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Η 
Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. σε συνερ-
γασία με επτά ακόμα εταίρους από την 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία, υλοποιεί το 
Έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας με 
το ακρωνύμιο «DIONYSOS», το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG 
V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». 
Με την υλοποίηση του Έργου «DIONYSOS» 
επιδιώκεται η αναβίωση της τοπικής αμπελο-
οινικής παράδοσης και των τοπικών αμπελο-
οινικών ποικιλιών ως μέσου για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και ως μοχλού τοπικής 
ανάπτυξης. 

Σκοπός είναι η ανάδειξη των τοπικών ποι-
κιλιών, η απόδοση έμφασης στην παραγωγική 
ταυτότητα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγί-
σεων για την προβολή της κάθε περιοχής ως 
οινοτουριστικού προορισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Καβάλας 
Α.Ε. σε συνεργασία με το Οινολογικό Ινστι-
τούτο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών και τον Δήμο Παγγαίου, διοργάνωσε την 
Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, διήμερο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τοπικού αμπελοοινι-
κού προϊόντος. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο 
Αμφιθέατρο «Φρίξος Παπαχρηστίδης» στην 
Ελευθερούπολη και συμμετείχαν σε αυτό 
αμπελοκαλλιεργητές, οινολόγοι, οινοποιοί και 
γεωπόνοι. Εισηγητές του διήμερου εκπαιδευ-
τικού σεμιναρίου ήταν οι:
✱ Δημήτριος - Ευάγγελος Μηλιόρδος, 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Οινολογίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
✱ Αικατερίνη Καραμπατέα, MSc Οινολόγος, 

Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Τμήμα Αγροτι-
κής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
✱ Ζαφείρης Μυστακίδης, MSc Γεωπόνος, 

Πρόεδρος παρ. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδο-
νίας.

Τα βασικότερα συμπεράσματα του σεμιναρί-
ου και των συζητήσεων που προέκυψαν ήταν 
τα εξής:
✱ Οι τοπικές ποικιλίες μπορούν να παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία οίνων με 
ταυτότητα που θα προσφέρουν νέες εμπει-
ρίες στον καταναλωτή, χαρακτηριστικά δη-
λαδή που ενισχύουν τον τουρισμό εμπειρίας 
(experience-based tourism) και την αυθεντι-
κότητα του προορισμού.
✱ Τόσο η καλλιεργητική φροντίδα όσο και οι 

τεχνικές οινοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους την κλιματική αλλαγή, τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για 
νέα προϊόντα και την ιδιαιτερότητα των χαρα-

κτηριστικών των τοπικών ποικιλιών.
✱ Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της έρευνας 

στον τομέα των τοπικών ποικιλιών αμπέλου 
και των τεχνικών οινοποίησής τους, ώστε να 
υπάρξει ένας πλήρης κατάλογος με πιστο-
ποιημένες ποικιλίες αλλά και πρωτόκολλα - 
οδηγίες για τον φυτοκομικό χειρισμό και την 
οινοποίησή τους.
✱ Στο πλαίσιο των επικείμενων μέτρων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να 
υπάρξει -εντός των επόμενων δέκα ετών- 
προσαρμογή της αμπελοκαλλιέργειας (όπως 
και άλλων κλάδων της φυτικής παραγωγής) 
στις νέες απαιτήσεις για μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, προσαρμογή 
-εντούτοις- η οποία εγείρει προβληματισμούς 
για τη ρεαλιστικότητα της.
✱ Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

στον χώρο της αμπελοοινοποιίας θα πρέπει να 
ενισχυθεί κυρίως προς την κατεύθυνση της 
εισαγωγής νέων καινοτόμων ετικετών οίνου 
με βάση τις τοπικές ποικιλίες. Κυρίαρχο ρόλο 
προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δια-
δραματίσει το marketing και το branding. Οι 
δράσεις του Έργου «DIONYSOS» για την ευαι-
σθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των 
ενδιαφερόμενων μελών της τοπικής κοινωνί-
ας και των τοπικών φορέων περιλαμβάνουν:
✱ Σεμινάρια ευαισθητοποίησης τοπικής 

εμβέλειας για την ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα για τις δράσεις και την 
συμμετοχή της σε αυτές.
✱ Σεμινάριο για την εκπαίδευση του προ-

σωπικού των εστιατορίων και ξενοδοχεί-

ων, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων 
των επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός  
οινο-τουριστικού προορισμού.
✱ Σεμινάριο σχετικά με την ταυτότητα της 

περιοχής. Απευθύνεται στους τοπικούς συντε-
λεστές του ευρύτερου τουριστικού κυκλώμα-
τος στην περιοχή παρέμβασης, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των τοπικών 
συντελεστών πάνω στις τοπικές αμπελοοινι-
κές ποικιλίες, τον αμπελώνα και το κρασί, αλλά 
και τους οινοτουριστικούς πόρους.
✱ Τέλος, όταν και εφόσον οι συνθήκες το 

επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
γευσιγνωσίας για την ανάδειξη και προβολή 
των τοπικών οινικών ποικιλιών.

Το Έργο «DIONYSOS» αφορά όλη την Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
εστιάζει, ωστόσο, πιλοτικά -στην ελληνική 
πλευρά- στους δήμους Παγγαίου και Σουφλί-
ου. Στην υλοποίησή του συνεργάζονται ως επι-
κεφαλής εταίρος το Ινστιτούτο Οινολογίας και 
Αλκοολούχων Ποτών του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών με την Αναπτυξιακή Καβάλας 
ΑΕΕ ΟΤΑ, το Ινστιτούτο Αμπελοκαλλιέργειας 
και Οινολογίας του Pleven στη Βουλγαρία, 
το Πανεπιστήμιο του Plovdiv, η Ομοσπονδία 
Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορι-
κών Σωματείων Έβρου, η Εταιρεία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP, ο 
Δήμος του Κίρκοβο και το Επιμελητήριο του 
Χάσκοβο. 

Όλο το υλικό των δράσεων, καθώς και πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο 
«DIONYSOS», είναι διαθέσιμο στην ιστοσελί-
δα: https://www.dionysosvine.eu/.

Δυναμικές παρεμβάσεις στον τομέα της οινοκαλλιέργειας και  
του οινοτουρισμού στην Περιφέρεια της Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.
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