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Η

̟λεονεκτήµατος

στην

διατήρηση

• Ίσως η ̟εριοχή µε την ̟λέον µακραίωνη ̟αραγωγή

Probably the oldest wine producing wine region

• Κεφάλαιο ̟ου δεν έχει ε̟αρκώς αξιο̟οιηθεί

An asset which has not yet been valorized

• Το̟ικές ̟οικιλίες αµ̟έλου έχουν σχεδόν εξαφανιστεί

The local grape varieties have almost disappeared

• Ανάγκη για έργο ̟ου να στοχεύει στην αναβίωση

A project aiming at reviving the vine biodiversity

Γενικότερος Στόχος του ‘∆ΙΟΝΥΣΟΣ’:

Η αξιο̟οίηση του φυσικού και ̟ολιτιστικού

̟λεονεκτήµατος για την ανά̟τυξη του οινοτουρισµού

στην ̟εριοχή, εξασφαλίζοντας ̟αράλληλα τη

διατήρηση του φυσικού το̟ίου & της βιο̟οικιλότητας

̟αραγωγή οίνου (4000 ̟.Χ.)

region of Europe (4000 BC)

εξαφανιστεί

disappeared

αναβίωση της βιο̟οικιλότητας της αµ̟έλου στη ∆ΣΠ

biodiversity and tradition in the CB region was more than vital
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• Bordeaux, Napa Valley AVA, Catalonia, Mendoza,

• Έλλειψη ‘αναγνωρισιµότητας’ στον οινικό/οινοτουριστικό

GR-BG CBC area struggling to enter the wine
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Why Wine

• Οινοτουρισµός: ‘ειδική’ µορφή τουρισµού &

ενσωµατώνει 3 τοµείς: α) γεωργική δραστηριότητα

(σταφύλι-> κρασί) γ) ̟αροχή υ̟ηρεσιών (εστίαση,

Wine-tourism: a ‘special’ type of  tourism & a ‘complex’ ec

Mendoza, Toscana etc

οινικό/οινοτουριστικό χάρτη

e wine market during the last 25 years (luck of  local ‘brand’)
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& ‘σύνθετη’ οικονοµική δραστηριότητα καθώς

δραστηριότητα (καλλιέργεια της αµ̟έλου) β) τη µετα̟οίηση

(εστίαση, τουρισµός, βιωµατική εµ̟ειρία)

lex’ economic activity combining all 3 sectors of  the economy



Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.

Κίνητρα ε̟ισκέ̟τη οίνοΚίνητρα ε̟ισκέ̟τη οίνο

1. η δοκιµή του κρασιού / wine tasting

2. η α̟όκτηση γνώσεων γύρω α̟ό το κρασί / winemaking know

3. η α̟όκτηση εµ̟ειρίας στην ̟αραγωγή του οίνου 

4. η οµορφιά της υ̟αίθρου και του το̟ίου / surrounding attractions

5. ο συνδυασµός φαγητού και κρασιού / food-wine combination5. ο συνδυασµός φαγητού και κρασιού / food-wine combination

6. η συµµετοχή σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ κρασιού

7. η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα & κοµψότητα του χώρου /

8. η αρχιτεκτονική & τέχνη των οινο̟οιείων-̟εριοχής

9. οι οικολογικές ̟τυχές του οίνου / experiencing the eco

10. τα οφέλη του κρασιού στην υγεία / health benefits from wine consumption

οίνο-τουριστικών ̟ροορισµών (Pina, 2009)

Motivation behind the wine tourist (Pina, 2009):

οίνο-τουριστικών ̟ροορισµών (Pina, 2009)

Motivation behind the wine tourist (Pina, 2009):

winemaking know-how

η α̟όκτηση εµ̟ειρίας στην ̟αραγωγή του οίνου / experience on the spot

surrounding attractions

wine combinationwine combination

η συµµετοχή σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ κρασιού / participation to festivities & events  

η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα & κοµψότητα του χώρου / winery atmosphere/elegance

̟εριοχής / winery & surroundings architecture-arts

experiencing the eco-aspects of  viticulture

health benefits from wine consumption
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Ο ε̟ισκέ̟της µέσα α̟ό τη βιωµατική αυτή εµ̟ειρία

της ̟εριοχής και ̟ροσ̟αθεί να αντλήσει

εξερευνήσει/ανακαλύψει & να µάθει δια της εµ̟λοκής

visit             explore             learn            do as th

ΓΙΑΤΙ  ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2/2) ;ΓΙΑΤΙ  ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2/2) ;ΓΙΑΤΙ  ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (1/2)

Why Wine

ΓΙΑΤΙ  ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (1/2)

