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European Rural Sustainability Gathering - 17-21 May 2017 – Greece 
 

Dear colleagues and partners, 

This year Forum Synergies’European Rural Sustainability Gathering will take place in Karditsa (region 
of Thessaly, Greece), from 17-21 May 2017. 

We will focus on social economy, cooperatives and grassroots initiatives in rural Greece. 

The three-day gathering will be an opportunity to meet people with a spirit of cooperation and action for 
sustainable rural development from across Europe. We will visit highlights of local sustainable 

initiatives and development actionin a region withstrong civil society engagement. 

Forum Synergies’ rural sustainability gatherings are a lively exchange of practical knowledge and 
experiences between local actors, social organizations and policy makers from across Europe. During this 
three-day meetings we bring together people from all walks of life to learn on the spot from each other 
about sustainable practices in sustainable rural development, civil society activities and urgent topics as 
access to land, sustainable farming, economic activities and networking  

This event will be co-organised with: 

 Karditsa Development Agency, (AN.KA SA), is an agency of the local authorities acting as the 
local partnership in development issues. One of its activities is to support the formation of new 
collective schemes like cooperatives, business networks, non for profit organizations etc.  

 Iliosporoi Network, One of the main topics this network is dealing with is related to alternative 
education, access to land  and transition activities in Greece. As Greece tries to move out of a 
deep economic depression, one that has left 60 percent of young people without jobs we believe it 
is important to look at the signs of hope and success...  

 Peliti Seed Network, Peliti is a movement preserving, exchanging and using traditional varieties, 
native farm animals, local foodsystems and circular economies and organising the first Olympic 
seed festival in April this year 

 Euracademy Association is a non-profit European membership organisation established in 
2003, with headquarters in Athens, Greece. Euracademy’s vision is to promote capacity building 
in rural areas through lifelong learning and transfer of good practice and cooperation between 
different actors of rural development in the EU. The Association brings together rural development 
practitioners, universities, research institutions, policy makers and social partners from across the 
EU. Euracademy has conducted 15 annual summer academies on different aspects of rural 
development in 12 countries, including Greece, complemented by research and project work, and 
has published extensively.  

 

 

We also wish to provide opportunities todiscussForum Synergies’ currentprogram and activities such 
as: the future of youth in rural areas, local food chains and hygiene rules, territorial civic dialogue, as well 
as herbs and public health. 

You will find hereafter ourdraft programme, organisational information and a linkto the registration form 

 

Project kindlysupportedby: 

  

Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αγροτικής Αειφορίας- 17-21 Μαΐου 2017 - Ελλάδα

Επιθυμούμε επίσης να προσφέρουμε τη δυνατότητα για προτάσεις στο υπάρχον πρόγραμμα του Forum Synergies 
όπως: το μέλλον των νέων γενιών στις αγροτικές περιοχές, τοπικές “τροφικές αλυσίδες” και κανόνες υγιεινής, 
κοινωνικός διάλογος, καθώς και βότανα και δημόσια υγεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες

 Για φέτος, η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αγροτικής Αειφορίας του Forum Synergies, θα λάβει χώρα στην Καρδίτσα 
(περιοχή Θεσσαλίας, Ελλάδα), το διάστημα 17-21 Μαΐου 2017.

Το κεντρικό σημείο του φετινού φόρουμ θα είναι η κοινωνική οικονομία, οι συνεταιρισμοί και οι από τη βάση 
πρωτοβουλίες και δίκτυα στις γεωργικές περιοχές της Ελλάδας.

Η τριήμερη συνάντηση θα είναι μια ευκαιρία να συνεβρεθούν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, με κοινό πνεύμα στην 
συνεργασία και δράση για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. Θα επισκεφθούμε επιτυχημένες προσπάθειες αειφόρων 
πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, σε μια περιοχή με έντονο το αίσθημα κοινωνικών δράσεων. 

Οι συναντήσεις αγροτικής αειφορίας που διοργανώνονται από το Forum Synergies, είναι μια ζωντανή ανταλλαγή 
εμπειριών και πρακτικής γνώσης μεταξύ τοπικών παραγόντων, κοινωνικών οργανώσεων και πολιτικών φορέων 
από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριήμερων συναντήσεων, φέρνουμε κοντά ανθρώπους με 
διαφορετικές καταβολές και υπόβαθρα, να ενημερωθούν και να μάθουν επί τόπου, για αειφόρες πρακτικές στη 
γεωργία, στις οικονομικές δραστηριότητες και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για διεύρυνση του δικτύου 
ανθρώπων και οργανισμών. 

