
P
R

O
JE

C
T

 N
E

W
S

L
E

T
T

E
R

EC PROJECT N°: 
2020-1-SI01-KA204-076058

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
01.09.2020 – 31.08.2022

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

NO. 01 
01 OCT 2021



Τα κρασιά Frešer είναι γνωστά για τη βιολογική αμπελουργία. Ο Matjaž Frešer, 

διευθυντής της του οινοποιείου Frešer και η έβδομη γενιά της οικογένειάς του στην 

αμπελουργία, πήρε το Innovative Young Farmer Award για καινοτόμες ιδέες στη 

γεωργία το 2015. Τα κρασιά του πήραν πολλά βραβεία τα τελευταία χρόνια, πράγμα 

που σημαίνει ότι τα επιχειρηματικό τους μοντέλο δίνει πράγματι στα κρασιά τους 

καλύτερη ποιότητα. Το 2007, η οικογένεια Frešer έλαβε τα χρήματα για την επένδυση 

στο κρασί της κελάρι και την επεξεργασία κρασιού σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό για 

την ανάπτυξη της σλοβενική ύπαιθρο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Matjaž στην οικογενειακή επιχείρηση αμπελουργίας, 

επέκτεινε τον αριθμό των των αμπελιών και πραγματοποίησε διάφορες επενδύσεις και 

βελτιώσεις. Διοργάνωσε μια γευσιγνωσία σε αίθουσα γευσιγνωσίας στο παλιό κελάρι, 

αγόρασε ειδικά μηχανήματα για βιολογική καλλιέργεια των αμπελώνων και ενημέρωσε 

το οινοπωλείο τους. Με τη βιολογική παραγωγή σταφυλιών, αύξησαν την ποιότητα των 

κρασιών τους και μείωσαν το κόστος εισόδου. Για την οικογένειά τους, η προσαρμογή 

σε νέους πελάτες που θέλουν και σέβονται την τοπική παραγωγή με υψηλή ποιότητα 

είναι σημαντική, ως εκ τούτου, εγκατέλειψαν τον ανταγωνισμό με άλλα μεγαλύτερα 

οινοποιεία από άποψη ποιότητας και τιμής. Για να προσφέρουν κρασί με υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία και να απομακρυνθούν από τους ανταγωνιστές τους, οι Frasers 

προχώρησαν σε μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική προς το περιβάλλον 

παραγωγή κρασιού. Προστατεύουν τα αμπέλια τους με φυσικά μέσα όπως: χαλκό, θείο, 

όξινο πηλό και εκχυλίσματα αλογοουράς. Αυτά επιτρέπουν στα αμπέλια να αναπτύξουν 

το αμυντικό τους σύστημα αντλώντας θρεπτικά συστατικά από τα βάθη της γης.  

Τα αμπέλια αντλούν τα θρεπτικά συστατικά τους από τη γη, γεγονός που με τη σειρά 

του τα καθιστά πιο ανθεκτικά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαθέτουν επίσης ένα 

οινοπωλείο το οποίο άνοιξαν λίγα χρόνια πριν. Εκεί προσφέρουν αυθεντική κουζίνα 

του Pohorje, για να προσεγγίζουν πελάτες. Αποξηραμένα προϊόντα κρέατος, όπως το 

Pohorje bunka και τα σπιτικά αποξηραμένα κρέατα. σαλάμι, διάφορα είδη τυριών, 

όπως τυρί Pinot Noir, ανθότυρο, κατσικίσιο τυρί., τυρί και το τυρί με κολοκυθόσπορο 

βρίσκονται επίσης στα ράφια του καταστήματός τους. Εκτός από όλα αυτά τα προϊόντα, 

σερβίρουν επίσης μαρμελάδες από σπιτικά φρούτα.

Οικολογική παραγωγή σταφυλιών και καλύτερη ποιότητα κρασιού.

Προστασία των αμπελιών με φυσικά μέσα.

Μια αίθουσα γευσιγνωσίας για τη διασκέδαση των επισκεπτών και 

    την προώθηση του κρασιού τους.

Πώληση τοπικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς.

Οικολογική αμπελουργία - Wine Frešer
από έναΝ καινοτόμο Νέο Αγρότη
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Τα σπιτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα και στο κατάστημα της φάρμας. Εκτός από ένα 

ποιοτικό, βιολογικό και νόστιμο μενού που ετοιμάζει ένας πολυτάλαντος chef, το 

συγκρότημα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για ενεργό αναψυχή και αθλήματα: κολύμπι 

στην εξωτερική πισίνα, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, βόλτες με βάρκα και θαλάσσια ποδήλατα 

στις λίμνες, καθώς και ποδήλατα για ποδηλασία και οικοτουρισμό.