Why Wine

visit             explore             learn            do as th

Προσφέροντας θετικές εµ̟ειρίες στον ε̟ισκέ̟τη έρχεται και η ̟ροστιθέµενη αξία:

α) Ο ικανο̟οιηµένος ε̟ισκέ̟της θα αγοράσει ̟ροϊόντα ̟ριν την αναχώρηση (κατανάλωση)

β) θα αναζητήσει τα ̟ροϊόντα ΚΑΙ στον τό̟ο διαµονής του (δηµιουργία αγοράς)

γ) θα συστήσει τα ̟ροϊόντα σε φίλους και γνωστούς (διεύρυνση της αγοράς)

positive experience           consumption 

εµ̟ειρία ανα̟τύσσει µια ειδική σχέση µε την κουλτούρα

εµ̟ειρίες (αισθητική, γεύσεις, γνώσεις) να

εµ̟λοκής του στην καθηµερινότητας του ̟ροορισµού

(Niche marketing)

o as the natives do           earn valuable experience
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Why Wine-Tourism?

o as the natives do           earn valuable experience

Προσφέροντας θετικές εµ̟ειρίες στον ε̟ισκέ̟τη έρχεται και η ̟ροστιθέµενη αξία:

α) Ο ικανο̟οιηµένος ε̟ισκέ̟της θα αγοράσει ̟ροϊόντα ̟ριν την αναχώρηση (κατανάλωση)

β) θα αναζητήσει τα ̟ροϊόντα ΚΑΙ στον τό̟ο διαµονής του (δηµιουργία αγοράς)

γ) θα συστήσει τα ̟ροϊόντα σε φίλους και γνωστούς (διεύρυνση της αγοράς)

market             market expansion
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-Μη διαµορφωµένη τουριστική ταυτότητα της Περιοχής

- ∆υνητικά θα ήταν ευκολότερα εφικτή η δηµιουργία
̟αρότι εάν είχε ήδη συνδεθεί µε ένα ή ̟ερισσότερα brands

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα

Creating Wine

- Οινο̟αραγωγική ∆-Σ ̟εριοχή GR-BG / existing

- Κλιµατολογικές συνθήκες & γεωµορφολογία ε̟ίσης

- Ο µύθος το ίδιο (∆ιόνυσος, Κίκονες, Πολύφηµος-Οδύσσεια,

- vG-routes platform (reality vs. myth)

Περιοχής-Στόχου / recent DMOs, lack of Strategy

δηµιουργία ‘Οινοτουριστικής Ταυτότητας’ για την ̟εριοχή
brands

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα (1/5)

Creating Wine-Tourism ID

existing vine cultivation, existing wine producers

ε̟ίσης / climate conditions & relief

Οδύσσεια, κ.α.) / Myth of Dionysus, of Cyclops



Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.



Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.
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Creating Wine

Ταυτότητα = άϋλο ̟ροϊόν (φήµη), ̟αράγωγο ενός

CAPITALISATION

CAPITALISATION

CAPITALISATION

CAPITALISATION

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα (2/5)

Creating Wine-Tourism ID

συνδυασµού υλικών και άϋλων στοιχείων-δοµών

CAPITALISATION

CAPITALISATION

CAPITALISATION

CAPITALISATION
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Κατά τον Kapfere (1991) η ταυτότητα είναι µία έννοια

η εικόνα µία έννοια µε ιδιότητες

Με αυτό τον τρό̟ο, µ̟ορούµε να θεωρήσουµε ότι

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα

Creating Wine

Με αυτό τον τρό̟ο, µ̟ορούµε να θεωρήσουµε ότι

ένας ̟ροορισµός στους ε̟ισκέ̟τες ως σύνολο ε̟ιµέρους

µετατρέ̟ονται σε µια ‘εικόνα’. Η ‘εικόνα’ ̟ου έχει

µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (εκτός α̟ό την αρχιτεκτονική,

το̟ική γαστρονοµία και το κρασί.

Για να γίνει αυτό θα ̟ρέ̟ει να εστιάσουµε (µε στοχευµένες

α̟ό αυτό το στοιχείο (̟ριν και κατά τη διάρκεια

̟εριοχή µας σαν ένα τό̟ο ̟ου αξίζει να τον ε̟ισκεφθεί

έννοια µε ιδιότητες εκ̟οµ̟ής και

ιδιότητες α̟ορρόφησης

η ‘ταυτότητα’ (δηλαδή τα µηνύµατα ̟ου µεταδίδει
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Creating Wine-Tourism ID