Συνδιοργανωτές της φετινής συνάντησης είναι:

* Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.), είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας των τοπικών αρχών, που δρα ως βασικός 
παράγοντας σε θέματα ανάπτυξης. Μια εκ των δραστηριοτήτων της είναι η διαμόρφωση νέων συνεργατικών 
μοτίβων, όπως συνεταιρισμοί, δίκτυα επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και λοιπά.
* Το δίκτυο Ηλιόσποροι. Μερικές από το πλήθος δραστηριότητων των Ηλιόσπορων είναι η έρευνα και δράση 
σε ζητήματα εναλλακτικών δομών εκπαίδευσης, πρόσβασης στη γη και ομάδων μετάβασης. Καθώς η Ελλάδα 
προσπαθεί να ανακάμψει από μια βαθειά οικονομική κρίση, η οποία έθεσε σχεδόν το 60% των νέων χωρίς εργασία, 
πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναδειχθούν τέτοια σημάδια ελπίδας.
*Το δίκτυο σπόρων Πελίτι είναι ένα κίνημα διατήρησης, ανταλλαγής και χρήσης παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, 
τοπικών φυλών κτηνοτροφικών ζώων, διατήρησης τοπικών οικοσυστημάτων και κυκλικών οικονομιών. Φέτος τον 
Απρίλη οργανώνει το πρώτο Ολυμπιακό φεστιβάλ σπόρων. 
*Ο οργανισμός Euracademy είναι μια μη κερδοσκοπική Ευρωπαϊκή οργάνωση η οποία δρα από το 2003 με έδρα 
την Αθήνα. Το όραμα του οργανισμού είναι η προώθηση πλαισίων και βάσεων για τη δια βίου μάθηση σε αγροτικές 
περιοχές και η μετάδοση καλών πρακτικών και συνεργασιών μεταξύ διάφορων παραγόντων για την αγροτική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο οργανισμός συνδέει φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, πολιτικούς και 
κοινωνικούς φορείς από όλη την Ευρώπη.  Έχει διοργανώσει 15 ετήσιες καλοκαιρινές ακαδημίες με διαφορετικές 
θεματικές στην αγροτική ανάπτυξη σε 12 χώρες, ενισχυμένες με ερευνητικό και πρακτικό έργο, το οποίο έχει 
δημιοσιευθεί ευρέως.
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THE REGION 

Plastiras Lakelies on Nevropolis plateau in Karditsa prefecture (25 km west of the city).It is 325 km far 
away from Athens and 250 km from Thessaloniki. It was formed in 1959, when the dam of the river 
Tavropos or Megdovas was completed. 

The dam is animpressive arched construction, 200 meters long and 83 meters high.The surface of the 
lake covers an area of about 24 square km, the maximum depth reaching 60 meters and the round of the 
lake being approximately 100 km. 

 

The lake took its name from the military officer Nikolaos Plastiras, as he was the one who had the idea of 
its formation. 

Although the lake was constructed in order to solve the irrigation problems of the area, it induced the 
formation of a beautiful landscape, surrounded by special vegetation. 

The area all around the lake is characterized by rich biodiversity and because of its great environmental 
value it has been added to theNatura 2000Protected Areas Network. 

Map of the regionlink 

There are varioussmall villagesall around the lake with sufficient infrastructure to welcome and 
accommodate the visitors. Some of them are Moshato, Kerasia, Anthohori, Krioneri, KaliviaPezoulas, 
Neraida, Filakti, Neohori, Mouha, Kastania, Lampero – Agios Athanasios, Tsardaki and Karitsa. 

THE CONTEXT 

We invite you read two interviews that have been done with local partners and give an insight into the 
current challenges od rural areas in Greece: 

Interview with Vassileios Bellis, GR 
conducted by Hannes Lorenzen at the occasion of the ERSG 17-21 May 2017 in Greece 
posted on 20-02-2017 

Vassileios Bellis is General Director of the DEVELOPMENT AGENCY OF KARDITSA, in the region of 
Thessalia in Greece. He is one of the initiators of a movement of new social enterprises and cooperatives 
active in the region since many years, including local energy, cooperative banking, rural tourism and many 
other. 

