα της  ελληνικής 
αγοράς τροφίµου επιλέγουµε πάντα , ως στρατηγικούς εταίρους  µας στο 
όλο εγχείρηµα τους µικρούς παραγωγούς από κάθε περιοχή της Ελλάδας ή 
της Μεσογείου µε τυποποιηµένο προϊόν, χαρακτηριστικό της κάθε 
περιοχής.

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 
ελληνικό παραδοσιακό τρόφιµο µε την καταξίωση της ελληνικής 
περιφέρειας στην συνείδηση του καταναλωτή, ως  γαστρονοµικού 
τουριστικού προορισµού.

Μήνυµα µας είναι: 
”ποιοτικά προϊόντα ως βάση της διατροφής µας”

Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε µαζί σε µια αγορά µε τεράστιες 
δυνατότητες και καταναλωτικό ενδιαφέρον: την τοπική.

Μέσω των δράσεων µας στηρίζουµε:

1. Την προβολή των ελληνικών και γενικότερα µεσογειακών επιχειρήσεων 
που σχετίζονται µε την παραγωγή και την επεξεργασία- τυποποίηση 
αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων, αναδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο 
το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα µέσω της υπεραξίας τους.

2. Την τόνωση των συναλλαγών της αγοράς του κλάδου µέσω της άµεσης 
προώθησης ποιοτικών ελληνικών τροφίµων και ποτών.

3. Την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής.
 



Στόχος µας είναι:

H πληρέστερη δυνατή ενηµέρωση του καταναλωτή µέσα από το Φεστιβάλ 
«Γεύσεις καθ’ οδόν», το οποίο δεν περιορίζεται σε µια απλή εκθεσιακή 
παράθεση προϊόντων.  
Πρόκειται για µια πολύ-επίπεδη εκδήλωση που µέσω δράσεων , όπως η 
γευσιγνωσία προϊόντων,  και των παράλληλων events, κυρίως µε την 
παρουσίαση των  παραγωγών περιοχών, µέσα από καλλιτεχνικά 
πολιτιστικά γεγονότα και ηµερίδες ενηµέρωσης, συνδέοντας  τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων µε την ταυτότητα των ανθρώπων και των 
περιοχών που τα παράγουν και το οποίο είναι  αυτό που εµείς 
χαρακτηρίζουµε ως γαστρονοµική πολιτιστική ταυτότητα.

Τo «ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘ’ Ο∆ΟΝ» είναι µια νέα προσπάθεια 
που φιλοδοξεί να προβάλλει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ εντάσσοντας το στο πλαίσιο της 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.



Στα πλαίσια των δράσεων για το 2018 του Φεστιβάλ «ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΚΑΘ’Ο∆ΟΝ», φιλοδοξούµε µε την αρωγή σας  να προχωρήσουµε στην 
διοργάνωση του:

«ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘ’Ο∆ΟΝ»
Οι Έλληνες Παραγωγοί συναντούν την Μεσόγειο 

Αθήνα, Πλατεία Κανάρη, Κυψέλη 
19 - 23 ∆εκεµβρίου 2018

Ο στόχος της συγκεκριµένης εκδήλωσης, εκτός από την προβολή του 
ελληνικού και µεσογειακού τουριστικού προϊόντος µέσα από την εγχώρια  
παραγωγή µε την ανάδειξη του γαστρονοµικού τουρισµού ενόψει και της 
τουριστικής περιόδου της νέας χρονιάς, έγκειται και στο να προτείνουµε στο 
Αθηναϊκό καταναλωτικό κοινό ποιοτικά ελληνικά προϊόντα µικρών 
παραγωγών σε προσιτές τιµές την περίοδο των Χριστουγέννων, 
αναβαθµίζοντας µέσα από ένα γαστρονοµικό φεστιβάλ την ποιότητα ζωής σε 
γειτονιές της Αθήνας.

Παράλληλα µέσα από τα καθηµερινά events, γευσιγνωσία προϊόντων, 
σεµινάρια, διαλέξεις, µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις θέλουµε να δώσουµε 
έναν τόνο εορταστικής ζωντάνιας σε µια από τις ιστορικότερες και 
οµορφότερες Πλατείες της Πρωτεύουσας..

Στο Φεστιβάλ στο οποίο θα προβλέπεται και η άµεση πώληση  η είσοδος για 
το κοινό θα είναι ελεύθερη σε όλες τις σχεδιαζόµενες δράσεις.

Στα πλαίσια της προβολής του «Γεύσεις καθ’οδόν», Οι Έλληνες Παραγωγοί 
συναντούν την Μεσόγειο , Πλατεία Κανάρη, Κυψέλη 2018 σχεδιάζουµε την 
διεξαγωγή προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων στις οποίες εντάσσονται 
συνεντεύξεις µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Τύπου,  αλλά και 
γευσιγνωσία προϊόντων ,  όπως ζυθογνωσία και οινογνωσία σε διάφορα 
γνωστά Αθηναϊκά «στέκια» µε στόχο την προβολή µέσω του Ελληνικού 
ποιοτικού τροφίµου και ποτού, αυτού του ιδίου του Φεστιβάλ. 
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