
 

Η ΛΔΥΗ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΥΡΗΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ «ΟΑΗ» 

 

Η Λέζση Γαζηπονομίαρ Ηπείπος απνηειεί έλαλ δξαζηήξην θνξέα ζην 

ρώξν ηεο Γαζηξνλνκίαο πποβάλλονηαρ από ηο 2008 ηην Ηπειπωηική 

γαζηπονομική παπάδοζη όρη κόλν σο πνιηηηζηηθό ζηνηρείν αιιά θαη σο 

ζηνηρείν ηνπξηζηηθήο, επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

Σηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη πινπνηήζεη 16 Σπκπόζηα, 2 παξνπζηάζεηο 

ηνπηθώλ πξντόλησλ ζηα Αζελατθά κέζα ηα ζρεηηθά κε ηελ γαζηξνλνκία, έρεη 

ζπληνλίζεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ Ειιεληθνύ Πξσηλνύ ηεο Ηπείξνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ξελνδνρεηαθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο, έρεη πξνσζήζεη ηελ 

επεηξσηηθή γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ζην εμσηεξηθό θαη έρεη πινπνηήζεη πνιιέο 

αθόκε δξάζεηο ππέξ ηεο γαζηξνλνκίαο ηεο Ηπείξνπ. 

 

Σην πιαίζην απηό θαη κε αθνξκή ηελ εμειηζζόκελε ζπδήηεζε γηα ηελ 

ρξήζε ηεο ΟΑΣΗΣ, ε Λέζρε Γαζηξνλνκίαο Ηπείξνπ βάδεη ζην ηξαπέδη κηα 

θαηλνηόκν θαη πξνζνδνθόξν πξόηαζε ε νπνία ζπλδπάδεη ηνλ δεκόζην 

ραξαθηήξα ηνπ θηηξίνπ, ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηελ επηθεξδή επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπ. 

 

Παξνπζηάδνληαο ηελ πξόηαζε ηεο Λε.Γ.Η., ν Πξόεδξόο ηεο θνο Αιεμίνπ 

αλέθεξε: 



 

 

«Η ΌΑΣΗ,  κε βάζε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Κεληξηθνύ Αξραηνινγηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλνλ σο Παξαδνζηαθό Καθελεία 

θαη Εζηηαηόξην. 

Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη θαη νη δύν ρξήζεηο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

παξειζόλ, ρσξίο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα, ε Λέζρε Γαζηξνλνκίαο 

Ηπείξνπ πξνηείλεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΟΑΣΗΣ κε ηέζζεξηο ρξήζεηο: 

Α. Παπαδοζιακό καθενείο ζην νπνίν ζα ζεξβίξεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο ειιεληθόο θαθέο θαη αθεςήκαηα ηνπηθώλ βνηάλσλ θαη ραξκάληα 

απηώλ, παξαδνζηαθά παξαζθεπαζκέλα. Θα ζεξβίξνληαη επίζεο παξαδνζηαθά 

γιπθά ηνπηθήο παξαζθεπήο. 

Β. Παπαδοζιακό εζηιαηόπιο όπνπ ζα καγεηξεύνληαη ηνπηθά εδέζκαηα 

παξαζθεπαζκέλα κε παξαδνζηαθέο, απζεληηθέο ζπληαγέο. Η ΛεΓΗ έρεη ήδε 

ζπιιέμεη ηέηνηεο ζπληαγέο ελώ ζηηο δξάζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη θαη επηά 

ηνπιάρηζηνλ Σπκπόζηα κε ηελ ρξήζε ηέηνησλ ζπληαγώλ. 

Γ. Υώπορ έκθεζηρ και εμποπίαρ παπαδοζιακών πποϊόνηων ηεο 

πεξηνρήο. Τα πξντόληα απηά παξαζθεπάδνληαη από Ηπεηξώηεο, ζηελ Ήπεηξν 

θαη κε ηελ ρξήζε, θαηά ην δπλαηόλ, ηνπηθώλ πξώησλ πιώλ. Τα πξντόληα απηά 

είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εζηηαηόξην, γηα ηελ 

παξαζθεπή ησλ θαγεηώλ. Έηζη ν επηζθέπηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

αγνξάζεη ό,ηη έθαγε ή ήπηε θαη ηνπ άξεζε ζην εζηηαηόξην. 

