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Το ΔΙΟΝΥΣΟΣ
The DIONYSOS project

� Έργο στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Ίντερρεγκ 

V A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»

� A project within the Cooperation Program Interreg V A “Greece – Bulgaria 

2014 – 2020”

� Αποσκοπεί, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 

Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλ – Βλγ 2014 – 2020»: Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλ – Βλγ 2014 – 2020»: 

� Aiming, upon the Program priorities at:

� α) στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

� A) preserving biodiversity

� β) στην αξιοποίηση της μέσα από τη δημιουργία τουριστικής 

δραστηριότητας για την ανάπτυξη της περιοχής

� B) valorizing it upon creating tourism activity for the development of the area

�Σάκης Καραμόσχος, Αλεξανδρούπολη, 3. Απριλίου 2018



Τι κάνει το Διόνυσος;
What does DIONYSOS do?

� Προσπαθεί να αναδείξει ένα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής (ΠΑΜΘ – Νότια Βουλγαρία) και 

να το εκμεταλλευθεί τουριστικά

� Pursues to raising one of the particular characteristics of the area (Reg. 

EM Thrace – South Bulgaria) and to valorizing it through tourism 

developmentdevelopment

� Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η οινοκαλλιέργεια στην 

περιοχή και ό,τι συνδέεται με αυτήν (τοπίο, 

μικροπεριβάλλον/ τα, μύθος, πολιτισμός, ιστορία κλπ.)

� That characteristic is wine growing and whatever is linked to it (the 

landscape, the micro environment, the myth, the culture, the history etc.) 
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To Πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης
The Framework of the Local Development

� Παγκοσμιοποίηση

� Globalization

Τα τοπικά προϊόντα τοποθετούνται στη διεθνή αγορά
Local products are placed on the international market

� Τοπική Ανταγωνιστικότητα

� Local Competitiveness

Η δυνατότητα διάθεσης του τοπικού προϊόντος

εξασφαλίζει την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών
The capacity of placing the local products on the market 

secures the viability of the local communities



Η Τοπική ∆ιάσταση
The local dimension

� Μικρή Κλίµακα Small scale

� Πολλές Ιδιαιτερότητες Many 
particularities

� Λίγα ∆ιαθέσιµα Μέσα Lack of 

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ 

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ…;

HOW CAN LOCAL COMMUNITIES RESPOND TO NEEDS…

� Λίγα ∆ιαθέσιµα Μέσα Lack of 
means

� Υψηλό Κόστος High costs



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

CONCENTRATION CONCENTRATION 
OF THE EFFORTOF THE EFFORT

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΡΩΝΠΟΡΩΝ
SAVING OF RESOURCESSAVING OF RESOURCES

ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

HIGH ORGANIZATION LEVELHIGH ORGANIZATION LEVEL

Για να 

ανταποκριθούν οι 

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;

HOW IS THIS ACHIEVED IN THE WINE GROWING AREAS?

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
THE CHALLENGE

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

INTEGRATED INTEGRATED 
APPROACHAPPROACH

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

EXPLOITING COMPARATIVEEXPLOITING COMPARATIVE

ADVANTAGEADVANTAGE

ανταποκριθούν οι 

τοπικές κοινωνίες 

χρειάζονται:
Local communities 

need

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΡΑΣΕΩΝΔΡΑΣΕΩΝ

HIGH EFFICIENCY OF HIGH EFFICIENCY OF 

ACTIONSACTIONS



Γιατί το κρασί - η οινοκαλλιέργεια; 1/2
Why the wine – the viticulture? 1/2

� Το κρασί είναι ιδιαίτερο προϊόν με μια πολύ θετική 

ταυτότητα: συνδέεται με ευχαρίστηση, με 

απόλαυση, με ποιότητα (λεπτές γεύσεις, αρώματα, 

αποχρώσεις)
� Wine is a special product with a very positive attributes: is associated with 

pleasure, enjoyment, quality (delicate flavors, aromas, shades)pleasure, enjoyment, quality (delicate flavors, aromas, shades)

� Η περιοχή συνδέεται ιστορικά με το κρασί – ίσως 

περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στην Ευρώπη
� The area is historically linked to wine – maybe more than any other area 

world wide

� Η οινοκαλλιέργεια έχει κάνει άλματα τα τελευταία 

χρόνια και έχει καλές προοπτικές

� The wine production experiences a significant 

development in the recent years with a positive 
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Γιατί το κρασί - η οινοκαλλιέργεια 2/2
Why the wine – the viticulture? 2/2
� Η οινοκαλλιέργεια - ιδιαίτερο στοιχείο της περιοχής που έχει αξιοποιηθεί 

