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ΗΜΕΡΙΔΑ «Νέες Προοπτικές – Εργαλεία & Τάσεις του Τουρισμού στην Εύβοια»  

 Επιμελητήριο Εύβοιας 
Χαλκίδα, Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 (Ξενοδοχείο LUCY 09:30-15:00) 

 
Οι  «Δρόμοι της Ελιάς», Εργαλείο Ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού 

Εισηγητής: Γιώργος Καραμπάτος  
Εκτελεστικός Δ/ντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» 

 
 

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

 

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα η συμμετοχή μου στη σημερινή Ημερίδα, στην οποία 
έχω την τιμή να συμμετέχω εκπροσωπώντας τους ‘Δρόμους της Ελιάς’, μια 
επιμελητηριακή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1998 από τη Μεσσηνία και από 
φίλους της ελιάς και της μοτοσικλέτας, με αφορμή την ελιά, θεμελιακό στοιχείο του 
μεσογειακού πολιτισμού. Μια διαδρομή που συνδυάζει το τερπνό με το ωφέλιμο, 
τον πολιτισμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και βασίζεται στο ότι «κάποτε το 
εμπόριο προήγαγε τον πολιτισμό, σήμερα ο πολιτισμός προάγει το 
εμπόριο»…   

Οργανωτής της, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» ένας δραστήριος 
πολιτισμικός θεματοφύλακας με αναγνωρισμένη διεθνώς θεσμική ταυτότητα από 
την UNESCO και το Συμβούλιο  της Ευρώπης και με σημαντικές διακρίσεις όπως 
αυτή του Διεθνούς Forum των Επιμελητηρίων  στο Κεμπέκ του Καναδά που 
χαρακτήρισε τους Δρόμους της Ελιάς ως καινοτόμο επιμελητηριακή πρωτοβουλία. 

 

Από το 1998 αξιοποιούμε και ενισχύουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο προς όφελος 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Πως;  Με καινοτόμες προτάσεις όπως οι πολιτιστικές 
διαδρομές που υλοποιούμε για την ανακάλυψη -ή την προβολή- του πολιτισμού της 
ελιάς και του γαστρονομικού πολιτισμού της Μεσογείου, κομμάτι του Μεσογειακού 
πολιτισμού. Συγκεκριμένα: 

� Προβάλλουμε τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές, μέσω προτάσεων πολιτιστικού 
τουρισμού με θέμα την ιστορία και τον πολιτισμό του πολύτιμου δέντρου…   

� Ταυτόχρονα, ανοίγουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των 
χωρών διέλευσης των Δρόμων της Ελιάς, μειώνουμε τις αποστάσεις σε εποχές 
κρίσης και απομόνωσης όπως η σημερινή …  
 

Πως γίνεται αυτό στην πράξη;  
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Με τα οδοιπορικά γνωριμίας του πολιτισμού της ελιάς, μεγάλα και μικρά, που 
οργανώνουμε, όπου φύεται η ελιά    

Με τα οδοιπορικά και τις εκδηλώσεις προβολής του πολιτισμού της ελιάς στις 
μη ελαιοπαραγωγικές περιοχές… στην Ευρώπη και τον κόσμο 

Μέχρι σήμερα, έχουμε διανύσει 150.000 χιλιόμετρα διαπολιτισμικού 
διαλόγου!! 

 

Τι ακριβώς κάνουμε;  

Επιδιώκουμε την προβολή του κόσμου της ελιάς και μέσω αυτής, την ενίσχυση του 
τουρισμού στους τόπους της ελιάς και την καθιέρωση των ευεργετικών προϊόντων 
της στη διατροφή του σύγχρονου καταναλωτή σε διεθνές επίπεδο... 

Γιατί όμως ένα Επιμελητήριο ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία;  Και γιατί να τη 
στηρίξουν τα Επιμελητήρια;  

►Γιατί τα Επιμελητήρια καλούνται να αναπτύξουν νέα εργαλεία ανάπτυξης, να 
ενισχύσουν την  επιχειρηματικότητα και να διανείμουν προϊόντα ποιότητας με 
αποδέκτη το μεγάλο καταναλωτικό κοινό,  
►Γιατί καλούνται να συνδέσουν τον πρωτογενή τομέα με τον δευτερογενή και τον 
τριτογενή, προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη 
 
Σήμερα, η προσοχή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» όσον αφορά 
τα προϊόντα προβολής προϊόντων και των περιοχών προέλευσής τους 
επικεντρώνεται σε 2 κυρίως δράσεις: 

