
Δημιουργία νέων video για τη γαστρονομία στο Τολό 

Καλησπέρα σε όλους τους συμμετέχοντες, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία πρωτοβουλία που πήραμε ως σύλλογος για την προβολή της 
γαστρονομίας και κατ’επέκταση της εστίασης στην περιοχής μας. Μετά από επαφές που έγιναν με 
εικονολήπτες και ανθρώπους του χώρου, καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μία εξαιρετική συνεργασία και 
με μία επίσης πολύ καλή οικονομική προσφορά, που δυστυχώς ήταν ένας παράγοντας που θα μπορούσε 
να αναστείλει αυτή την δράση, λόγω του πολύ χαμηλού budget που είχαμε στην διάθεση μας. 

Η δράση αυτή βασίστηκε στην άποψη μας ότι το φαγητό  ή μάλλον καλύτερα η ιεροτελεστία του τραπεζιού, 
είναι ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα. Κάθε γιορτή έχει το δικό της πιάτο, κάθε χαρά και λύπη 
συνοδεύεται με συγκεκριμένες συνταγές. Αναμφίβολα, οι περισσότερες αναμνήσεις που έχει ένας τουρίστας 
λοιπόν από τις χώρες που επισκέπτεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις γαστρονομικές εμπειρίες και τα 
όσα γεύτηκε σε καθεμία από αυτές. 

Μετά από πρόσκληση πού κοινοποιήθηκε στα μέλη μας, ξεκινήσαμε αυτή την δράση προβολής με εκείνους 
που δήλωσαν ότι θέλουν να συμμετέχουν και  έχουμε ήδη ολοκληρώσει 4 videο με προσεγμένες συνταγές, 
σε εξωτερικούς χώρους, ώστε ταυτόχρονα να αναδείξουμε και τις ομορφιές του τόπου μας. Οι 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει τα video αυτά είναι το Maria’s, το Όρμος, το Στέκι 
και το Αρκαδία και εκκρεμούν ακόμη δύο για να ολοκληρώσουμε. Σε αυτές τις συνταγές  φροντίσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε αρκετά υλικά από παραγωγούς της Αργολίδος ώστε να αναδείξουμε τα υπέροχα αυτά 
προϊόντα μέσα από τους δικούς μας γευστικούς συνδυασμούς.  

  Όλα αυτά είναι λόγοι αλλά και ευκαιρίες για να ηγηθεί, ο συνδυασμός των ντόπιων προϊόντων με την 
εστίαση της ίδιας περιοχής στο πεδίο του γαστρονομικού τουρισμού. Ο μέσος ταξιδιώτης αναζητά 
συνήθως, ένα κομμάτι μουσακά, μια χωριάτικη και ένα σουβλάκι. Συνεπώς, είναι άμεση η ανάγκη σύνδεσης 
των τοπικών παραγωγών με τα καταστήματα εστίασης και πώλησης προϊόντων καθώς και η χρήση 
τοπικών συνταγών. 

Η προβολή αυτών των video που δημιουργούμε θα γίνει σε όλα τα social media που διαθέτουμε ως 
σύλλογος, επίσης στο you tube και θα προωθηθούν ακόμη περισσότερο με χορηγούμενες διαφημίσεις 
επιδοτούμενες και αυτές από τον σύλλογο μας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να γίνεται αρωγός σε αυτήν την 
προσπάθεια και να προωθήσετε και εσείς από την μεριά σας αυτή τη δράση. Ακόμη θα ήθελα να σας 
ζητήσω στις ενέργειες για τον τουρισμό που κάνετε να αναφέρετε και το Τολό, όχι ως μία ημερήσια εκδρομή 
αλλά ως τόπο που εκπροσωπεί επάξια ένα τουριστικό θέρετρο, με όλες τις παροχές για ένα επισκέπτη. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα στοιχεία που παρέθετε το 2019 το World Food Travel 
Association σχετικά με τη χώρα μας, όπου από τα 16 δις ευρώ τουριστικά έσοδα ετησίως, τα 4 δις ευρώ 
προήλθαν από τον γαστρονομικό τουρισμό παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό και έρευνα που 
διεξήγαγε σε παγκόσμιο επίπεδο πίσω στο 2016 -υπό φυσιολογικές δηλαδή συνθήκες στην αγορά- το 25% 
των τουριστών «ξοδεύει σημαντικά ποσά» για φαγητό και ποτό στις χώρες που επισκέπτεται. 

Η γαστρονομία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τουριστικό προϊόν και συνεπώς να ενταχθεί στο 
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του ελληνικού τουρισμού. Η ανάπτυξή της ως τουριστικού προϊόντος δεν 
απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και πάγια. Χρειάζεται επενδύσεις σε ενέργειες marketing. 
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