ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο
υπεύθυνους των οµάδων εργασίας.

Ψηµµένο

καθώς

και

όλους

τους

Θα περάσουµε στην επόµενη φάση όπου θα θέλαµε να κάνετε
ερωτήσεις σε όλους τους υπευθύνους στα θέµατα στα οποία εργαστήκανε
στα workshops. Έχετε τη δυνατότητα να ρωτήσετε και τους εισηγητές των
προηγούµενων εισηγήσεων κατά την πρώτη συνεδρία.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ:
Εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω εάν έχουµε καθόλου στοιχεία είτε από το
ΣΕΤΕ είτε από τον ΕΟΤ, για το κατά πόσο ο Έλληνας υποψήφιος
τουρίστας γνωρίζει την έννοια του οινοτουρισµού, δηλαδή αυτό το προϊόν
ως ξέχωρο προϊόν.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το πόσο κοντά είναι αυτή η έννοια
στον υποψήφιο τουρίστα και άρα πόσο πιθανόν είναι τελικά να το
αγοράσει;
Απλώς να κάνω µία παρένθεση εδώ, γιατί πιστεύω ότι µέχρι τώρα η
κίνηση στα οινοποιεία σε µεγάλο βαθµό είναι από τουρίστες που
ακολουθούν ένα άλλο τουριστικό πρόγραµµα, ακόµα και πρόγραµµα
µαζικού τουρισµού και έχουν σαν µία σφήνα µία εκδροµή σε ένα
οινοποιείο κάποια µέρα. Υπάρχουν καθόλου στοιχεία ή ετοιµάζεται
κάποια τέτοια έρευνα;
Κος ΠΙΤΤΑΣ:
Ίσως θα έπρεπε να είναι εδώ κάποιος αρµόδιος του ΕΟΤ. Αυτό που
ξέρω όµως είναι ότι στο επίπεδο των στατιστικών, σε σπουδαιότερα
αντικείµενα είµαστε µαζί µε την Αλβανία οι τελευταίες χώρες της
Ευρώπης.
Παίρνουµε στατιστικά στοιχεία µετά από δύο χρόνια, δεν έχουµε
εθνικούς λογαριασµούς, προσπαθούµε δηλαδή ακόµα να οργανώσουµε τη
διαχείριση των στατιστικών στοιχείων που έχουν σχέση µε τον τουρισµό.
Δεν νοµίζω να υπάρχουν στοιχεία και προφανώς όσες πρωτοβουλίες έχουν
παρθεί είναι πρωτοβουλίες είτε των επαγγελµατιών, αυτοί µπορεί να
έχουν κάποια στοιχεία. Δεν νοµίζω, έχω αµηχανία να απαντήσω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει ζητήσει να µιλήσει ο κύριος Τσάρτας επ' αυτού. Απλά να
αναφέρω ότι το Υπουργείο Τουρισµού στα πλαίσια του στρατηγικού
σχεδίου επικοινωνίας που έχει κάνει µε τους εννέα πυλώνες, δηλαδή τις
εννέα διαφορετικές µορφές τουρισµού, σε όλα έχει µέσα το κοµµάτι
γαστρονοµία και κρασί, όχι σαν ξεχωριστό κοµµάτι, σαν µέρος.
Δεν υπάρχει ξένος ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα και δεν θα φάει
και δεν θα πιει. Στοιχεία δεν έχουµε, δεν έχουµε συγκεκριµένες έρευνες,
είναι κάτι το οποίο θα κάνουµε µέσα στα πλαίσια του ευρύτερου
στρατηγικού σχεδίου για το ελληνικό κρασί, όπως ανέφερε ο κύριος
Ιωάννου εχθές. Ο κύριος Τσάρτας.
Κος ΤΣΑΡΤΑΣ:
Τσάρτας λέγοµαι, είµαι καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Έχει δίκιο ο κύριος Πίττας ότι δεν
επίπεδο από τη στατιστική υπηρεσία, τον
όµως έγκυρες έρευνες οι οποίες αφορούν
κάποια πράγµατα τα οποία εγώ τα θεωρώ
οποίο συζητάµε.