Ένας συνδυασμός τοποθεσίας και μοναδικών ξεχωριστά σχεδιασμένων eco 

villages. Με την καθημερινότητα μιας πολύ ανεπτυγμένης τεχνολογικά 

κοινωνίας, με γοργούς ρυθμούς, ένταση και συνεχές άγχος, το οικολογικό 

χωριό ενώνει άτομα που αναζητούν έναν ιδανικό τρόπο για να προστατεύσουν 

το περιβάλλον και να επιτύχουν ισορροπία και αρμονία με τη φύση. 

Ένα οικολογικό οικοδόμημα, εξ ολοκλήρου χτισμένο από πέτρα, πηλό και 

ξύλο. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή είναι οικολογικά και 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση. Το Omaya eco village έχει τη μορφή 

ενός μεγάλου συγκροτήματος, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο. 

Κάθε μικρή λεπτομέρεια είναι σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό ανάγλυφο 

της περιοχής, καθώς τα πάντα είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά. Δύο 

εστιατόρια και ένα κατάστημα προσφέρουν βιολογικά προϊόντα καλλιεργημένα 

σε κλειστό κύκλο παραγωγής στη φάρμα. Ο τουρισμός και η τοπική οικονομία 

ενισχύονται.

Περιτριγυρισμένο από δάση, το Omaya eco village βρίσκεται στους πρόποδες 

των βουνών Pirin και Slavyanka, μετά την πόλη Gotse Delchev και το χωριό 

Gayaninovo, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Ένας άνετος και γαλήνιος χώρος, 

μακριά από τον θόρυβο και την ένταση της πόλης. Το χωριό εκτείνεται σε μια 

τεράστια έκταση 500 στρεμμάτων, γεμάτη δάση και λιβάδια, με δύο φυσικές 

λίμνες και δασικά ρέματα και μια εξωτερική πισίνα. Οι εγκαταστάσεις του 

χωριού είναι όλες ξεχωριστά σχεδιασμένες. Διαθέτει επτά μοναδικά στην 

αρχιτεκτονική και την επίπλωση τους σπίτια, τα οποία είναι χτισμένα εξ 

ολοκλήρου από πέτρα, πηλό και ξύλο. Καθένα από αυτά καθηλώνει με τη 

φαντασία του δημιουργού του, λες και βγήκε από έναν φανταστικό, 

εξωπραγματικό κόσμο. Καθεμία από τις εγκαταστάσεις του χωριού έχει το 

δικό της όνομα, το οποίο αντικατοπτρίζει την ιδιότητά της – το Μαγικό Σπίτι, 

το Παραμυθένιο Σπίτι, το Σπίτι του Δάσους, το Αερόσπιτο, το Κοχυλένιο Σπίτι, 

το Σπίτι των Τούνελ και το Λιμνόσπιτο. Το Omaya eco village έχει τη μορφή 

ενός μεγάλου συγκροτήματος, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο. 

Κάθε μικρή λεπτομέρεια είναι σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό ανάγλυφο 

της περιοχής, καθώς τα πάντα είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά. 

Ομοιώματα παραμυθένιων χαρακτήρων και τεράτων από πέτρα συνυπάρχουν 

με μια μοντέρνα πισίνα, που περιβάλλεται από άνετες ξαπλώστρες και ένα 

μοντέρνο μπαρ. Το συγκρότημα διαθέτει δύο εστιατόρια που σερβίρουν 

βιολογικά προϊόντα, καλλιεργημένα σε έναν κλειστό κύκλο παραγωγής στη 

δική τους φάρμα – λαχανικά και οπωρώνες, αμπελώνες, φράουλες, 

βατόμουρα –  καθώς και φρέσκα κρέατα από τοπικά θηράματα. Οι επισκέπτες 

έχουν επίσης τη δυνατότητα να ψαρέψουν στις λίμνες του καταλύματος, ενώ η 

συγκομιδή μπορεί να πωληθεί στο εστιατόριο κατόπιν αιτήσεως. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε πικνίκ στις πολλές καθορισμένες περιοχές. Από το 

εστιατόριο θα παραλάβετε καλάθια με έτοιμο φαγητό, ενώ στο καλοκαιρινό 

μπαρ της πισίνας μπορείτε να απολαύσετε σπιτικό παγωτό και κοκτέιλ, καθώς 

και να χαλαρώσετε το βράδυ με ευχάριστη μουσική κάτω από τα αστέρια. 

Eco village Omaya

www.omayavillage.com
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Η SONNENTOR έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην καλλιέργεια και εμπορία 

βιολογικών βοτάνων και μπαχαρικών σε μια απομακρυσμένη περιοχή της 

Αυστρίας κοντά στα τσεχοαυστριακά σύνορα. Αυτή η εταιρεία διεθνούς φήμης 

εδρεύει στο Waldviertel και έχει λάβει μια μεγάλη οικολογική δέσμευση. 