ελάχιστα (και καθόλου τουριστικά): σύνδεση με το μύθο και τη λατρεία 

του ΔΙΟΝΥΣΟΥ, σύνδεση με τα αρχαιολογικά ευρήματα που 

αναδεικνύουν την περιοχή σε μια από τις πύλες εισόδου της 

οινοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Σύνδεση και με την (άλλοτε) παραγωγική 

ταυτότητα της περιοχής και προσπάθεια αναβίωσης της

� The viticulture – a particular characteristic of the area is insufficiently exploited � The viticulture – a particular characteristic of the area is insufficiently exploited 

and not at all with regard to tourism: connection to myth and the worship of 

Dionysus, connection with archeological findings which raise the area to one of 

the gates of viticulture to Europe, connection with the former viticultural identity 

of the area etc.

� Τα παραπάνω αφορούν και τις δύο περιοχές του ΔΙΟΝΥΣΟΥ: τόσο την 

ελληνική πλευρά όσο και την Βουλγαρική (θα τα ακούσουμε από τους 

επόμενους εισηγητές)

� The former regard both project areas, the Greek and the Bulgarian one

Σάκης Καραµόσχος, Αλεξανδρού̟ολη, 3. Α̟ριλίου 2018



Ο στόχος του ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1/2 
The objective of Dionysos 1/2

� Στόχοι του Ίντερρεγκ: βιοποικιλότητα – τουριστική 

αξιοποίηση της. Οι στόχοι του ΔΙΟΝΥΣΟΥ ταυτίζονται με 

τους στόχους του Προγράμματος, εξειδικεύονται όμως 

στην οινοκαλλιέργειαστην οινοκαλλιέργεια

� The Interreg objectives: biodiversity – its valorization in the tourism 

context. The objectives of DIONYSOS overlap with the Program objectives, 

while focusing on wine growing
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Ο στόχος του ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2/2 
The objective of Dionysos 2/2

� Ξεκινώντας από το γεγονός ότι εδώ κάποτε 

καλλιεργούνταν αμπέλια και παραγόταν κρασί, 

επιχειρούμε να αναβιώσουμε αυτό το στοιχείο: σε 

όρους τοπίου (αμπελώνες), σε όρους παραγωγής 

(σταφύλι – κρασί), σε όρους πολιτισμού (γιορτές (σταφύλι – κρασί), σε όρους πολιτισμού (γιορτές 

κρασιού, Άγ. Τρύφωνας, χρώμα οικισμών κλπ.), σε 

όρους τουρισμού (οινοτουρισμός, κουζίνα κλπ.)

� Starting at the fact that in the past wine was grown and produced here we 

pursue to revive that particular aspect: in terms of landscape (vineyards), 

production (grape – wine), culture (wine feasts, St. Tryphon, settlements’ 

impression etc.), in terms of tourism (wine tourism, local cuisine etc.)
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Αυτά μόνο δεν φτάνουν
However, this is not enough

� Για να έχει επιτυχία ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, πρέπει αφενός να 

επανασυνδέει την περιοχή με την καλλιέργεια της 

αμπέλου και την παραγωγή του κρασιού: ταυτότητα

� For the project to be successful, Dionsysos should reconnect with the 

viticulture and the production of wine: identity

� Πρέπει αφετέρου να διακρίνεται γι’ αυτά και να είναι 

κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες περιοχές που 

διαθέτουν τα ίδια στοιχεία: διαφοροποίηση

� On the other hand it should be distinct upon those attributes and 

different than the other areas with similar characteristics: differentiation
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Διαφοροποίηση  1/3
Differentiation 1/3
� Μέσα από τις ποικιλίες του κρασιού

� Upon the wine varieties

� Οι οινικές ποικιλίες συνδέονται συχνά με τις περιοχές τους (Μπορντώ, Σαμπλί, 

Σαμπάνια, Ριόχα κλπ.) και παίρνουν τα τοπωνύμια τους Μπορεί κανείς να μην 

έχει πάει ποτέ στο Μπορντώ, αλλά, αν του αρέσει το κρασί, σίγουρα ξέρει την 

περιοχή από το κρασί της

� The wine varieties are usually connected with their area (Bordeaux, Chablis, Champagne, 

Rioja etc.) and are being named after the areas’ names. One might have not been to Rioja etc.) and are being named after the areas’ names. One might have not been to 

Bordeaux, but he knows the area from its wine  

� (ι) Να κάνουμε γνωστά τα κρασιά της περιοχής, για να κάνουμε γνωστή και την 

περιοχή

� i) to make the local wines known, so as to make the area known

� (ιι) Οι μεμονωμένοι παραγωγοί ακολουθούν την αγορά. Δύσκολα παράγουν 

άγνωστες ποικιλίες, άρα στρέφονται στις εμπορικές ποικιλίες  (merlot, cabernet 

κλπ.). 