υπάρχουν στοιχεία σε εθνικό
ΕΟΤ και τα λοιπά. Υπάρχουν
και την Ελλάδα και δείχνουν
ιδιαίτερα θετικά για αυτό το

Το πρώτο είναι το γεγονός ότι ακόµα και ο κλασικός µαζικός
τουρίστας είναι όλο και περισσότερο πολυ-κινητρικός, δηλαδή δεν
παραµένει στην κλασική λογική των τριών 'S'. Κάνει και άλλα πράγµατα
και µέσα στα άλλα πράγµατα υπάρχουν και τα ειδικά ενδιαφέροντα.
Το δεύτερο είναι το πακέτο των λεγόµενων εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, ανάµεσα στο οποίο και ο οινοτουρισµός, καλύπτει το περίπου
30% µε 40% της υπαρκτής ζήτησης. Τονίζω, σε επίπεδο όχι
διανυκτερεύσεων αλλά δραστηριοτήτων. Που σηµαίνει ότι πλέον ο
τουρίστας ζητάει όλο και περισσότερο τέτοια προϊόντα.
Το τρίτο, το οποίο πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την
Ελλάδα είναι ότι εάν καταγράψει κανείς και δει τους πόρους που διαθέτει
η χώρα και αυτό είναι κάτι το δεδοµένο, βλέπει ότι όλο και περισσότερο
µας επισκέπτονται τουρίστες οι οποίοι έχουν ως βασικό στοιχείο της
επιλογής τους το να κάνουν ένα ταξίδι όλο και περισσότερο ειδικό,
άσχετα αν το συνδυάζουν και µε διακοπές.
Αυτά όλα µπορεί να µην είναι επίσηµα στατιστικά στοιχεία του
ΕΟΤ, αλλά δείχνουν ότι η τάση είναι σε όλο και περισσότερο επιλεγµένα
ή σύνθετα ταξίδια. Άρα θεωρώ δεδοµένο είτε πρόκειται για ταξίδια
µαζικού τουρισµού είτε ειδικού τουρισµού, ότι η τάση είναι όλο και προς
το πιο ειδικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επίσης, το Υπουργείο Τουρισµού θέλει να διευρύνει την τουριστική
περίοδο και αυτές οι εξειδικευµένες µορφές τουρισµού, όπως είναι ο
οινοτουρισµός, τους βοηθάει σε αυτόν τον στόχο τους.
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ:
Τον κύριο Καραµόσχο ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να µου πείτε
αν συζητήσατε στο δικό σας workshop πώς θα µπορούσε η τοπική
αυτοδιοίκηση να βοηθήσει τις ευγενείς ποικιλίες.
Κος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ:
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω στα
πλαίσια ή στη βάση αν θέλετε κάποιας εµπειρίας που κάναµε σε αυτή την
κατεύθυνση και κάναµε παρεµπιπτόντως στα πλαίσια αυτού του
προγράµµατος, το COHESION που είπαµε προηγουµένως, που ήταν ένα
και από πλευράς προϋπολογισµού ενδιαφέρον πρόγραµµα, αλλά και από
πλευράς εµπειρίας και αποτελεσµάτων, νοµίζω ιδιαίτερα σηµαντικό,
ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί έπιανε πάρα πολλές πτυχές της τοπικής
ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης µε βάση το κρασί. Αυτός ήταν ο
στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος.
Το πρώτο θέµα βέβαια, το οποίο πρέπει καταρχήν να διερευνήσει η
τοπική αυτοδιοίκηση και οι οποιοιδήποτε παραγωγοί στη συγκεκριµένη
περιοχή, είναι τι ποικιλίες υπάρχουν, τι ποικιλίες υπήρχαν, το ιστορικό
δηλαδή της περιοχής. Πρώτο ζήτηµα, εµείς το θεωρούµε δεδοµένο ότι έχει
καταγραφεί αυτό. Βέβαια υπάρχουν αρχεία, αν ανατρέξει κανείς µπορεί να
δει ανά περιοχή σε κάποιο βάθος χρόνου τι καλλιεργείτο.
Δεύτερο ζήτηµα το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό και εδώ
πραγµατικά ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία µε ενώσεις
παραγωγών, γιατί ο µεµονωµένος ίσως έχει µικρότερο ενδιαφέρον,
δεύτερο ζήτηµα είναι να διερευνήσει την εµπορικότητα της συγκεκριµένης
ποικιλίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.
Αυτό το οποίο κάναµε εµείς σε αυτή την κατεύθυνση και