Με φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, προϊόντα χωρίς φοινικέλαιο, 

εφαρμογή οικονομικών πρακτικών με περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα και άμεσο εμπόριο με βιοκαλλιεργητές, η SONNENTOR αναδεικνύεται 

πρότυπο για άλλες εταιρείες. Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία ακολουθεί το 

μοντέλο της ισορροπίας ανάμεσα στο κοινό καλό και το μέγιστο δυνατό κέρδος 

(βλ. www.ecogood.org), ένα σκόπιμο σύστημα εξισορρόπησης, που τοποθετεί τη 

συμβολή μιας εταιρείας στο κοινό καλό στην καρδιά της παραγωγής και των 

πωλήσεων. Η κυκλική οικονομία εφαρμόζεται σε όλη την παραγωγική αλυσίδα – 

καλά και υγιή εδάφη, φυτά που έχουν χρόνο να αναπτυχθούν μέχρι τη συγκομιδή, 

ό, τι περισσεύει επιστρέφεται στο έδαφος. Ποικιλομορφία: Οι εργαζόμενοι 

προέρχονται από 10 διαφορετικά έθνη, το 55% αυτών είναι γυναίκες και ηγούνται 

ομάδες, ενώ μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να 

βρουν δουλειά στη SONNENTOR, καθώς και συνταξιούχοι που αναζητούν ένα 

ουσιαστικό επάγγελμα. Αυτοί καθοδηγούν τους επισκέπτες μέσα στο αγρόκτημα 

και τους χώρους παραγωγής. Η εταιρεία συνεργάζεται με παραγωγούς από τη 

Ρουμανία, το Κόσοβο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την 

Αλβανία. Η SONNENTOR πουλά προϊόντα στα δικά της καταστήματα (μέχρι 

στιγμής σε Αυστρία και Γερμανία) και σε σύστημα franchise (π.χ. σε φαρμακεία). 

Διαθέτει επίσης e-shop, καθώς και εκδίδει ένα περιοδικό για πελάτες και φίλους. 

Στην εταιρεία έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία για κοινωνικά, οικονομικά, και, 

ασφαλώς, ειδικά βιολογικά προϊόντα. Τα ειδικά SONNENTOR ECOLOGICAL 

CARAVANS «LAND-LOFTS» είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να επισκεφθούν 

και να διανυκτερεύσουν στους βοτανόκηπους.

Με χρήση συσκευασιών χωρίς πλαστικά, προϊόντα χωρίς φοινικέλαιο, εφαρμογή 

οικονομικών πρακτικών με περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άμεσο 

εμπόριο με βιοκαλλιεργητές, η SONNENTOR αναδεικνύεται πρότυπο για άλλες εταιρείες. 

Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία ακολουθεί το μοντέλο της ισορροπίας ανάμεσα στο κοινό 

καλό και το μέγιστο δυνατό κέρδος (βλ. www.ecogood.org), ένα σκόπιμο σύστημα 

εξισορρόπησης, που τοποθετεί τη συμβολή μιας εταιρείας στο κοινό καλό στην καρδιά της 

παραγωγής και των πωλήσεων. Η κυκλική οικονομία εφαρμόζεται σε όλη την παραγωγική 

αλυσίδα – καλά και υγιή εδάφη, φυτά που έχουν χρόνο να αναπτυχθούν μέχρι τη συγκομιδή, 

ό, τι περισσεύει επιστρέφεται στο έδαφος.

SONNENTOR

www.sonnentor.com
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Η λύση αναδεικνύει: την κοινωνική 

καινοτομία – η λύση συγκεντρώνει τους 

ιδιοκτήτες ακινήτων, τους παραγωγούς, 

τους βιοτέχνες και άλλους ντόπιους 

κάτω μια κοινή στρατηγική προσέγγιση 

για την καθιέρωση ενός φιλόξενου 

χωριού και την προβολή της 

τουριστικής αξίας της τοπικής 

οικιστικής κληρονομιάς και των 

τοπικών προϊόντων. Ψηφιακή 

καινοτομία – συνδυάζει όλη την 

τουριστική προσφορά του χωριού 

(διαμονή, προϊόντα, δραστηριότητες, 

παραδόσεις…) μέσω μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας. Επιχειρηματική 

καινοτομία – δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες 

που σχετίζονται με την ικανοποίηση 

των επιθυμιών των σύγχρονων 

τουριστών για αυθεντικές τοπικές 

εμπειρίες – αξιοποίηση τοπικών πόρων. 

Η λύση είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμη 

και έχει ήδη αντιγραφεί από άλλα 

χωριά στην Ιταλία, τη Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, την Κροατία και την 

Αλβανία.