Read the full interview 

Interview with YiorgosPsychas, GR 
conducted by Hannes Lorenzen at the occasion of the ERSG 17-21 May 2017 in Greece 
posted on 20-02-2017 

YiorgosPsychas is member of a grassroot network in Greece called Iliosporoi (sunflower seed) working 
towards social, political and ecological transition in rural and urban areas of Greece. He is agronomist and 
master in landscape architecture, enjoys making ceramics, lives in Athens and soon on the island of Evia - 
and has engaged in the movement “access to land” on a European level. 
Readthefull interview 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται στο οροπέδιο της Νευρόπολης στην περιφέρεια του νομού Καρδίτσας (25χλμ 
δυτικά της πόλης), 325 χλμ από την Αθήνα και 250 χλμ από την Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε το 1959, μετά την 
ολοκλήρωση του φράγματος του ποταμού Ταυρωπού.

Το φράγμα είναι μια εντυπωσιακή τοξοτή κατασκευή, μήκους 200 μέτρων και ύψους 83 μέτρων. Η επιφάνεια της 
λίμνης καλύπτει μια περιοχή 24 τετραγωνικών χλμ, με μέγιστο βάθος στα 60 μέτρα και περιφέρεια γύρω στα 100 χλμ. 

Η λίμνη πήρε το όνομά της από τον στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα ο οποίος είχε την ιδέα της διαμόρφωσής της.

Παρ’όλο που η λίμνη κατασκευάστηκε για να επιλύσει ζητήματα υδροδότησης της περιοχής, εξελίχθηκε σε ένα 
όμορφο τοπίο με μοναδική βλάστηση.

Η περιοχή γύρω από τη λίμνη χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα και λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 
της αξίας, έχει προστεθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Χάρτης της περιοχής εδώ.

Περιμετρικά της λίμνης υπάρχουν διάφοροι οικισμοί με ιδιαίτερο χαρακτήρα και δομές για τη φιλοξενία επισκεπτών. 
Μερικοί από αυτούς είναι το Μοσχάτο, η Κερασιά, το Ανθοχώρι, το Κρυονέρι, τα Καλύβια Πεζούλας, η Νεράιδα, η 
Φυλακτή, το Νεοχώρι, η Μούχα, η Καστανιά, το Λαμπερό-Άγιος Αθανάσιος, το Τσαρδάκι και η Καρίτσα. 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μπορείτε να διαβάσετε δύο συνεντεύξεις με εκπροσώπους των συνδιοργανωτών οργανισμών, οι οποίοι δίνουν μια 
περιγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. 

Συνέντευξη του Βασίλειου Μπέλλη στον Hannes Lorenzen (με την ευκαιρία του ERSG 2017, που δημιοσιεύθηκε στις 20-02-2017)
Ο Βασίλειος Μπέλλης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 
Είναι ένας από τους πρωτεργάτες ενός κινήματος νέων κοινωνικων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με κατεύθυνση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεταιριστικό τραπεζικό 
σύστημα, αγροτουρισμό και άλλα.
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.

Συνέντευξη του Γιώργου Ψύχα στον Hannes Lorenzen (με την ευκαιρία του ERSG 2017, που δημιοσιεύθηκε στις 20-02-2017)
Ο Γιώργος Ψύχας είναι μέλος του δίκτυου Ηλιόσποροι, το οποίο δραστηριοποείται στα πλαίσια της μετάβασης 
κοινωνικών, πολιτικών και οικολογικών κινημάτων στον αστικό ιστό και τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. 
Είναι γεωπόνος με μάστερ στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και τον Αστικό Σχεδιασμό, βιοπορίζεται ως μάγειρας και 
κεραμίστας.
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.

https://www.google.com/maps/place/Lake+Plastiras,+Greece/@39.296332,21.737618,42011m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x13592eee096bd889:0x756dd1eef5d4c71!8m2!3d39.2963316!4d21.7376178?hl=en
http://www.forum-synergies.eu/article287.html
http://www.forum-synergies.eu/article285.html
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DRAFT PROGRAMME 

