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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «Medeat» ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

«ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ: ΕΝΑ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΥΡΩΠΗΣ» 

 

 

Το 2
ο
 βραβείο στη κατηγορία «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» απονεμήθηκε στο κοινό περίπτερο του 

διακρατικού Δικτύου «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων» (Medeat) στη 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Βερολίνου (5-9 Μαρτίου 2014) κατά την επίσημη τελετή βράβευσης των 
καλύτερων εκθετών (Best Exhibitor Award 2014) που έγινε το Σάββατο 8 Μαρτίου. 

Συνολικά απονεμήθηκαν 33 βραβεία σε 11 ειδικές κατηγορίες εκθετών στις οποίες είχαν προκριθεί για 
βράβευση 110 εκθέτες.  

Δεδομένου ότι στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Βερολίνου, μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές Εκθέσεις 
παγκοσμίως, υπήρχαν εκατοντάδες περίπτερα και εκθέτες από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, η 
βράβευση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.  

Η καινοτομία, η μεθοδολογία, οι κοινοί στόχοι και το θέμα της συνεργασίας 18 περιοχών από 4 χώρες, η 
ιδιαίτερη γραφιστική ταυτότητα των γαστρονομικών Οδηγών - Χαρτών και οι διαδραστικές εφαρμογές 
παρουσίασης τους στους επισκέπτες της Έκθεσης, ήταν οι βασικοί λόγοι της βράβευσης από το Cologne 
Business School του Πανεπιστημίου της Κολωνίας που είχε την ευθύνη της αξιολόγησης και επιλογής των 
καλύτερων εκθετών.  

Οι επισκέπτες του περίπτερου (τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι και κοινό) παρέλαβαν τους 10 
γαστρονομικούς Οδηγούς - Χάρτες των περιοχών που συμμετέχουν στο Δίκτυο μέσα σε ένα καλαίσθητο 

κουτί με τίτλο: «Ένα γευστικό κομμάτι Ευρώπης» και ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του 
Δικτύου καθώς και για τις περιοχές που συμμετέχουν. 

Επίσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν ηλεκτρονικά τις γαστρονομικές διαδρομές, μέσω 
των διαδραστικών εφαρμογών που σχεδιάστηκαν από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, οι 
οποίες οπτικοποίησαν το περιεχόμενο των οδηγών - χαρτών μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι «δράσης - 
αντίδρασης» με τον επισκέπτη.  

«Στην αρχή δεν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, γιατί είδα για πρώτη φορά τέσσερις χώρες σε ένα περίπτερο 
και πού (;) στην έκθεση του Βερολίνου. Αυτό που κάνετε, πραγματικά είναι άξιο προβολής και προώθησης, 
αλλά και συμμετοχής στο δίκτυο των γαστρονομικών περιπλανήσεων, και όλα αυτά μέσα από ένα άψογο 
επικοινωνιακό και γραφιστικό αποτέλεσμα. Μπράβο σας.» ήταν τα σχόλια του κ. Γιώργου Πίτα, μέλους Δ.Σ 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και επικεφαλής του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό». 

«Πώς το κάνετε αυτό; Είναι μαγικό;» δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις διαδραστικές εφαρμογές 
παρουσίασης των γαστρονομικών χαρτών ο γερμανός δημοσιογράφος της εφημερίδας «Bild» κ. Michael 
WEBER ο οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη προβολή του Δικτύου με άρθρα του σε γερμανικά 
Μ.Μ.Ενημέρωσης και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη λασιθιώτικη τσικουδιά που του προσφέρθηκε. 

Στο Δίκτυο Διακρατικής Συνεργασίας «Medeat», το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER, 
συμμετέχουν 18 περιοχές από 4 χώρες (9 από Ελλάδα, 7 από Ιταλία, 1 από Κύπρο και 1 από Πορτογαλία) οι 
οποίες εκπροσωπούνται από αντίστοιχες Αναπτυξιακές Εταιρίας (Ομάδες Τοπικής Δράσης). 



Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Κρήτη (Αναπτυξιακή Λασιθίου, Αναπτυξιακή Ηρακλείου και Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης), η Κοζάνη, η Ημαθία, η Φλώρινα, το Κιλκίς, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. 

Για την Κρήτη εκδόθηκε ένας κοινός Οδηγός - Χάρτης όπως και για τις 4 περιοχές της Βορείου Ελλάδας. 

Την Αναπτυξιακή Λασιθίου εκπροσώπησαν στην Έκθεση ο Χαράλαμπος Αντωνακάκης, Γ. Διευθυντής και η 
Ειρήνη Γκερεδάκη, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER και Διευθύντρια του 
Επιμελητήριου Λασιθίου. 

Οι βασικές δράσεις του σχεδίου συνεργασίας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό θεματικών διαδρομών και τη 
διαμόρφωση τουριστικών πακέτων Γεύσεων και Πολιτισμού και το σχεδιασμό και την έκδοση γαστρονομικών 
Οδηγών - Χαρτών με στόχο τη προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού μέσα από τη προβολή της τοπικής 
γαστρονομίας και των τοπικών προιόντων κάθε περιοχής. 

Για τη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος LEADER στο Λασίθι σχεδιάστηκαν οι θεματικές διαδρομές: 1) 

Δροσιά και αλμύρα, 2) Οι δρόμοι της πέτρας και 3) Ορεινό οδοιπορικό. 

Στο προσεχές διάστημα θα γίνει στον Αγιο Νικόλαο εκδήλωση για τη παρουσίαση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων υλοποίησης του Δικτύου συνεργασίας και των Οδηγών - Χαρτών στους τουριστικούς φορείς 
και επιχειρηματίες, στους τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής. 

Επίσης προβλέπεται η πρόσκληση εξειδικευμένων δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 
σκοπό να επισκεφτούν τις γαστρονομικές διαδρομές της Κρήτης και να ενημερωθούν για τη γαστρονομία, τα 
τοπικά προιόντα αλλά και γενικά για τα τουριστικά αξιοθέατα.  

 Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. 

 

                                                  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

 



 

 
 

Το περίπτερο του δικτύου Medeat Το κεντρικό λογότυπο του περίπτερου 

 

  

Η διαδραστικές εφαρμογές παρουσίασης των γαστρονομικών οδηγών - χαρτών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Λασιθίου κ. Χαράλαμπος 
Αντωνακάκης ενημερώνει τον γερμανό δημοσιογράφο κ. Michael 
WEBER κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο. 

Το βραβείο 

 

 

 

Από τη τελετή βράβευσης (ομάδα της ελληνο-ιταλικής 
αντιπροσωπείας με τους παρουσιαστές της τελετής) 

Η ελληνική αντιπροσωπεία στην Έκθεση   

 

 

 

 

 

 

 

 


