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ΕΡΩΣΗΗ
 Τπάρχει κάποια ςυγκεκριμζνη πρόταςη που θα
μποροφςε να ςηματοδοτήςει επιτυχημζνη ςφμπραξη
δημοςίων και ιδιωτικών φορζων για την ενίςχυςη τησ
επιχειρηματικότητασ ;
ΑΠΑΝΣΗΗ
Η ςτρατθγικι που κα πρζπει να κινθκοφμε το επόμενο διάςτθμα κα
μποροφςε να διατυπωκεί με μια πρόταςθ ωσ εξισ: υνζργεια για
τθν ανταγωνιςτικι ποιοτικι διαφοροποίθςθ μζςα από τθν
ενςωμάτωςθ νζασ τεχνολογίασ και καινοτόμων εφαρμογϊν ςε
δυνατά brand!
τθν εποχι που ηοφμε μπορεί να μπει δυναμικά ςτο προςκινιο και
ςτισ βαςικζσ ςυνικειεσ των ανκρϊπων ζνα διατροφικό μοντζλο που
ςτθρίηει τθ φιλοςοφία του ςτθν άρρθκτθ ςχζςθ τθσ υγιεινισ
διατροφισ με τθν ψυχοςωματικι υγεία και βαςίηεται ςτθ χριςθ
αγνϊν και παραδοςιακϊν υλικϊν παραςκευαςμζνα με μεκόδουσ
που προζρχονται από τισ τοπικζσ ςυνικειεσ και τθ λαϊκι παράδοςθ
αλλά και ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων πζρα από τθν γαςτρονομία.
Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα ιδθ εργαηόμαςτε για τθ
δθμιουργία ενόσ νζου μοντζλου διατροφισ!

Σθν Ολυμπιακι Διατροφι, θ οποία αντλεί τισ αρχζσ τθσ από το
παγκοςμίου εμβζλειασ ςφμβολο, τθν ΟΛΤΜΠΙΑ, τεκμθριϊνεται με
το «νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί» και εντάςςει ςτθ φιλοςοφία του,
εκτόσ από τα αυκεντικά προϊόντα τθσ Ολυμπιακισ γθσ, ζνα ςφνολο
γαςτρονομικϊν, ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων που
προςελκφουν τον ςφγχρονο άνκρωπο και καλφπτουν ςυνολικά τισ
ανάγκεσ του για ριηικι διαφοροποίθςθ των αρχϊν του τρόπου ηωισ
του.
H ολυμπιακι διατροφι είναι πζρα από ζνα απλό γαςτρονομικό
πακζτο ζνασ άλλοσ τρόποσ ηωισ!
Είναι μια άλλθ φιλοςοφία για τθν κακθμερινότθτα του ανκρϊπου
που εκπαιδεφει τισ αιςκιςεισ, το νου και το ςϊμα για να μπορεί να
ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ απατιςεισ τθσ ηωισ, ςθματοδοτϊντασ
μια νζα τάςθ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο!
Αναμφιςβιτθτα θ οικονομικι ανάπτυξθ ενόσ τόπου με ςιμανςθ
αυτοφ του βελθνεκοφσ είναι τουλάχιςτον αφελζσ να μθν βαςίηεται
ςτθ λογικι που ςυνδζει το πλζγμα: «Σοπίο – Περιβάλλον – Αγροτικι
Οικονομία – Αγροδιατροφικά Προϊόντα – Γαςτρονομία – Πολιτιςμόσ
– Σουριςμόσ» κάτω από αυτό το παγκόςμιο ςφμβολο.
Σο Επιμελθτιριο Αχαΐασ ιδθ προχωράει ςτισ προπαραςκευαςτικζσ
ενζργειεσ ςε ςυνεργαςία με τα Επιμελθτιρια Ηλείασ Αιτωλοακαρνανίασ και τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για τθν
εκπόνθςθ ενόσ αναλόγου φακζλου τεκμθρίωςθσ και τθν δθμιουργία
ςιματοσ ποιότθτασ με τίτλο: ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ!