η ‘ταυτότητα’ (δηλαδή τα µηνύµατα ̟ου µεταδίδει

ε̟ιµέρους στοιχείων και εµ̟ειριών) στη συνέχεια

σχηµατίσει κανείς για τον τό̟ο ̟ου ε̟ισκέφτηκε,

αρχιτεκτονική, την ιστορία και τους φυσικούς ̟όρους) και την

στοχευµένες ενέργειες) την ̟ροσοχή του ε̟ισκέ̟τη γύρω

της ε̟ίσκεψης του), αναδεικνύοντας, δηλαδή, την

ε̟ισκεφθεί κανείς για το δί̟ολο «κρασί-αµ̟έλι»
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Κατά τον Harrington (2008), η ‘ταυτότητα’ α̟οτελεί

την εισαγωγή χαρακτηριστικών διαφορο̟οίησης και

και αυθεντικότητα, η ̟αράδοση, καθώς και η δηµιουργία

ε̟ί̟εδο της «ικανο̟οίησης» των καταναλωτών

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα

Creating Wine

Πράγµατι, έχει δια̟ιστωθεί ότι ̟ροορισµοί µε διαµορφωµένη

- ̟ροσφέρουν ̟λήθος αλληλοσυµ̟ληρούµενων δραστηριοτήτων,

- συνεργάζονται και είναι µέλη ευρύτερων δικτύων

- έχουν ισχυρή διαδικτυακή ̟αρουσία και

- διαθέτουν εκ̟αιδευµένα στελέχη

α̟οτελεί ̟αράγοντα ε̟ιτυχίας του οινικού τουρισµού, µε

και ̟ροστιθέµενης αξίας, ό̟ως η ιστορία, η αφήγηση

δηµιουργία µια συνεργατικής σχέσης ̟ου µεγιστο̟οιεί το

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα (4/5)

Creating Wine-Tourism ID

διαµορφωµένη ταυτότητα:

δραστηριοτήτων, ενισχύοντας τις ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες
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-Πώς κτίζουµε την τουριστική ταυτότητα (marathon –

• Αρχικά, µε αυτά ̟ου συνδέονται άµεσα µε το κρασί (την 

• Με αυτά ̟ου συνδέονται έµµεσα µε το κρασί (την ιστορία,

• Με αυτά ̟ου συνδέονται γενικότερα µε τον τουρισµό

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα

Creating Wine

- Ο ε̟ισκέ̟της θα ̟ρέ̟ει - ̟ριν την αναχώρηση ακόµη

̟ου συνδέεται µε το κρασί. Αυτή η εντύ̟ωση δεν

ενισχυθεί. Άρα θα γνωρίζει ότι:

- Εδώ υ̟άρχει και καλλιεργείται κρασί & ότι ο τό̟ος σ

- Ε̟ισκέψιµες µονάδες & αµ̟ελώνες, tours σε µνηµεία ̟ου σχετίζονται (̟ατητήρια, ιστορία, αφήγηση)

- Παρέχονται ̟ολλές συνδυαστικές υ̟ηρεσίες ̟ου είναι ̟ροσιτές/

– not a sprint)

Αρχικά, µε αυτά ̟ου συνδέονται άµεσα µε το κρασί (την αµ̟ελοκ/ιεργεια, το οινικό το̟ίο, τα οινο̟οιεία)

ιστορία, υ̟ηρεσίες εστίασης & κατανάλωσης κρασιού)

τουρισµό: (τον οικισµό, το εµ̟όριο, τις µεταφορές)

∆ηµιουργώντας Οινοτουριστική Ταυτότητα (5/5)

Creating Wine-Tourism ID

ακόµη - να έχει την εντύ̟ωση ότι έρχεται σε µια ̟εριοχή

̟ρέ̟ει να διαψευστεί όταν φτάσει, αλλά αντιθέτως να

ό̟ος συνδέεται µε το κρασί ε̟ί αιώνες (̟αράδοση, µύθος,)

σε µνηµεία ̟ου σχετίζονται (̟ατητήρια, ιστορία, αφήγηση)

Παρέχονται ̟ολλές συνδυαστικές υ̟ηρεσίες ̟ου είναι ̟ροσιτές/̟ροσβάσιµες (ΜΜΜ, e-platforms)
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- Ανάγκη διαφορο̟οίησης (̟ως;)

Α̟.: Στη βάση των συγκριτικών ̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής, 
Εν ̟ροκειµένω, η ̟εριοχή διαθέτει:

∆ηµιουργώντας ∆ιαφορο̟οιηµένα χαρακτηριστικά και 

Creating Diversification

•Το µύθο – ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΚΥΚΛΩΨ ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ / Ο∆ΥΣΣΕΙΑ

•Την ιστορία – ΑΜΠΕΛΙ – είσοδος οινοκαλλιέργειας στην Ευρώ̟η

•Τη σύγχρονη δραστηριότητα (αµ̟ελοκαλλιέργεια και στις δύο ̟λευρές των συνόρων)

•Το µεράκι των το̟ικών συντελεστών για την αξιο̟οίηση αυτών των ̟αραµέτρων.