Ένα πακέτο από τοπικές κατοικίες ως τουριστικά καταλύματα μέσω μιας κοινής 

διαδικτυακής πλατφόρμας, μαζί με τοπικά προϊόντα και δραστηριότητες. 

Δραστηριοποιείται στην κοινότητα του Sauris της Ιταλία. Το «διάσπαρτο ξενοδοχείο» 

(“scattered hotel”) αποτελεί μια λύση που μετατρέπει μια σειρά τοπικών κατοικιών σε 

ευκαιρίες διαμονής για τους τουρίστες. Όταν τα συστατικά στοιχεία της προσφοράς 

ομαδοποιούνται κάτω από μια κοινή στρατηγική μάρκετινγκ και μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα κρατήσεων, το αποτέλεσμα είναι ένα συνολικό πακέτο: σαν ένα ξενοδοχείο, 

τα δωμάτια του οποίου όμως είναι διαθέσιμα σε όλη την έκταση του χωριού. Τα δωμάτια 

στο «διάσπαρτο ξενοδοχείο» παραμένουν διαθέσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, 

προσφέροντας στους τουρίστες την ευκαιρία να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία ως 

ντόπιοι διαμένοντας σε παραδοσιακά σπίτια του χωριού. Ως ενότητα της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης «διάσπαρτων 

ξενοδοχείων», η διαδικτυακή πλατφόρμα 

προωθεί επίσης και γνωστοποιεί στους χρήστες 

τοπικά αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα, 

καθώς και χώρους εστίασης και άλλες 

τουριστικές δραστηριότητες που διατίθενται 

στο χωριό. Ο ντόπιος πληθυσμός, οι τοπικές 

ιστορίες και παραδόσεις προσθέτουν σε αυτήν 

την αυθεντική τοπική εμπειρία που 

προσφέρεται στους τουρίστες, δημιουργώντας 

ένα σύγχρονο και ελκυστικό τουριστικό 

πακέτο. Η λύση είναι έξυπνη γιατί συνδυάζει 

την ευρεία δέσμευση της κοινότητας για τη 

δημιουργία ενός νέου οράματος για ένα 

φιλόξενο χωριό για τους τουρίστες, με βάση 

την τοπική κληρονομιά (τόσο όσον αφορά τη 

στέγαση, όσο και την παραγωγή) μαζί με τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι διαδικτυακές 

τεχνολογίες για μάρκετινγκ και κρατήσεις. Η λύση αυτή δημιουργεί μια κατάσταση 

αμοιβαίου κέρδους και είναι ωφέλιμη για διάφορες κατηγορίες κατοίκων, από ιδιοκτήτες 

έως τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και συμβάλλει στην ευρύτερη βελτίωση των τοπικών 

υπηρεσιών για όλους στο χωριό. Η λύση του «διάσπαρτου ξενοδοχείου» δημιουργεί 

επίσης πρόσθετες συνθήκες για την ανάδειξη ενός καλού επιχειρηματικού μοντέλου με 

σκοπό την προσέλκυση εσωτερικών επενδύσεων και την αναγέννηση της τοπικής 

κατοικίας.
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Επιπλέον, ο οργανισμός καθιέρωσε το Business Tourism ως υπεύθυνο για 

τη διαχείριση των προσφορών και τη φιλοξενία μεγάλων συνεδρίων, 

συναντήσεων, εκδηλώσεων κ.λπ., ενώ είναι επίσης υπεύθυνο για το εγχώριο 

μάρκετινγκ διακοπών σε όλη τη χώρα. Άλλοι βασικοί παράγοντες του 

επιχειρηματικού της μοντέλου: Η Fáilte Ireland έχει δημιουργήσει τμήματα 

αφιερωμένα σε: - Εμπορική ανάπτυξη υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων 

προγραμμάτων και παρέχοντας πρόσβαση σε προϊόντα, εργαλειοθήκες 

πωλήσεων και σε εκπαιδεύσεις που ενισχύουν την επιχειρηματική ανάπτυξη 

σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. - Έρευνα που παρέχει στατιστικά 

στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες καταναλωτών από τον κλάδο του 

τουρισμού - Χρηματοδότηση που παρέχει υποστήριξη μέσω της ιρλανδικής 

επενδυτικής στρατηγικής (https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/

WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-

Tourism-Investment- Strategy-Final-07-06-16_1.pdf) που στηρίζει τη συνολική 

επένδυση του οργανισμού σε τουριστικά κεφαλαιουχικά έργα - Μάρκετινγκ 

που χρησιμοποιεί μια ευρεία λίστα καναλιών μάρκετινγκ για την προώθηση 

τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, όπως το www.DiscoverIreland.ie. 