χρειάζονται ίσως αν θέλετε και κάποιες πρακτικές συµβουλές, γιατί απλά
και µόνο εµείς µπήκαµε σε αυτή την ταλαιπωρία και νοµίζω πολύ λίγοι θα
είναι αν κάποιοι µπήκανε σε αυτή την περιπέτεια, είναι να καθίσει κανείς
να δει τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά της οποιασδήποτε ποικιλίας
ενδεχοµένως ακόµη υπάρχει στην περιοχή, να υπάρχει κάποιο δείγµα,
κάπου να καλλιεργείται το συγκεκριµένο είδος.
Να διερευνήσει λοιπόν τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά και στη
συνέχεια να διερευνήσει τις εµπορικές της προοπτικές. Και τα δύο είναι
πάρα πολύ σηµαντικά, διότι διαφορετικά αν δεν ταυτίσουµε αυτά τα δύο
στοιχεία δεν αξίζει τον κόπο να ενθαρρυνθεί η καλλιέργεια τέτοιου είδους
ποικιλιών.
Είχαµε στην ακτίνα της δραστηριότητάς µας την ενδιαφέρουσα
εµπειρία να δούµε πραγµατικά, να αναβιώνουµε – έτσι το είχαµε
χαρακτηρίσει, αναβίωση παλαιών καλλιεργειών – να αναβιώνουν σε
συγκεκριµένες περιοχές ποικιλίες και επίσης να αξιοποιούνται, είτε
αυτοτελώς είτε σε µείγµα µε άλλες ποικιλίες οι οποίες δίνουν άλλα
χαρακτηριστικά στο συγκεκριµένο, προσθέτουν µάλλον γευσιγνωστικά
χαρακτηριστικά στο συγκεκριµένο προϊόν, εν πάση περιπτώσει τις είδαµε
να εµφιαλώνονται και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και νοµίζω, κλείνοντας αυτή την εκτενή ίσως απάντηση, ας το
δούµε λιγάκι και σαν µια πρόκληση, ας µην το πω ευκαιρία, σαν µία
πρόκληση για αυτό το αµπελοοινικό ελληνικό τοπίο, λόγω ακριβώς αυτής
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της ιδιαιτερότητάς της, της γεωµορφολογικής ιδιαιτερότητας, που
επέτρεψε στο παρελθόν να έχουµε πληθώρα ποικιλιών ανάλογα µε την
περιοχή στην οποία αυτές αναπτύσσονταν.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούµε και πραγµατικά να γίνει
ίσως και µια έρευνα σε βάθος, αν θέλετε να το δείτε σε προοπτική. Να
γίνει µια έρευνα σε βάθος για το ποιες από αυτές τις ποικιλίες θα είχε
πραγµατικά νόηµα να αναβιωθούν, να ξαναµπούν δηλαδή στην
καλλιέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Καραµόσχο. Το όνοµά σας µόνο αν είναι εύκολο.
Κα ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ:
Λέγοµαι Ζωή Καζαντζάκη, είµαι υπεύθυνη διεθνών οργανισµών στη
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισµού.
Χαίροµαι που βρίσκοµαι σε αυτή τη συνάντηση και που
παρακολουθώ τις οµιλίες όλων, ειδικά τα αποτελέσµατα των workshops
είναι πολύ ενδιαφέροντα, γι' αυτό και θα ήθελα να σας αναφέρω.
Αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και από την ΕΔΟΑΟ να
κρατηθούν αυτά τα Πρακτικά, να επισηµοποιηθούν από όλες τις
περιφέρειες της Ελλάδος, διότι βρισκόµαστε στη Λήµνο και δεν έχουν τη
δυνατότητα οι παραγωγοί και οι επαγγελµατίες να τα παρακολουθήσουν,
άρα θα ήταν µία πολύ καλή ιδέα και προσπάθεια να βγουν τα Πρακτικά
αυτής της συνάντησης.
Από την πλευρά µου θα ήθελα να σας πω ότι είναι µία πολύ καλή
συγκυρία το ότι στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο µετέχω µε την
Επιτροπή Πολιτισµού, υπάρχει ένα πρόγραµµα πολιτικής προτεραιότητας
που λέγεται Πρωτοβουλία Κιέβου. Το Συµβούλιο της Ευρώπης δηλαδή
θέλοντας να υποστηρίξει τις περιοχές του Καυκάσου και την περιοχή του
Κιέβου, δηµιούργησε διάφορα προγράµµατα.
Ένα από τα προγράµµατα αυτά που στοχεύουν στην τοπική
περιφερειακή ανάπτυξη, είναι το Πρόγραµµα Wine, Culture and Tourism
Exchange. Δηλαδή ανταλλαγές οίνος, πολιτισµός, τουρισµός. Ευθύς εξ
αρχής προτείνανε να χρησιµοποιηθεί σαν πιλότος σε αυτό το πρόγραµµα