Α̟.: Στη βάση των συγκριτικών ̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής, 

∆ηµιουργώντας ∆ιαφορο̟οιηµένα χαρακτηριστικά και Προϊον (1/3)

∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΚΥΚΛΩΨ ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ / Ο∆ΥΣΣΕΙΑ

είσοδος οινοκαλλιέργειας στην Ευρώ̟η, ΚΙΚΟΝΕΣ~Ισµαρικός Οίνος

(αµ̟ελοκαλλιέργεια και στις δύο ̟λευρές των συνόρων)

για την αξιο̟οίηση αυτών των ̟αραµέτρων.

Πώς τα αξιο̟οιούµε?



Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.

Τι κάνει το έργο ‘∆ΙΟΝΥΣΟΣ’ στην κατεύθυνση

1. ∆ιαµορφώνει το το̟ίο: το̟οθετώντας ενηµερωτικές
τους οικισµούς ̟ου ενηµερώνουν/καθοδηγούν τον
σχετ. µε αµ̟έλι και οινο̟αραγωγή, ιστορικό & σύγχρονο)

2. Παρεµβαίνει αισθητικά/ο̟τικά στους οικισµούς

∆ηµιουργώντας ∆ιαφορο̟οιηµένα 

Creating Diversification

2. Παρεµβαίνει αισθητικά/ο̟τικά στους οικισµούς
το̟οθετεί βαρέλια, φυτεύει κλήµατα, το̟οθετεί ̟ινακίδες,

3. Συγκεντρώνει ̟ληροφορίες και διατυ̟ώνει ̟ροτάσεις

4. Εκ̟αιδεύει (̟οιους;): τους αµ̟ελοκαλλιεργητές,
τη φιλοξενία, τους ανθρώ̟ους ε̟αγγελµατίες
καταλυµάτων, ξεναγούς, τους εστιάτορες, εµ̟όρους

κατεύθυνση αυτή;

ενηµερωτικές ̟ινακίδες στην ̟εριοχή (στους αµ̟ελώνες) και
τον ε̟ισκέ̟τη για το θεµατικό αυτό ̟εδίο (οτιδή̟οτε

σύγχρονο) informing/orienteering

οικισµούς ̟ροσδίδοντας τους χρώµα οινο̟αραγωγικό:

∆ηµιουργώντας ∆ιαφορο̟οιηµένα χαρ/κά και Προϊον (2/3)

οικισµούς ̟ροσδίδοντας τους χρώµα οινο̟αραγωγικό:
̟ινακίδες, αξιο̟οιεί οτιδή̟οτε ιστορικά~σχετικό

Visual intervention

̟ροτάσεις για την ανά̟λαση των οικισµών
Policy recommendation

αµ̟ελοκαλλιεργητές, τους ανθρώ̟ους ̟ου εµ̟λέκονται στην εστίαση και
τουρισµού (τουριστικούς ̟ράκτορες, ιδιοκτήτες
κ.α.) Training/Skills development



Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.

Τι κάνει το έργο: ∆ΙΟΝΥΣΟΣ στην κατεύθυνση

5. Παρεµβαίνει στην το̟ική κουζίνα: δηµιουργεί συνταγές

6. Βοηθά στη συνειδητο̟οίηση του ̟όρου «κρασί

∆ηµιουργώντας ∆ιαφορο̟οιηµένα 

Creating Diversification

6. Βοηθά στη συνειδητο̟οίηση του ̟όρου «κρασί
φεστιβάλ το̟ικού οίνου κλ̟. α̟ό τους κατοίκους της

7. Προβάλλει την ̟εριοχή ως οινοτουριστική ̟εριοχή
οινοτουριστικούς χάρτες, ̟εριηγήσεις µε ελκυστικό

8. Κάνει συµµέτοχους τους οινο̟αραγωγούς και άλλους

κατεύθυνση αυτή;

συνταγές στη βάση του το̟ικού κρασιού κλ̟.
Combining Gourmet Activities

«κρασί~αµ̟έλι» το̟ικά, µε εκδηλώσεις, ενηµέρωση,

∆ηµιουργώντας ∆ιαφορο̟οιηµένα χαρ/κά και Προϊον (3/3)

«κρασί~αµ̟έλι» το̟ικά, µε εκδηλώσεις, ενηµέρωση,
της ̟εριοχής. Ownership1

̟εριοχή: µε σχετικά ψηφιακά εργαλεία (̟λατφόρµες,
ελκυστικό υλικό ̟ροβολής

Promotion/Dissemination activities

άλλους τελικούς ωφελούµενους Ownership2



Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά.
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