- Ανάπτυξη προϊόντων σε στενή συνεργασία με τουριστικούς φορείς και 

παρόχους δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η διεθνής προώθηση των 

προϊόντων τους. - Διασφάλιση ποιότητας με βάση το Εθνικό Πλαίσιο 

Διασφάλισης Ποιότητας (NQAF) με στόχο να παρέχει στους καταναλωτές 

αξιόπιστα πρότυπα εξυπηρέτησης.

Βιωσιμότητα:

Ο οργανισμός έχει αναπτύξει τη δική του εμπορική πύλη για 

(https://tradeportal.failteireland.ie/): 

χαρτογράφηση τοπικών τουριστικών ευκαιριών και 

δραστηριοτήτων που αναζητούν χρηματοδότηση σε τουριστικές 

πρωτοβουλίες μέσω ανάπτυξης επιχειρηματικών προφίλ 

και οργάνωσης εμπορικών και προωθητικών εκδηλώσεων που 

υποστηρίζουν τουριστικές επιχειρήσεις

Fáilte Ireland - National Tourism
Development Authority

www.failteireland.ie

Δημιουργία σχεδίων και δικτύων ανάπτυξης προορισμών Επένδυση 

σε υποδομές, δραστηριότητες, αξιοθέατα επισκεπτών, εκδηλώσεις 

και φεστιβάλ - Παροχή γνώσεων για τους καταναλωτές και τους 

αγοραστές - Προσφορά προγραμμάτων καθοδήγησης και κατάρτισης 

για επιχειρηματική υποστήριξη - Ανάπτυξη πλατφορμών αγοραστών 

για την υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων στην καινοτομία 

και την ανάπτυξη
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Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείτε να εργαστείτε από εδώ, να γεμίσετε τις μπαταρίες 

σας, να φάτε καλά και με τη σειρά σας να συμβάλλετε στην υλοποίηση ιδεών και έργων 

με μακροπρόθεσμο όραμα. Προτρέπουμε τις εταιρείες να προτείνουν στις ομάδες τους 

εμπειρίες σε μια ακατοίκητη περιοχή, όπου η WWF διεξάγει έργα προστασίας. 

Οι περιοχές αυτές μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη πηγή έμπνευσης για 

βιωσιμότητα και επιχειρηματική καινοτομία», δήλωσε η Orieta Hulea, διευθύντρια 

WWF Ρουμανίας. Η πανεπιστημιούπολη WeWilder θα αποτελείται από τρία ξύλινα 

σπίτια που ονομάζονται Chilii και έναν κεντρικό χώρο που ονομάζεται Zâna (Νεράιδα), 

ο οποίος στεγάζει έναν χώρο συνεργασίας, μια κοινοτική κουζίνα και μια βιβλιοθήκη. 

Τα ξύλινα σπίτια έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν ένα μικρό χώρο για 

μαγειρική και ένα χώρο εργασίας, ώστε ένα με δύο άτομα να μπορούν να εργάζονται 

χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλους. Ο χώρος ακολουθεί τη φιλοσοφία της αόρατης 

αρχιτεκτονικής, που σημαίνει ότι τα κτίρια θα ενσωματωθούν στο φυσικό τοπίο τόσο 

οπτικά όσο και μέσω των υλικών κατασκευής. Επιπλέον, η γυάλινη πρόσοψη θα 

προσφέρει στους επισκέπτες εκπληκτική θέα στο πανόραμα των βουνών Tarcu. 

Το WeWilder βρίσκεται σε έναν κήπο που περιβάλλεται από δέντρα, ο οποίος θα 

μεταμορφωθεί από τον αρχιτέκτονα τοπίου Tiberiu Chereches. Εκτός από τη φύτευση 

μινιατούρων δασών σφενδάμου, φράξου ή σημύδας δίπλα σε κάθε σπίτι, θα υπάρχει 

ένα μικτό δάσος κοντά στο κεντρικό κτίριο, το Zâna. Θα υπάρχει επίσης ένας 

λαχανόκηπος και ένας χώρος μόνιμης καλλιέργειας, καθώς και ένας χώρος αφιερωμένος 

στην εκμάθηση της παραδοσιακής κοπής, η οποία είναι απαραίτητη για τη βιοποικιλότητα 

των λιβαδιών, σύμφωνα με τη WWF. Η υπό κατασκευή πανεπιστημιούπολη WeWilder 

ολοκληρώνεται από ένα δίκτυο παραδοσιακών πέτρινων σπιτιών, που βρίσκονται στο 

χωριό ή στη φύση και έχουν ανακαινιστεί από τους κατοίκους του χωριού, που ήδη 

υποδέχονται τους επισκέπτες. Υπάρχει επίσης το MuMA Hut - ένα «tiny house» χτισμένο 

σε έναν τοπικό οπωρώνα, το οποίο προτάθηκε φέτος για Beta – τα βραβεία αρχιτεκτονικής 

που πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια στην Τιμισοάρα. Επιπλέον, αρκετοί ντόπιοι 

προσφέρουν ήδη τοπικά πιάτα σε όσους μένουν εδώ ή ως γαστρονομικές εμπειρίες στη 

φύση. Το WeWilder είναι ένα πρότυπο της WWF Panda Labs, που προέκυψε ως απάντηση 

στην ανάγκη της αγροτικής κοινότητας να αναπτυχθεί ουσιαστικά και βιώσιμα. Στοχεύει 

να αποτελέσει μοντέλο πράσινης αρχιτεκτονικής και πράσινης και συμμετοχικής 

μικροοικονομίας, που θα έχει απήχηση σε όλη την περιοχή.

