
Απώτερος στόχος - Όραμα 

Στοχεύοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του σημαντικότερου 

κρασιού της ιστορίας, το σχέδιο διακρατικής 

συνεργασίας «Μαλβαζίας Μύθος» θα προσπαθήσει 

να δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από την ιστορία 

και τον πολιτισμό του οίνου Μαλβαζία όχι μόνο 

τοπικά στις περιοχές των εταίρων, αλλά συνολικά, σε 

όλο το δίκτυο των περιοχών παραγωγής Μαλβαζία, 

μέσω της δημιουργίας πολιτιστικής διαδρομής 

αμπέλου και οίνου. 

Σημαντικό εργαλείο του έργου θα είναι η δημιουργία 

ενός διεθνούς δικτύου για τον Μύθο του Μαλβαζία - 

Malvasia myth Network, το οποίο θα μπορεί να 

υποστηρίξει αυτή τη νέα πολιτιστική αλλά και 

τουριστική διαδρομή. 

 

 
 

  

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Μαλβαζίας Μύθος» 
(The Malvasia myth) 

 

 

 

 

 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD,  
υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας  

(διακρατική &ι διατοπική )» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 
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Περιγραφή 
Το σχέδιο με τίτλο «Μαλβαζίας Μύθος» αφορά την υλοποίηση μιας διακρατικής 

συνεργασίας με εταίρους ΟΤΔ από την Ιταλία (Gal del Ducato) και την Κροατία 

(LAG Central Istria), με Συντονίστρια ΟΤΔ την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αντικείμενο 

είναι η ανάδειξη και η διάδοση του αμπελοοινικού πολιτισμού καθώς και η 

διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα ποιοτικά τους 

προϊόντα που έχουν φήμη αλλά, ταυτόχρονα, ιστορία και πολιτισμό, 

προσφέροντας έτσι στις περιοχές παραγωγής εργαλεία ανάπτυξης του 

γαστρονομικού, του οινικού και του πολιτιστικού τουρισμού. 

Το σχέδιο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος 

LEADER/CLLD 2014-2020, θα προσπαθήσει να καταγράψει τις ιστορίες και τους 

μύθους όλων των περιοχών παραγωγής οίνου Μαλβαζία, χτίζοντας έναν συνολικό 

μύθο για την ιστορία και τον πολιτισμό του Μαλβαζία με σύγχρονο τρόπο και 

ματιά, δημιουργώντας ένα νέο cultural brand όχι για το κρασί αλλά για τη μυθική 

διαδρομή του, για τη διαφορετική εμπειρία που προσφέρει κάθε περιοχή 

παραγωγής, για την πολιτιστική αξία των «Δρόμων κρασιού του Μαλβαζία». 
 

Επιδιωκόμενοι ειδικοί στόχοι του σχεδίου είναι οι εξής: 

• σύνδεση του οίνου Μαλβαζία και του μύθου του με το τουριστικό προϊόν των 

περιοχών παραγωγής και η ενίσχυση του τουρισμού 

• ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και εργαλεία υποστήριξης των τοπικών 

κοινοτήτων 

• έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση των μύθων του Μαλβαζία οίνου από όλες τις 

περιοχές 

• δημιουργία μιας διεθνούς πολιτιστικής ταυτότητας (cultural branding) για τον 

Μαλβαζία μύθο 

• τόνωση του ηθικού των τοπικών κοινωνιών συνδέοντας την περιοχή με το πιο 

σημαντικό κρασί της ιστορίας 
 

Ομάδα-στόχος του σχεδίου: 

• Τοπικές αρχές 

• Επιχειρήσεις αμπέλου και οίνου 

• Επιχειρήσεις τουρισμού 

• Τοπικός πληθυσμός 

 Δράσεις  
1. Έρευνα και τεκμηρίωση: Έρευνα και ανάπτυξη βιβλιογραφικών, ιστορικών 

και ερευνητικών δεδομένων. Επιστημονική τεκμηρίωση της αξίας και της 

πολιτιστικής ταυτότητας Malvasia στον ιστορικό χρόνο, από την έναρξη της 

παραγωγής του, την επέκταση και διάδοση στην Ευρώπη και τις νέες 

παραγωγικές περιοχές της Μεσογείου, μέχρι και το σήμερα. 

2. Δημιουργία του διεθνούς cultural brand “Malvasia myth”: Έννοια, ιστορία 

και ανάπτυξη της πολιτιστικής ταυτότητας. Δημιουργία μεμονωμένων 

στοιχείων (γραφικά, βίντεο, κείμενα κ.λπ.). Μεθοδολογία για την αποδοχή 

της πολιτιστικής ταυτότητας και την ένταξή της σε προϊόντα και τουριστικές 

προτάσεις των σχετικών επιχειρήσεων και περιοχών.  

3. Ηλεκτρονική προώθηση: Σχεδιασμός πολυγλωσσικού ιστοχώρου με στοιχεία 

ιστορίας και παραγωγής κρασιού, συναφών προϊόντων, τουριστικών 

πληροφοριών για τις περιοχές παραγωγής. Σχεδιασμός και υλοποίηση 

ηλεκτρονικής καμπάνιας προβολής, κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

4. Εκπαίδευση: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επιχειρηματίες σε 

περιοχές παραγωγής Malvasia. 

5. Ανταλλαγή επισκέψεων: Επισκέψεις παραγωγών και άλλων 

ενδιαφερομένων σε περιοχές παραγωγής Malvasia της Μεσογείου. 

Συνδυασμός με συναφείς δραστηριότητες όπως συνέδρια, φεστιβάλ και 

εκδηλώσεις γύρω από τον Μαλβαζία και ανταλλαγή εμπειριών. 

6. Δημιουργία του Δικτύου “Malvasia myth Network”: Ανάπτυξη Σχεδίου 

Δράσης και Στρατηγικής για τη δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου. 

7. Εκδηλώσεις και φεστιβάλ προώθησης: Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων 

φεστιβάλ και εκδηλώσεων ή ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων 

εκδηλώσεων δικτύωσης και φεστιβάλ οίνων, ιστορίας και πολιτισμού με 

ιστορικό ενδιαφέρον για τον Μαλβαζία οίνο στις εμπλεκόμενες περιοχές. 

Δημιουργία και υποστήριξη δραστηριοτήτων οινοτουρισμού, γαστρονομικού 

και πολιτιστικού τουρισμού. Σχεδιασμός και δημιουργία τουριστικών 

πακέτων. 

Εταίροι και προϋπολογισμός 
Ελλάδα: Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Ιταλία: GAL del Ducato s.cons.r.l.  

Κροατία: LAG Central Istria 

Συνολικός προϋπολογισμός: 357.788,00€ (κυρίως φάση σχεδίου) 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης σχεδίου: Ιούνιος 2023 
 


