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«Η ευγενής τέχνη της γαστρονομίας είναι μια τέχνη φιλική…ξεπερνά 
τον γλωσσικό φραγμό, δημιουργεί φιλίες ανάμεσα σε διαφορετικούς 
λαούς, ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς) και ζεσταίνει την καρδιά».

 Samuel Chamberlain 

Τί σημαίνει «Γαστρονομικό Ταξίδι» ή «Διατροφικός Τουρισμός»; 
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του «Γαστρονομικού Ταξιδιώτη» 
ή του επισκέπτη που αναζητά γευστικές εμπειρίες;

Καθημερινά εμφανίζονται νέα τουριστικά προϊόντα: κάποια εμπλουτίζουν 
την υπάρχουσα προσφορά ενώ άλλα σχεδιάζονται προκειμένου να καλύψουν 
νέες ανάγκες και τα κενά στην αγορά. Προϊόντα όπως ο διατροφικός 
τουρισμός, από την μία βασίζονται σε αναγνωρισμένες ανάγκες αλλά 
συγχρόνως προσφέρουν συνεχώς νέα στοιχεία αναβαθμίζοντας την οινο-
γαστρονομική εμπειρία, τόσο σε μακρινούς προορισμούς όσο και κοντά μας…!

Πολλές κυβερνήσεις και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ανά τον 
κόσμο, αναζητούν και προωθούν πρωτοβουλίες στον χώρο του τουρισμού 
προκειμένου όχι μόνο για να δώσουν νέα ώθηση στη λιμνάζουσα οικονομία  
αλλά και για να καταπολεμήσουν το κρίσιμο πρόβλημα της ερήμωσης των 
αγροτικών περιοχών. Έχει αποδειχτεί, ότι ο διατροφικός και γαστρονομικός 
τουρισμός στις αγροτικές περιοχές αποτελεί μια εν δυνάμει πολλά 
υποσχόμενη ατμομηχανή της οικονομίας…!

Το δίκτυο διακρατικής συνεργασίας «Γαστρονομικές Διαδρομές και 
Πολιτισμός των Γεύσεων» αποτελείται από 17 Ομάδες Τοπικής Δράσης 
από τη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα από την Ιταλία, την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Κύπρο. Ο κυρίαρχος στόχος της συνεργασίας στα 
πλαίσια του «Medeat» έγκειται στην προώθηση της ιστορικής, πολιτιστικής 
και ποιοτικής διάστασης της τοπικής γαστρονομίας, συνδέοντάς την 
παράλληλα με την τοπική παραγωγή, τα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα και 
άλλες συμπληρωματικές τουριστικές δραστηριότητες.

Ο γαστρονομικός οδηγός που έχετε στα χέρια σας, παρουσιάζει τις πλέον 
ενδιαφέρουσες γαστρονομικές διαδρομές της Βόρειας Ελλάδας καθώς 
και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με επισκέψιμες τοπικές παραγωγικές 
μονάδες, χώρους μεταποίησης τροφίμων, εναλλακτικά καταλύματα και άλλες 
παρόμοιες θεματικές. 
Άλλωστε, όπως είπε και ο Charles Pierre Monselet:  «Η Γαστρονομία είναι 
χαρά για διαφορετικούς ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δίνει νόημα και ουσία στην 
ομορφιά».

Απολαύστε αυτό το ταξίδι με όλες τις αισθήσεις σας…!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ // ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Στ. Δραγούμη 26, Τ.Θ. 128, 531 00 Φλώρινα, Τηλ.: 23850-45745, 45789, Φαξ: 23850-46671
e-mail: anflo@anflo.gr, www.anflo.gr

Άξονας 4
Προσέγγιση LEADER

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης



Διαδρομή 1

Διαδρομή 2

Διαδρομή 3

Διαδρομή 4

Διαδρομή 5

Διαδρομή 6

Διαδρομή 7

Διαδρομή 8

Διαδρομή 9

Διαδρομή 10 

Δρόμος

Όρια Κομητείας

Πόλη

Χωριό

Με τα Πόδια

Με Αυτοκίνητο

Με Ποδήλατο

Με Λεωφορείο

Λιμάνι

Σταθμός Τραίνου

Αεροδρόμιο

Ηλικιωμένους

Οικογένειες

Νέους

Καταλύματα

Ιστορία-Πολιτισμός

Μονάδες Παραγωγής
Ντόπιων Λιχουδιών

Χρειάζεστε Ξεναγό

Τοπικά Προϊόντα
& Συνταγές
Γυναικείοι 
Συνεταιρισμοί

Αρχαιολογικοί Χώροι,
Ιστορικά Μνημεία

Φυσικό Περιβάλλον

Εκκλησίες

Καταλληλότερη Εποχή

Καταλληλότερος Μήνας

Όλο το χρόνο

Οινοπαραγωγοί

Εξοχή

Κάμπινγκ

Αθλήματα & 
Αναψυχή
Χιονοδρομικά 
κέντρα

Ιαματικά λουτρά &
Κέντρα Σπα

εστιατόρια
ταβέρνες

Λαογραφία
Πολιτισμικά Δρώμενα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Μετακινήσεις