WEWILDER
Η WEWILDER είναι ένα πρότυπο της WWF 

Panda Labs, που εξελίχθηκε από τις 

πρωτοποριακές εμπειρίες άγριας φύσης που 

αναπτύχθηκαν από το WWF Ρουμανίας με την 

τοπική Ένωση Bison Hillock, σε συνεργασία με 

την REWILDING EUROPE και την European 

Safari Company. Η WEWILDER λειτουργεί ως 

κοινωνική εταιρική σύμπραξη της WWF 

Ρουμανίας και των μελών της τοπικής 

κοινότητας. Το WeWilder είναι ένας χώρος 

συνεργασίας, συνύπαρξης και συνδημιουργίας, 

που βρίσκεται στην καρδιά του χωριού Armeniș, 

στο Caraș-Severin της Ρουμανία, όπου οι 

βίσωνες κυκλοφορούν ελεύθεροι και η φύση 

είναι άφθονη. Η πρωτοβουλία αυτή βοηθά τους 

τουρίστες να ανακαλύψουν άμεσα τη φύση, με 

το να μαθαίνουν, να εργάζονται και να ζουν σε 

μια ιδιόμορφη πανεπιστημιούπολη και σε τοπικά 

σπίτια. Το WeWilder έχει σαν αποστολή να βρει 

λύσεις με άξονα τη φύση για ένα καλύτερο, 

βιώσιμο αύριο για τις τοπικές και αστικές 

κοινότητες και για την υποστήριξη της 

βιοποικιλότητας σε μια από τις μεγαλύτερες 

εκτάσεις άγριας φύσης της Ευρώπης. Το WWF, μαζί με την τοπική κοινότητα από το μικρό χωριό 

Armenis και καινοτόμους στη βιώσιμη αρχιτεκτονική, ξεκίνησαν τις εργασίες το 2020 στο 

WeWilder - τον πρώτο αγροτικό κόμβο στη Ρουμανία, που περιλαμβάνει χώρους συνεργασίας και 

διαβίωσης. Η αγροτική πανεπιστημιούπολη στο Armenis, στα νοτιοδυτικά Καρπάθια Όρη, 

στοχεύει στο να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ελεύθερους επαγγελματίες, ομάδες εταιρειών, 

καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και ντόπιους. Η περιοχή που επιλέχθηκε για αυτό το έργο δίνει επίσης 

στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την άγρια ζωή της Ρουμανίας: το Armenis είναι 

το μέρος όπου οι βίσωνες έχουν επανεισαχθεί στα Όρη Tarcu, μέσω της πρωτοβουλίας της WWF 

Ρουμανίας σε συνεργασία με την Rewilding Europe. Περισσότεροι από 60 βίσωνες κυκλοφορούν 

σήμερα ελεύθεροι στα Νότια Καρπάθια. «Το όραμά μας για το WeWilder είναι να δ

ημιουργήσουμε ένα κέντρο επιχειρηματικής καινοτομίας για τη φύση.

www.wewilder.com
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Θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τον ποιοτικό τουρισμό, υποστηρίζοντας εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της φυσικής 

ομορφιάς του νησιού καθώς και των τοπικών προϊόντων. Η τοπική μας κοινότητα είναι 

πολύ ενεργή με μια ισχυρή τοπική ταυτότητα, που υποστηρίζουν διάφοροι τοπικοί 

σύλλογοι και φορείς. Μέσω της συμμετοχής μας στο έργο Smart Rural 21 ελπίζουμε να 

αποκτήσουμε νέες ιδέες και κίνητρα για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για την 

υλοποίηση της προσέγγισης του έξυπνου χωριού». Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αττικών 

Νήσων, ο δήμαρχος του νησιού και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι οι 

βασικοί παράγοντες που συμμετέχουν ενεργά στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας 

