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Προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Αναπτυξιακής Ευβοίας για το πρόγραμμα ADRION 5

SENSES 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (11/04) το Συνέδριο και το Εργαστήριο Διαβούλευσης για την δημιουργία
Κοινής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης σχετικά με την διαχείριση και προώθηση προορισμών με βάση τις 5 
αισθήσεις, στο πλαίσιο του έργου ADRION 5 SENSES, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας

Διοργανώτρια του συνεδρίου ήταν η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε., η οποία συμμετέχει ως εταίρος στο έργο 
«ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ευβοίας και Περιφερειακός Σύμβουλος, Ευάγγελος Κούκουζας, που είχε τον
γενικό συντονισμό του Συνεδρίου, ξεκίνησε τις εργασίες με την παρουσίαση της, μέχρι τώρα, δραστηριότητας
της  εταιρείας  ενώ  έκανε  μία  σύντομη  αναφορά  στα  τρέχοντα  προγράμματα.  Ιδιαίτερη  μνεία  έγινε  στην
“Πολιτιστική Διαδρομή Οιδίπους”, πρόγραμμα που έχει στόχο την ανάδειξη της Περιφέρειας σε ένα ποιοτικό
και  αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό,  έργο με συναφή στόχευση με τους  στόχους  του «ADRION 5
SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses»

Ακολούθησαν,  ο  πρόεδρος  της  Αγροδιατροφικής  Σύμπραξης Στερεάς  Ελλάδας,  Γιώργος Κελαϊδίτης που
αναφέρθηκε  στην  Σύμπραξη  Δημόσιου  και  Ιδιωτικού  τομέα  στους  τομείς  της  Αγροδιατροφής  και  του
Τουρισμού  και  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού  και  Αθλητισμού,  Ηλίας  Μπουρμάς παραθέτοντας  τα
στοιχεία  που  αναδεικνύουν  την  Εύβοια  σε  προορισμό  4  εποχών.  Σημαντική  ήταν  και  η  παρουσία  στο
Συνέδριο του Επιμελητηρίου Εύβοιας, με την πρόεδρο του Παρασκευή Αγιοστρατίτη, να παρουσιάζει την
Εύβοια ως γαστρονομικό προορισμό και της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας, με τον αντιπρόεδρο της Αθανάσιο
Ζαφείρη να  μεταφέρει  τις  προοπτικές  του  τουρισμού  στην  Εύβοια,  έτσι  όπως  την  ζει  ένας  από  τους
σημαντικότερους κλάδους.

Ο  εκπρόσωπος  του  τεχνικού  συμβούλου  του  έργου,  Έκτωρ  Τσατσούλης παρουσίασε  το  πρόγραμμα
ADRION 5 SENSES και το Πλάνο Στρατηγικής και Δράσης που θα ακολουθήσει η Αναπτυξιακή Εύβοιας το
προσεχές διάστημα στα πλαίσια του προγράμματος.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η προσέγγιση του προγράμματος, στην προώθηση του τουρισμού εμπειρίας, στις
πέντε αισθήσεις, στην όραση, την ακοή, την γεύση, την αφή και την όσφρηση, καθώς καλούνται οι επισκέπτες



να βιώσουν την μοναδική ομορφιά της Εύβοιας μέσα από “ταξίδια” που θα ικανοποιήσουν όλες τις αισθήσεις
τους.

Στην συνέχεια, παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογής προγραμμάτων τουρισμού εμπειρίας. 

Ο Παναγιώτης Τζαναβάρης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιοτών “Ο Αντιάς”, έκανε 
μία διαδρομή στον χρόνο με την σφυριχτή γλώσσα που έχει καταφέρει προ πολλού να ξεπεράσει τα σύνορα 
της Εύβοιας και να προσελκύει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη.

Από τους πιο κατάλληλους για να μιλήσουν για τον Πολιτιστικό τουρισμό ήταν η εταιρεία Vivarte, με τον 
Γιώργο Τσιντανέλη να αναφέρεται στα στοιχεία που συνδέουν τον τουρισμό με τον κόσμο του πολιτισμού. 

Η Μαρίνα Βαλλή, ιδιοκτήτης του Ξενώνα “Ελαιώνας”, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
επιχείρησης που προσφέρει στον επισκέπτη την ικανοποίηση των 5 αισθήσεων. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες
και τους τρόπους που κατάφερε να κάνει τον Ξενώνα της ξεχωριστό.

Ο Λευτέρης Λαχουβάρης γνωρίζει τα μανιτάρια όσο ελάχιστοι στην Ελλάδα και παρουσίασε τις 
αγροτουριστικές δράσεις της εταιρείας “Μανιτάρια Δίρφυς”. 

Τέλος, ο Στάθης Μηλιώτης παρουσίασε ένα γαστρονομικό ταξίδι εμπειρίας στην Κύμη, με οδηγό το σύκο, το
φρούτο που καλλιεργεί με αγάπη και σεβασμό το αγρόκτημα “ASKADA”.

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, ακολούθησε το εργαστήριο διαβούλευσης του στρατηγικού πλάνου 
του έργου, στο οποίο οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να προκύψουν χρήσιμα 
συμπεράσματα μέσα από σκέψεις και προβληματισμούς, απόρροια της εμπειρίας του καθενός από τον δικό 
του τομέα δραστηριοποίησης.

Το έργο ADRION 5 SENSES υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg  
ADRION 2014-2020  και χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς Πόρους και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Οι 
όποιες θέσεις και προτάσεις αποτελούν άποψη  των εισηγητών τους, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
αντιπροσωπεύουν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τις Αρχές του Προγράμματος Interreg ADRION.