Δομημένες Περιοχές

Μέσα Μεταφοράς

Απευθύνεται Κυρίως σε

Γαστρονομία 
& γεύσεις

Μνημεία & 
Αξιοθέατα

Μεγαλύτερο Ενδιαφέρον

Δραστηριότητες 

Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.,
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., μέσα από ένα ευρύ 
μετοχικό σχήμα που περιλαμβάνει όλους τους 
τοπικούς αυτοδιοικητικούς, συλλογικούς 
και παραγωγικούς φορείς, δημιούργησε το 
1991 και διαρκώς αναπτύσσει μέχρι σήμερα 
μια σύγχρονη, αποτελεσματική και αξιόπιστη 
τοπική δομή, ικανής, μέσα από ολοκληρωμέ-
νες πρωτοβουλίες, καινοτόμες δράσεις και 
ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες, να διαδρα-
ματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο συμβάλλοντας στην 
εξέλιξη του νομού Κιλκίς σε πόλο βιώσιμης 
ανάπτυξης και αριστείας, αξιοποιώντας το 
ενδογενές δυναμικό, προωθώντας την εξω-
στρέφεια, δίδοντας έμφαση στην αειφορία 
των αναπτυξιακών δράσεων και την ενίσχυ-
ση της προστιθέμενης αξίας τους, προσβλέ-
ποντας δε σε μια ισόρροπη και πολυτομεακή 
ανάπτυξη που εξασφαλίζει σταθερά υψηλή 
ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Α.Α.Ε. 
Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ιδρύθηκε το 1995 από 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συλλο-
γικούς φορείς του αγροτικού χώρου (Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών), ενώ στη συνέχεια 
συμμετείχε και το Επιμελητήριο Ημαθίας εκ-
προσωπώντας τους παραγωγικούς φορείς 
του νομού. 

Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στην 
αξιοποίηση, ανάπτυξη, συντήρηση και προ-
στασία των φυσικών πόρων, του ανθρώπινου 
και παραγωγικού δυναμικού και γενικότερα η 
συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη του νομού Ημαθίας. 
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού  αντικείμενο 
της Εταιρίας αποτελεί:
•Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των 
Ο.Τ.Α., των ενώσεων τους και της αποκε-
ντρωμένης κρατικής διοίκησης
•Η προώθηση της  επιχειρηματικής, οικονομι-
κής και γενικότερα βιώσιμης  ανάπτυξης  των 

Ο.Τ.Α.  και της ευρύτερης περιοχής
• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων  προστασίας 
του περιβάλλοντος
• Η  συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα 
εθνικά, διαπεριφερειακά και διακρατικά
• Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδη-
μοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ 
(ΑΝΚΟ) ιδρύθηκε το 1985 από τους φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου 
και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού 
χώρου και των παραγωγικών τάξεων της πε-
ριοχής, για να αποτελέσει τον πρωτοποριακό 
επιστημονικό μηχανισμό που θα συμβάλει 
αποφασιστικά στην τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Το έργο της επικεντρώνεται αφ’ ενός στη 
στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της 
εκπόνησης αναπτυξιακών – επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, μελετών στρατηγικού σχεδι-
ασμού και μεγάλων τεχνικών έργων και αφ’ 
ετέρου στη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης μέσω της διαχείρισης 
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
της παροχής τεχνικής στήριξης και πληρο-
φόρησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
περιοχής.

Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνμη εταιρία 
-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ-
ΦΛΩ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1995.
Η ΑΝΦΛΩ σε συνεργασία με όλους τους φο-
ρείς και τους πολίτες της περιοχής διαδραμα-
τίζει ενεργό ρόλο στις αναπτυξιακές απαιτή-
σεις της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, 
λειτουργώντας ως φορέας κινητοποίησης του 
ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού.

• Μερικές από τις φωτογραφικές 
απεικονίσεις που χρησιμοποιήθηκαν 
για την Ημαθία, αποτελούν πνευματική 
ιδιοκτησία του κ. Λαμπριανίδη Βαλάντη 
– Studio Κάτοπτρο ΒΕΡΟΙΑ και των 
Αφών Ι. & Γ. Ζαρζώνη Θεσ/νίκη.