ανάπτυξης Στρατηγικής Έξυπνου Χωριού για το προεπιλεγμένο χωριό, τα Κύθηρα, στο 

πλαίσιο του έργου Προπαρασκευαστικής Δράσης γιαΈξυπνες Αγροτικές Περιοχές του 

21ου Αιώνα. Η διαδικασία ξεκίνησε από την ΟΤΔ Νήσων Αττικής, η οποία υποστήριξε 

τα Κύθηρα κατά τη φάση υποβολής αιτήσεων για να γίνουν ένα από τα προεπιλεγμένα 

έξυπνα χωριά. Η ΟΤΔ Αττικής είναι ένα δίκτυο συνεργασίας δήμων της περιφερειακής 

ενότητας νησιών Αττικής. Αποτελείται από οκτώ (8) νησιωτικούς Δήμους της 

Περιφέρειας Αττικής και άλλους δώδεκα (12) τοπικούς συλλόγους (που εκπροσωπούν τον 

αλιευτικό, αγροτικό, πολιτιστικό και τουριστικό τομέα). Εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για 

τα έξυπνα χωριά, όντας εταίρος στο έργο LEADER TNC για «έξυπνα χωριά» και ενεργό 

μέλος του Smart Village Network. Ο κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, δήμαρχος Κυθήρων και 

πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/CLLD Νήσων Αττικής, 

υποστήριξε με ενθουσιασμό τη διαδικασία και συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό της 

στρατηγικής ανάπτυξης έξυπνων χωριών. Επιπλέον, η υποστήριξη για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή της στρατηγικής για τοπικά έξυπνα χωριά καθοδηγείται και συντονίζεται από 

μέλη της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα και του ΓΠΑ τ οποίο 

συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Συντονισμού. Εθνικοί εμπειρογνώμονες που ορίζονται 

από τον εταίρο του προγράμματος Smart Rural έχουν άμεσους οικογενειακούς δεσμούς 

με τα Κύθηρα και ισχυρή δέσμευση να υποστηρίξουν την ανάπτυξη έξυπνων χωριών. 

Το ΓΠΑ ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ελλάδα, συμβάλλει στην ανάπτυξη 

στρατηγικής για το έξυπνο χωριό υποστηρίζοντας, πρώτον, το έργο εκπόνησής του 

(«Smart Village Strategy of Kythera 3»), καθοδηγώντας τις αρμόδιες αρχές των Κυθήρων 

στα στάδια ανάπτυξης στρατηγικής, εντοπίζοντας και κινητοποιώντας εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία όπως και όταν χρειάζεται και τον εντοπισμό καινοτόμων εργαλείων και 

μεθόδων για την ανάπτυξη στρατηγικής όπως και όταν χρειάζεται.

«Τα Κύθηρα, γνωστά επίσης ως Τσιρίγο από τους ντόπιους, βρίσκονται στο σταυροδρόμι 

τριών θαλασσών και φημίζονται ως γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης. Το νησί  είναι ένα από 

τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μικρών 

οικισμών, με συνολικό πληθυσμό περίπου 4000. Η μεγαλύτερη προσδοκία είναι να 

κρατήσει τη νεολαία  στην περιοχή, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 

ζουν και να εργάζονται στο νησί νέοι και δραστήριοι άνθρωποι. Η τοπική  οικονομία 

βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και τη γεωργία, αλλά και σε άλλους τομείς όπως το 

εμπόριο και οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας. 

Είναι επιθυμητό η προώθηση της αγροτικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο νησί 

εισάγοντας νέες τεχνολογίες. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγής τοπικών προϊόντων, 

κυρίως παραγωγής ελαιολάδου και μελιού, καθώς και αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών, με ταυτόχρονη προβολή και διατήρηση των τοπίων, των οικοσυστημάτων και της 

βιοποικιλότητας των Κυθήρων.
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Το Οικοτουριστικό Χωριό Έναγρον είναι ένας ιδιαίτερος ξενοδοχειακός 

χώρος, που προσφέρει ένα φιλόξενο και παραδοσιακό κρητικό περιβάλλον, 

σε συνδυασμό με υψηλές προδιαγραφές διαμονής, γνήσια παραδοσιακή 

κουζίνα και φυσικό περιβάλλον. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής, 

παρασκευής ψωμιού και τυριού ή εκδρομές και πεζοπορίες. 

Περιλαμβάνει εκτάσεις 60 στρεμμάτων, όπου καλλιεργούνται ελιές, 

αμπέλια, οπωροφόρα φυτά και δέντρα, κάθε είδους οπωροκηπευτικά και 

δεκάδες αρωματικά φυτά και βότανα, με μεθόδους άρδευσης, χωρίς 

λιπάσματα και χημικά. Τα γαλακτοκομικά και τα ζωικά προϊόντα 

προέρχονται από ζώα της φάρμας. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν 

στο άρμεγμα, στην παρασκευή τυριού και στο μαγείρεμα. 