1. στα «Μικρά Οδοιπορικά της Ελιάς» που έχουν τη μορφή τουριστικών  πακέτων 
και είναι τοπικές διαδρομές ανακάλυψης του πολιτισμού της ελιάς. Περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν προκαθοριστεί σε συνεργασία με τους κατά 
τόπους ενδιαφερόμενους φορείς και καλύπτουν όλο το φάσμα γύρω από την ελιά, 
σε επίπεδο ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό κ.λπ. Αυτή 
τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει τον σχεδιασμό  τέτοιων διαδρομών στην Ελλάδα 
(Πελοπόννησος), στον Λίβανο (περιοχή El Koura) και στο  Μαρόκο (περιοχή 
Meknès)  και συνεχίζουμε…   

 

2. Η δεύτερη δράση την οποία προετοιμάζουμε πυρετωδώς για το 2016, είναι η 
AGORA των Δρόμων της Ελιάς, μια εναλλακτική πρόταση προώθησης των 
ελληνικών προϊόντων μεσογειακής διατροφής και των τόπων προέλευσής τους.  
 
Στα επόμενα λεπτά, θα σας περιγράψω εν συντομία αυτή την πρωτοβουλία, στη 
συνέχεια θα είμαι όμως στη διάθεσή σας να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες-
κι εγώ και η ομάδα συνεργατών μου που ασχολούνται με το θέμα αυτό. 
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Οι οδοιπόροι των «Δρόμων της Ελιάς» (όπως συνηθίζω να αποκαλώ τους 
συνεργάτες και φίλους), εντοπίζουν και αναδεικνύουν κρυμμένους και δυνητικούς 
πόρους  «θησαυρούς» στις εδαφικές περιοχές του ελληνικού αγροτικού χώρου, 
συζητούν με τους «καλλιτέχνες» παραγωγούς και διευρύνουν τις δυνατότητες 
δημιουργίας συνεργειών, γιατί πιστεύουν ότι ένα ικανοποιητικό σύνολο προϊόντων 
ποιότητας  μπορεί να πετύχει  μια ισχυρή  προστιθέμενη αξία  απ’ ότι ένα και 
μόνο προϊόν και επίσης μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης λόγω 
του αυξημένου ενδιαφέροντος  της αστικής κοινωνίας για την ύπαιθρο: 
τουρισµός- τρόφιμο,  παραγωγή, ψυχαγωγία, φύση, κατοίκηση.  
 
Στόχος μας είναι, 

• η ενίσχυση των μικρών παραγωγών και  των  μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων 
ώστε να κερδίσουν ένα χώρο αυτονομίας και να σταθούν απέναντι στην ισχύ των 
πολυεθνικών και των πανίσχυρων μεγάλων δικτύων διανομής.  
 
Στόχος μας είναι επίσης, 

• να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν το δικό τους Brand Name, τη δική τους 
ταυτότητα που αποτελεί μέσο ανάπτυξης τοπικού «Κοινωνικού Κεφαλαίου» το 
οποίο  λειτουργεί ως συνεκτική «κόλλα» που κρατά δεμένες τις  ευάλωτες κοινωνίες 
του αγροτικού χώρου, απέναντι στην «επιστήμη» εξάπλωσης της φτώχειας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι οδοιπόροι των «Δρόμων της Ελιάς» δημιουργούν ευκαιρίες 
που επιτρέπουν στις εδαφικές περιοχές να ανταποκριθούν θετικά και να 
ξεχωρίσουν σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον.   
 
Ποια είναι η πρόταση μας;  
Εντάσσουμε τα τοπικά παραδοσιακά  προϊόντα στην AGORA των «Δρόμων της 
Ελιάς» και τα προβάλλουμε σε γνωστές πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. 
Ταυτόχρονα όμως, προβάλλουμε και τους τόπους προέλευσης τους… 
 
Η AGORA των «Δρόμων της Ελιάς» χάρη σε μια πρωτότυπη υποδομή θα έχει τη 
μορφή μιας μεσογειακής γιορτής ανοικτής στο ευρύ κοινό η οποία θα περιλαμβάνει 
ποικίλες δραστηριότητες, όπως εκθέσεις πολιτιστικού περιεχομένου, γευσιγνωσία 
προϊόντων Μεσογειακής Διατροφής, μουσικές εκδηλώσεις, Info Point, παιδαγωγικά 
εργαστήρια με θέμα την ελιά, Forums διαπολιτισμικού διαλόγου με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών κ.α. Οι εκδηλώσεις  στη κάθε πόλη διαρκούν 3 ημέρες.  
 