� Ii) the individual wine producers follow the market. They hesitate to grow unknown varieties, 

consequently they select the commercial varieties (merlot, cabernet etc.)

Αδυναμία διαφοροποίησης

Lack of differentiationΣάκης Καραµόσχος, Αλεξανδρού̟ολη, 3. Α̟ριλίου 2018



Η στρατηγική του ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1/4
The strategy of DIONYSOS 1/4

� Ανάγκη άλλης στρατηγικής: Ανάδειξη καλών τοπικών 

προϊόντων και τοποθέτηση της περιοχής στην αγορά μ’ 

αυτά. Φιλοδοξο μεν, θεμελιώδες δε

� Need for a different strategy: raising good local products and placement � Need for a different strategy: raising good local products and placement 

of the area upon them on the market. Ambitious, but fundamental
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Η στρατηγική του ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2/4
The strategy of DIONYSOS 2/4
� Πώς το επιτυγχάνουμε: 

� How to achieve that:

� ερευνώντας τις τοπικές ποικιλίες και αναδεικνύοντας τις 

δυναμικές. Αναβιώνοντας τες. Προβάλλοντας τη σύνδεση τους 

με την περιοχή. Αναπτύσσοντας συνέργειες των ποικιλιών και 

της περιοχής. Προβάλλοντας τεςτης περιοχής. Προβάλλοντας τες

� Examining the local varieties and raising the dynamic ones of them. 

Reviving them. Promoting their link to the area. Promoting synergies 

between the varieties and the area. Promoting them. 

� Δυναμικές τοπικές ποικιλίες: μακροσκοπική και εργαστηριακή 

έρευνα και βοήθεια γευσιγνωστών

� Dynamic local varieties: macroscopic and laboratory research and the 

support by wine experts
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Η στρατηγική του ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3/4
The strategy of DIONYSOS 3/4

� Αναβιώνουμε τις ποικιλίες: ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε, τις 

προβάλλουμε

� We revive the varieties: we inform, train, promote

� Τις συνδέουμε με την περιοχή: ενημερώνουμε -εκπαιδεύουμε το 

προσωπικό του τουρισμού: στον αμπελώνα, στα χαρακτηριστικά του 

κρασιού, στο σερβίρισμα του, στη συμπεριφορά στον πελάτη

� We link them with the area: we inform – train the staff of the tourism sector: on the 

vineyard, on the wine characteristics, on the way of serving wine, on the proper behavior to 

the customer

� Δημιουργούμε - αναβιώνουμε την τοπική κουζίνα με βάση τις τοπικές 

ποικιλίες – παλιές και νέες συνταγές, παρουσίαση τους στους επισκέπτες

� We create – revive the local cuisine upon the local varieties – old and new recipes, serving 

them to the customers

Σάκης Καραµόσχος, Αλεξανδρού̟ολη, 3. Α̟ριλίου 2018



Η στρατηγική του ΔΙΟΝΥΣΟΣ 4/4
The strategy of DIONYSOS 4/4

� Το χρώμα της περιοχής: σύνδεση με την τοπική οινοπαραγωγή - τοπικοί 

δρόμοι του κρασιού, ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης, (έξυπνες) 

πινακίδες σε αμπελώνες και οικισμούς, παρεμβαίνουμε στους οικισμούς 

και τους προσαρμόζουμε στην αμπελοοινική παράδοση

� The color of the area: connection with the local wine production – the local wine trails, 

digital information platforms, (smart) signposts in the vineyards and the settlements, we digital information platforms, (smart) signposts in the vineyards and the settlements, we 

intervene in the settlements and we adjust them to the local wine growing tradition

� Προώθηση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 

� We enhance the cooperation among businesses 

Σάκης Καραµόσχος, Αλεξανδρού̟ολη, 3. Α̟ριλίου 2018



Ενημέρωση – Προβολή 
Information - Marketing

� Ανάγκη μετουσίωσης της προσπάθειας σε εμπορική αξία: προβολή

� Need for transforming the effort into commercial value: marketing

� πλατφόρμες ενημέρωσης και προβολής, 

� Information platforms

� έντυπα και μπροσούρες για τον αμπελώνα, τους δρόμους του κρασιού, 

� Flyers and brochures on the vineyard, the wine trails,� Flyers and brochures on the vineyard, the wine trails,

� ψηφιακές πλατφόρμες για εύκολη προσβασιμότητα στις πληροφορίες, 

� Digital platforms to facilitating the access to information

� συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. 

� Participating at fairs
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