Γ. Υώπορ εκδηλώζεων και ζεμιναπίων. Ο ρώξνο απηόο ζα είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε έλα θνξεηό πάγθν θνπδίλαο θαη ηξαπέδηα κε θαξέθιεο πνπ ζα 

κπνξνύλ λα παίξλνπλ δηάθνξα ζρήκαηα. Σηνλ ρώξν απηό ε ΛεΓΗ ζα 

πξαγκαηνπνηεί ηα ζεκηλάξηα καγεηξηθήο ηεο, ηα νπνία θαηά θύξην ιόγν ζα 



 

αθνξνύλ παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη ζπληαγέο, αιιά ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιιεο, ζρεηηθέο εθδειώζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα, 

καζήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηα παηδηά ησλ Δεκνηηθώλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ, 

γεπζηηθέο δνθηκέο, εθδειώζεηο γηα εθπξνζώπνπο ΜΜΕ ηεο Γαζηξνλνκίαο θαη 

ηνπ Τνπξηζκνύ θιπ. 

Σεκαληηθή δξάζε ζα είλαη θαη νη θαηά παξαγγειία εθδειώζεηο γλσξηκίαο 

κε ηελ ηζηνξία ηεο Ηπεηξσηηθήο Γαζηξνλνκίαο πνπ ζα νξγαλώλνληαη γηα 

νκάδεο ηνπξηζηώλ. Οη εθδειώζεηο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ γλσξηκία κε ηηο 

ηξνθέο από ηελ πξσηντζηνξηθή επνρή κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, πξνβνιέο 

θαζώο θαη παξάζεζε ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ. Με άιια ιόγηα, ζα απνηειεί έλαλ 

πόιν έιμεο ηνπξηζηώλ. 

Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο γηα ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ 

παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ απαηηείηαη εηδηθή δηακόξθσζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ 

ηνπ θηίζκαηνο κε ηε ρξήζε θαη θηλεηώλ ζηνηρείσλ, ώζηε θάζε θνξά λα 

εμππεξεηεί ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη ν θνξέαο ή ν 

επελδπηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΟΑΣΗΣ λα έρεη άπνςε πξηλ ηελ 

ηειηθή εζσηεξηθή δηακόξθσζε ηνπ θηηξίνπ ώζηε λα κελ ππάξμεη ζπαηάιε 

θεθαιαίσλ θαη ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Όπσο είλαη εκθαλέο από ηα παξαπάλσ, κε ηελ πξόηαζή καο ε ΟΑΣΗ 

διαηηπεί ηο σαπακηήπα και ηην σπήζη ηηρ αιιά απνηειεί πιένλ έλαλ 

πόλο έλξηρ όρη κόλνλ γαζηξνλνκηθό αιιά θαη ηνπξηζηηθό θαη πνιηηηζηηθό. Οη 

πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσλ είλαη ιίγεο κόλνλ από ηηο δξάζεηο γηα 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ΟΑΣΗ κε απηή ηε κνξθή, θαζώο κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί εηήζην πξόγξακκα εθδειώζεσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα 



 

πεξηιακβάλνπλ αθηεξώκαηα, εηδηθέο βξαδηέο, εθπαηδεύζεηο θαη ζεκηλάξηα, θη 

όια απηά ρσξίο λα δηαηαξαρζεί θαη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο σο θαθελείν 

– εζηηαηόξην. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο, ε Λέζρε Γαζηξνλνκίαο Ηπείξνπ 

πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε θάζε αξκόδην θνξέα θαη επελδπηή, 

πξνζθέξνληαο ηελ ηερλνγλσζίαο ηεο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε 

πνιηηηζηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ». 