Wendsday 17th: Welcoming participants  

1-  Welcome from FS and hosts + overview of the program + logistic (30') 

 

Thursday 18th: Setting the scene for sustainable development in times of crisis, the situation in 

Greece and Europe  

2-  Who are the participants - answering questions of the moderator by moving in the room (30') 

3-  Goals of the workshop by FS and our Greek partners + details on programme and logistic (30') 

4-  Sustainable development in times of crisis : problems and dreams in the 4 corners of Europe – 
each participant is invited to present 2 photos ; facilitators stick them on a wall trying to identify 

families of problems and dreams (90’) 
5-  Sustainable development in times of crisis : the specific situation in Greece, in Karditsa region and 

in some other regions of Europe – short speeches by our Greek partners and 3 other European 

regions ; each speaker would have to focus on one or several dimensions of the crisis, 
financial/economical, migratory, ecological, political (60’) 

6-  Free walk on the spot to open our sense of the place (60’)  
7-  Analysis of the crisis: threats and opportunities, raising questions for the next steps – working 

groups based on the main families identified in the morning; each working group sticks its questions 

on a wall to be seen by everybody at the end of the session during the break (60’) 
8-  Market of initiatives (90’) 
9-  European buffet 

 

Friday 19th: Discovering the rural reality in Lake Plastira and Karditsa region  

The second day will focus on experiencing and exchanging on the local level. We will dive into Greek 

reality and start to draw lessons from what we have seen 

09:00 - 16:30 Field trips  

17:00 Working groups - reflections on the field visits 

 Main issues / questions / ideas raised during the visits  

17:30 Plenary 

 Short feedback on the visits by each group (15min) 

 Debate and exchange with a panel of local stakeholders (elected authorities, association, people 
visited…) (45min) 

19.00  Art session - Sculpting and painting of what we share 

 

Saturday 20th: Discovering the potential for our future work 

The intention of the third day is to focus on what we intend to take home for  

a) the Greek reality 

b) other regions 

c) the European level 

d) implications for the future work of Forum Synergies 

14- Synthesis of the 2 first days: main points raised during the 1
st
 day workshops and during the 2

nd
 

day plenary + FS past and current activities – We ask 2X2 participants to prepare and present the 

synthesis and 2 BAT members to present FS activities + Presenting and choosing working group 
(60’) 

15- Creating possibilities for sustainable development in times of crisis - Working groups on issues 
proposed by participants and organizers (inspired by open space process) ; each working group has 
to create possibilities for a, b, c, d (120’) 

         ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 17 Μαΐου: Υποδοχή συμμετεχόντων

Παρασκευή 19 Μαΐου: Εξερεύνηση των γεωργικών δραστηριότητων στη Λίμνη Πλαστήρα και το 
νομό Καρδίτσας

Σάββατο 20 Μαΐου: Ανακαλύπτοντας τις προοπτικές επερχόμενων συνεργασιών

Στόχος της δεύτερης μέρας είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό επίπεδο. Θα εντρυφήσουμε στην Ελληνική 
πραγματικότητα μέσω της μαθητείας όσων μας παρουσιασθούν.

Σκοπός της τρίτης ημέρας είναι η συγκέντρωση στοιχείων, ως σύνοψη για:
α) την ελληνική πραγματικότητα
β) άλλες περιοχές
γ) τις συνθήκες στην ευρώπη 
δ) προτάσεις για το μελλοντικό έργο του Forum Synergies

9:00 - 16:30        Περιήγηση/εκδρομή σε τοπικά εγχειρήματα

17:00                  Ομάδες εργασίας - αντανάκλαση της σημερινής εμπειρίας

17:30                  Ολομέλεια

19:00                  Καλλιτεχνικό εργαστήρι - Αποτυπώνουμε με όποιο δυνατό τρόπο τη σημερινή εμπειρία

                           Κύρια θέματα / ερωτήσεις / ιδέες που αναδείχθηκαν στις κατά τόπους επισκέψεις

              Σύντομη ανάλυση των επισκέψεων από κάθε γκρουπ (15’)
              Συνομιλία και αναταλλαγή απόψεων με ομάδα τοπικών φορέων (εκλεγμένοι φορείς,          
 οργανισμοί, επισκέπτες) (45’)

Πέμπτη 18 Μαΐου: Σκιαγράφηση του τοπίου της αειφόρου ανάπτυξης στα χρόνια της κρίσης, η 
κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

1-    Καλωσόρισμα από το Forum Synergies και τους λοιπούς οικοδεσπότες + επισκόπηση του προγράμματος         
       + επιμέλεια πρακτικών ζητημάτων.