Η πρώτη πολιτιστική διαδρομή AGORA των «Δρόμων της Ελιάς» θα 
πραγματοποιηθεί τον Μάϊο-Ιούνιο 2016 σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, θα έχει διάρκεια 
30-35 ημέρες και πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία μιας άλλης πολιτιστικής 
διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης, που περιλαμβάνει ένα ευρύ δίκτυο 
ευρωπαϊκών πόλεων των Ιστορικών Λουτροπόλεων (The European Historic 
Thermal Towns).  
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Θα κλείσω με κάτι αισιόδοξο… 
Τι κερδίζουν όσοι λαμβάνουν μέρος στην AGORA των Δρόμων της Ελιάς;  
 
Προβολή και ευκαιρίες στο εξωτερικό  
Τα προϊόντα τους θα ταξιδέψουν σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις επιλεγμένες με προσοχή 
για την αγοραστική τους δυναμική, για τη διάθεση των πολιτών να γνωρίσουν και να 
δοκιμάσουν ελληνικά μεσογειακά προϊόντα. Σε κάθε πόλη έχουμε επιλέξει 
επιχειρήσεις πρόθυμες να συμπεριλάβουν στα ράφια τους ή στο μενού τους 
προϊόντα που θα ταξιδεύουν μαζί μας. Επιπλέον, ο παραγωγός παίρνοντας μέρος 
στην AGORA των «Δρόμων της Ελιάς», θα έχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων 
επιχειρήσεων που αναζητούν  προϊόντα σαν τα δικά του. Επιδιώκουμε τα προϊόντα 
των παραγωγών μας να ενταχθούν στον κατάλογο των προϊόντων terroir της 
Ευρώπης τα οποία διαδραματίζουν κύριο ρόλο στις αυξανόμενες προσδοκίες για τα 
τοπικά προϊόντα, την παράδοση και την αυθεντικότητα, ανανεώνοντας τους 
κοινωνικούς  δεσµούς μεταξύ  καταναλωτών και παραγωγών.   
 
Στα θετικά συγκαταλέγεται επίσης η πιστοποίηση… 
Για να λάβει ο παραγωγός μέρος στην AGORA των Δρόμων της Ελιάς σημαίνει 
πως πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Ότι παράγει με ασφάλεια και ποιότητα τα 
προϊόντα του, που προέρχονται από την ελληνική γη και προάγει τη μεσογειακή 
διατροφή και τον πολιτισμό. Μέσω του σήματος  «μικροί παραγωγοί της 
Μεσογείου» αποκτά το εισιτήριο για να ενταχθεί στο «δίκτυο αξίας – value 
network» του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», προκειμένου να 
αναδείξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να γίνει μέλος της κοινότητας που 
υποστηρίζει τους μικρούς παραγωγούς με δίκαιες εμπορικές πρακτικές και με 
έντονη δράση προώθησης των προϊόντων τους.  
 
Ο παραγωγός θα έχει επίσης κέρδος και από τις πωλήσεις!! 
Στο πλαίσιο του ηθικού εμπορίου τα προϊόντα θα πωλούνται στην AGORA σε 
δίκαιες τιμές. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο προωθούνται τα προϊόντα στο 
εξωτερικό, αλλά υπάρχει και κέρδος από την πώλησή τους.  
 
Φίλες & Φίλοι, 
Οι προτάσεις των Δρόμων της Ελιάς είναι καινοτόμες και διαφορετικές από κάθε 
άλλη! Οι πολιτιστικές διαδρομές μας είναι η πιο περιζήτητη μορφή πολιτιστικού 
τουρισμού και η Agora των Δρόμων της Ελιάς δεν είναι μια ακόμα έκθεση 
προϊόντων, αλλά μια γιορτή του πολιτισμού της Μεσογείου της ελιάς, με τη 
συμπαράσταση των τοπικών αρχών ευρωπαϊκών πόλεων, διαφόρων οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών, της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 
Με την δική τους αρωγή όποιος μας ακολουθεί, όχι μόνο δεν θα περνά 
απαρατήρητος, αλλά έχει την υποδοχή celebrity!   
 