Μπορούν επίσης να διασχίσουν μονοπάτια πεζοπορώντας ή με 

γαϊδουράκια και πόνυ. Τόσο ο οικοτουρισμός όσο και ο αγροτικός 

τουρισμός ακολουθούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, αναπτύσσουν 

δραστηριότητες ήπιας προσέγγισης, προωθούν, υποστηρίζουν και 

ενισχύουν την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, σέβονται 

τις τοπικές κοινότητες και υποστηρίζουν την οικονομία τους, 

ευαισθητοποιούν και προωθούν την εκπαίδευση και την ενεργή συμμετοχή 

των επισκεπτών. Η αγροτική ανάπτυξη ισοδυναμεί με ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, διασφάλιση της 

βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα, 

και επίτευξη ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών 

οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

και διατήρησης θέσεων απασχόλησης

Σεβασμός και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας

Ενίσχυση και εξοικονόμηση εδαφικών γεωγραφικών και πανιδικών 

δυνατοτήτων

Συνεργασία με τοπικούς φορείς σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς

Ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας μέσω των 

προοπτικών της περιοχής

Οικοτουρισμός μέσω 
του Έναγρον

www.enagron.gr
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Η Ionela Lungu είναι δημοφιλής καλλιτέχνης κεραμικής με διεθνή αναγνώριση, καθώς 

και μέλος από το 2006 του Συνδέσμου Λαϊκών Βιοτεχνών της Μολδαβίας. 

Η δημιουργική της δραστηριότητα – έχει λάβει μέρος ενεργά σε πολλές εκθέσεις 

χειροτεχνίας και τουρισμού – την φέρνει εδώ και πολλά χρόνια σε επαφή με μαθητές 

για να τους εμφυσήσει την τέχνη την οποία κατέχει. Όντας ομιλητική από τη φύση της, 

η συναναστροφή με τους μαθητές την ενθουσιάζει. Δίνει και παράλληλα λαμβάνει 

ενέργεια. Μια δημιουργική ψυχή που αποσκοπεί να εγείρει και να ενθουσιάσει τα 

μάτια και τις καρδιές των γύρω της. Η Ionela Lungu συνεργάζεται εδώ και κάποιο 

διάστημα με το Piatra-Neamț Popular Art School, στο πλαίσιο του “Carmen Saeculare” 

του Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών του Neamț. Η δραστηριότητά της στο Τμήμα 

Λαϊκής Τέχνης έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν 

περισσότερα σχολεία στην περιοχή Târgu Neamț. «Επειδή ο κλάδος μου είναι η 

ενασχόληση με τον πηλό – η κατασκευή κυρίως πήλινων ειδωλίων που ενσαρκώνουν 

χαρακτήρες από τον κόσμο του Ion Creanga –, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα βασιστώ 

σε αυτά τα workshops όσον αφορά την κατασκευή ειδωλίων, και όχι μόνο. Σε κάθε 

μάθημα αφιερώνω χρόνο για συζητήσεις με τα παιδιά πάνω στις παραδοσιακές μας 

φορεσιές και την κατασκευή opinci, παραδοσιακών μασκών ή κεντητών υφασμάτων.» 

Θα βρείτε την Ionela Lungu κάθε μέρα να χειροτεχνεί ή να συναναστρέφεται είτε στο 

πλαίσιο μαθημάτων είτε όχι με μαθητές ή ενήλικες στο Târgu Neamț. Στα σχολεία, 

στο δικό της ατελιέ, όπου κι αν βρίσκεται είναι πάντα έτοιμη να μιλήσει για τον κόσμο 

του καλλιτέχνη κεραμικής. «Η απασχόληση με τα παιδιά είναι πιο κοντά στην ψυχή 

μου, κυρίως γιατί έχω την ευκαιρία να τους μεταλαμπαδεύσω όσα ξέρω για τις 

παραδόσεις και τη λαϊκή τέχνη, θυμούμενη ότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα και ότι η 

ζωή είναι εφήμερη." (I.Lungu). Εκτός από τη λαϊκή τέχνη, η Ionela Lungu είναι 

blogger στο Povești de pe Ozana (http://ionelalungu.ro), φωτογράφος και σύζυγος – 

μια ολοκληρωμένη γυναίκα.  Ένας συναρπαστικός άνθρωπος, ένας όμορφος άνθρωπος 

εσωτερικά και εξωτερικά, του οποίου οι ιστορίες και οι λέξεις θα έλεγε κανείς είναι 

από άλλο κόσμο
Χρήση τοπικών υλικών και κληρονομιάς

Συνεργασία μεταξύ φορέων (σχολείο, μάθηση, τουρισμός, τοπική κληρονομιά)

Παραδοσιακή προώθηση διαδικασιών και προϊόντων

Μηδενικά απόβλητα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση της 

   ρύπανσης από την εξόρυξη, την κατασκευή και την απόρριψη.

Χωρίς επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο

Ψηφιακή εξιστόρηση

Ionela Lungu – 
Καλλιτέχνης κεραμικής

http://ionelalungu.ro
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