6-     Περίπατος στην ευρύτερη περιοχή και σύνδεση με το τοπίο.

8-     Έκθεση εγχειρημάτων (90’)
9-     Ευρωπαϊκή κουζίνα

7-     Ανάλυση της κρίσης: απειλές και ευκαιρίες, ανερχόμενοι προβληματισμοί για τα επόμενα βήματα- 
ομάδες εργασίας με βάση την ομαδοποίηση που έγινε το ίδιο πρωί; στο τέλος, κάθε γκρουπ θα αναρτήσει τα 
ερωτήματά του σε κοινή θέα (60’).

14-     Συνθεση των δύο πρώτων ημερών: τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης 
μέρας και της ολομέλειας της δεύτερης + παρουσίαση του ιστορικού και των παρόντων ενεργειών του FS + 
παρουσίαση και επιλογή ομάδων εργασίας (60’)

15-     Δημιουργία ευκαιριών για την αειφόρο ανάπτυξη στην εποχή της κρίσης: Ομάδες εργασίας με 
θεματικές που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές (εμπνεόμενες από διαδικασίες 
ανοιχτού διαλόγου) ; η κάθε ομάδα εργασίας θα παρουσιάσει προοπτικές για τα α), β), γ), δ) (120’)

2-    Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες - διάδραση μέσω ερωτήσεων και κίνησης στο χώρο (30’).
3-    Στόχοι του τριημέρου από το FS και την Ελληνική συνδιοργάνωση + ανάλυση του προγράμματος (30’).
4-    Αειφόρος ανάπτυξη στην εποχή της κρίσης: προβλήματα και οραματισμοί από τις 4 γωνιές της             
Ευρώπης - κάθε συμμετέχων καλείται να παρουσιάσει 2 φωτογραφίες ; οι συντονιστές θα τις τοποθετήσουν 
με τρόπο που θα προσδιορίζονται κοινά προβλήματα και όραμα (90’).

5-    Αειφόρος ανάπτυξη στην εποχή της κρίσης : περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα,  στο νομό 
Καρδίτσας και άλλες περιοχές της Ευρώπης ; κάθε ομιλητής θα πρέπει να εστιάσει διάφορες επιπτώσεις της 
κρίσης, οικονομικές, μετανάστευση, οικολογικές, πολιτικές (60’).
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DRAFT PROGRAMME 

Wendsday 17th: Welcoming participants  

1-  Welcome from FS and hosts + overview of the program + logistic (30') 

 

Thursday 18th: Setting the scene for sustainable development in times of crisis, the situation in 

Greece and Europe  

2-  Who are the participants - answering questions of the moderator by moving in the room (30') 

3-  Goals of the workshop by FS and our Greek partners + details on programme and logistic (30') 

4-  Sustainable development in times of crisis : problems and dreams in the 4 corners of Europe – 
each participant is invited to present 2 photos ; facilitators stick them on a wall trying to identify 

families of problems and dreams (90’) 
5-  Sustainable development in times of crisis : the specific situation in Greece, in Karditsa region and 

in some other regions of Europe – short speeches by our Greek partners and 3 other European 

regions ; each speaker would have to focus on one or several dimensions of the crisis, 
financial/economical, migratory, ecological, political (60’) 

6-  Free walk on the spot to open our sense of the place (60’)  
7-  Analysis of the crisis: threats and opportunities, raising questions for the next steps – working 

groups based on the main families identified in the morning; each working group sticks its questions 

on a wall to be seen by everybody at the end of the session during the break (60’) 
8-  Market of initiatives (90’) 
9-  European buffet 

 

Friday 19th: Discovering the rural reality in Lake Plastira and Karditsa region  

The second day will focus on experiencing and exchanging on the local level. We will dive into Greek 

reality and start to draw lessons from what we have seen 

09:00 - 16:30 Field trips  

17:00 Working groups - reflections on the field visits 

 Main issues / questions / ideas raised during the visits  

17:30 Plenary 

 Short feedback on the visits by each group (15min) 

 Debate and exchange with a panel of local stakeholders (elected authorities, association, people 
visited…) (45min) 

19.00  Art session - Sculpting and painting of what we share 

 

Saturday 20th: Discovering the potential for our future work 

The intention of the third day is to focus on what we intend to take home for  

a) the Greek reality 

b) other regions 

c) the European level 

d) implications for the future work of Forum Synergies 

14- Synthesis of the 2 first days: main points raised during the 1
st
 day workshops and during the 2

nd
 

day plenary + FS past and current activities – We ask 2X2 participants to prepare and present the 

synthesis and 2 BAT members to present FS activities + Presenting and choosing working group 
(60’) 

15- Creating possibilities for sustainable development in times of crisis - Working groups on issues 
proposed by participants and organizers (inspired by open space process) ; each working group has 
to create possibilities for a, b, c, d (120’) 
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Some topics could be identified in advance and new ones could be suggested by participants: e.g. 
1/ Youth 
2/ Ecosystem approach - economic grassroots activities 
3/ etc. 

16-  Market of tools for promoting cooperation or/ and personal engagement – participants are 
invited to experiment a tool proposed by other participants; ex.: creativity methods, sociocracy, 
mindfulness meditation, tai chi... (60’) 

17-  Free walk on the spot to be inspired by spring (60’) 
18-  Creating possibilities for sustainable development in times of crisis – the findings of each 

working group are shared and discussed in plenary (30’ for each level a, b, c, d) 
19-  Creating possibilities of cooperation – time open for the participants who are looking for partners 

for a specific project; ex.: FS on herbs, FS on Civic dialogue. 

20-  Cultural evening: music and dance 

 

Sunday 21th: departure 

 

 

GATHERING INFORMATION 

Field trips 

Three field trips will be organised in parallel in order to show you different initiatives illustrating the territory 
dynamic of development. 

Each field trip will include a visit/presentation of activities related to one of these three topics: 

AG agriculture/ cooperatives/ processing 

SO social/ cultural/ educational activities 

EC local economy/ cooperation/ networking 

 

Market of initiatives  

During our "market of initiatives”, we offer you the opportunity to share your experience – relatedto topics 
discussed during the gathering - with other participants in a "market place" (with tables to put posters, 
leaflet etc.) and also to make a brief presentation of your initiative. 

 

International Sustainable Buffet 

All participants are invited to contribute a speciality from their region for our international sustainable buffet 
that will be offered on the second evening of the gathering (Friday 19th). 

 

Participants 

up to 80 participants in total 

Working languages will be English and Greek 

ΠΛHΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Κυρακή 21Μαΐου: Αναχώρηση

17-     Ελεύθερος περίπατος στην ευρύτερη περιοχή (60’)

         Κάποιες από τις θεματικές θα είναι δυνατό να προσδιορισθούν εξ’αρχής και κάποιες θα προταθούν 
από τους συμμετέχοντες π.χ.
         1/ Νέοι
         2/ Φυσική προσέγγιση- οικονομικές δραστηριότητες από τα κάτω 
         3/ κλπ.
16-     Συλλογή εργαλείων για την προώθηση συνεταιριστικών εγχειρημάτων ή/και προσωπική δέσμευση - 
οι συμμετέχοντες καλούνται να πειραμαστιστούν σε ένα εργαλείο που θα προταθεί από άλλους; π.χ. μέθοδοι 
δημιουργικότητας, κοινωνικοκρατία, επίγνωση μέσω του διαλογισμού, tai chi... (60’)

19-     Δημιουργία ευκαιριών για μελλοντικές συνεργασίες - ελεύθερος χρόνος για τους συμμετέχοντες που 
αναζητούν συνεργάτες σε συγκεκριμένα πρότζεκτ;

Έχουν προγραμματιστεί τρεις εκδρομές/ επισκέψεις με σκοπό την σκιαγράφηση διαφορετικών 
εγχειρημάτων που αντανακλούν την τοπική δυναμική ανάπτυξης.

Κάθε επίσκεψη συμπεριλαμβάνει την παρουσία σε πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τις κάτωθι θεματικές:

AG γεωργία/ συνεταιρισμοί/ μεταποίηση
SO κοινωνικές/ πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές δραστηριότητες
EC τοπική οικονομία/ συνεταιρίζεσθαι/ δικτύωση

Κατά τη διάρκεια της “έκθεσης εγχειρημάτων”, προσφέρεται η δυνατότητα να μοιραστείτε τις εμπειρίες 
σας - με βάση τα ζητήματα που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με άλλους συμμετέχοντες. 
(παρέχονται τραπέζια για το στήσιμο όποιου επικοινωνιακού υλικού) καθώς επίσης και η δυνατότητα 
παρουσίασης του εγχειρήματος που εκπροσωπείτε. 

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν μια σπεσιαλιτέ της περιοχής τους, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής κουζίνας, η οποία θα στηθεί το δεύτερο βράδυ της συνάντησης (Παρασκευή 19 Μαΐου).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται στους 80. 
Οι γλώσσες εργασίας θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. 

20-     Πολιτιστική βραδιά: χορός και μουσική

Εκδρομές σε τοπικούς συνεταιρισμούς

Έκθεση εγχειρημάτων 

Ευρωπαϊκή κουζίνα

Συμμετέχοντες

18-     Δημιουργώντας ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη στην εποχή της κρίσης - τα συμπεράσματα της 
κάθε ομάδας εργασίας θα συζητηθούν σε ολομέλεια (30’ για την κάθε θεματική α, β, γ, δ)
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ORGANISATIONAL DETAILS 

Fees / Costs 

Due to support offered by Fondation de France and Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de 
l’Homme, we demand no fee for food and accommodation at the gathering.  

Upon demand and on a case by case decision, partial reimbursements of travel costs may be made 
available to participants who could otherwise not attend the gathering. 

 

Registration 

Participants are kindly asked to fill in the on-line registration form. 

Please await confirmation of your registration before booking your travel arrangements. 

Deadline for registration: April 30th, 2017. 

 

Travelling and Transport 

Participants should arrive at the venue on Wendsday 17May latest by 20H00.  

 The international airport is Athens, nearest airport is Thessaloniki. 
 Both from Athens and Thessaloniki there are bus or train connections to Karditsa. 
 Participants should arrive at Karditsa not later than 18:00 
 Shuttle buses will be planned according to the arriving time of participants, one on early afternoon and 

one later during the day.  

For travel information on buses and trains you can check Athens Info Guide or Rome2rio 

 

Travelling and Transport 

Participants should arrive at the venue on Wendsday 17May latest by 20H00.  

 

Detailed information 

will be sent out to all registered participants before the meeting 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τη στήριξη που δεχόμαστε από τα ιδρύματα Fondation de France και Fondation Charles Leo-
pold Mayer pour le Progrès del’Homme, τα έξοδα διαμονής και φαγητού καλύπτονται για όλους τους 
συμμετέχοντες.
Κατά περιπτώσεις, είναι δυνατό να συζητηθεί μερική κάλυψη εξόδων μεταφοράς, σε συμμετέχοντες που 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την απαίτηση. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την εξής φόρμα συμμετοχής. 
Παρακαλούμε να περιμένετε την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, πριν κανονίσετε το ταξίδι σας.
Λήξη προθεσμίας συμμετοχών: 30 Απριλίου 2017.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι στο χώρο που θα διοργανωθεί το τριήμερο το αργότερο την Τετάρτη 17 
Μαΐου στις 8 μ.μ.. 

Συνίσταται να είστε στην πόλη της Καρδίτσας πριν τις 6 μ.μ. Τουριστικά λεωφορεία θα αναλάβουν τη 
μεταφορά στη λίμνη Πλαστήρα, το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης. 

Λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες θα αποσταλλούν στους συμμετέχοντες πριν τη συνάντηση.

Κόστος/ Κάλυψη εξόδων

Αίτηση συμμετοχής 

Πληροφορίες άφιξης στην τοποθεσία της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Αγροτικής Αειφορίας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmhKAqFZrg8yGXBB0boAzST2cQuYIb0DMZ61eNfZtF9HwWCw/viewform