µία περιοχή που έχει πολιτισµική συγγένεια µε τις περιοχές του
Καυκάσου και δώσαµε την ιδέα να χρησιµοποιηθεί σαν πιλότος το
πρόγραµµα των Δρόµων του Κρασιού βορείου Ελλάδος.
Ο κύριος (...) και η οµάδα των Δρόµων του Κρασιού, µαζί µε το
Υπουργείο Πολιτισµού, οργάνωσε µία συνάντηση στη Θεσσαλονίκη όπου
ξεκίνησαν να καλούνται οι παραγωγοί των περιοχών, δηλαδή των χωρών
του Αρντζεµπαϊτζάν, της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, στη
συνέχεια µετείχε η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ιταλία µε την εµπειρία
της.
Αυτή τη στιγµή έχουµε εδώ εκπροσώπους της Μολδαβίας, που
διοργάνωσαν την τελευταία συνάντηση στο Μπούρκαρι, µαζί µε τους
Ουκρανούς στην Οδησσό. Είναι ο κύριος Καπτάρης µε τον οποίο µπορείτε
να µιλήσετε.
Αυτό το πρόγραµµα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη αλλά στη
συνέχεια οργάνωσε συναντήσεις στο Κουσάµπεσι και στη Σµύρνη, η
τελευταία συνάντηση ήταν στην Οδησσό και στο Μπούρκαρι και έχει σαν
στόχο να χαρτογραφήσει τους Δρόµους του Κρασιού στις περιοχές αυτές
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τις αµπελοοινικές των χωρών που σας ανέφερα, αλλά να αναπτύξει
συγχρόνως τον πολιτιστικό τουρισµό και να δηµιουργήσει ένα ευρύτατο
πεδίο ανταλλαγών µεταξύ των επαγγελµατιών του οίνου, του τουρισµού,
αλλά συγχρόνως να συµπεριλάβει την πολιτιστική κληρονοµιά και τις
επιχειρήσεις του πολιτισµού µέσα στον προβληµατισµό και να τις
συµπεριλάβει στη χαρτογράφηση.
Θα ήθελα να πω ότι στο Υπουργείο Πολιτισµού αυτή τη στιγµή,
µετά την επικοινωνία που είχαµε, η ΕΔΟΑΟ µετέχει αρχής εξ αρχής
βέβαια, ο κύριος Μπουτάρης, στην οµάδα εργασίας που έχει δηµιουργηθεί
για αυτό το πρόγραµµα.
Η επικοινωνία µας µε το Υπουργείο Τουρισµού δηµιουργεί αυτή τη
στιγµή, έβαλε τις βάσεις για τη δηµιουργία µίας διυπουργικής επιτροπής,
η οποία θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει, θα κάνει δηλαδή τη
χαρτογράφηση των Δρόµων του Κρασιού της Ελλάδος.
Δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγµή ανάγκη να υπάρχουν τοπικοί
Δρόµοι του Κρασιού, αλλά να υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραµµα που θα
προσπαθήσει αυτή η επιτροπή να το προωθήσει. Σε αυτό το πρόγραµµα
πρέπει να βοηθήσουν, εκτός από την ΕΔΟΑΟ και το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης, οι τοπικές περιφερειακές οργανώσεις των
αµπελουργών και κάθε επαγγελµατίας που θα υπάρχει γύρω από τις
διαδροµές του κρασιού.
Ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγµή είναι εδώ ο κύριος Tinlot, ο
οποίος ασχολήθηκε για τα standards αυτού του προγράµµατος και βοηθάει
συνεχώς το πρόγραµµα. Νοµίζω ότι έχει συνεισφέρει πάρα πολύ.
Και ένα άλλο θέµα θα ήθελα να θίξω, επιτρέψτε µου µια και
βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Έγινε µια
συζήτηση µε τον κύριο Tinlot, ο οποίος είναι διδάσκων στην έδρα
UNESCO και µε τον κύριο Ρούβαλη, αν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί
µία έδρα UNESCO στο Πανεπιστήµιο Μυτιλήνης, σε συνεργασία µε την
έδρα UNESCO που είναι για τις παραδόσεις του κρασιού στη
Μπουργκόνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Λέλεκας
και µετά είναι ο Δήµαρχος Πεζών. Όχι, οπότε είναι ο Δήµαρχος Πεζών.
Κος ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ:
Ο κύριος Αλεξάκης, ο οποίος είναι καλός φίλος και αν δεν το έχετε
διαπιστώσει είναι εντελώς αιρετικός, µου είπε να πω µια µαντινάδα.
Λέει λοιπόν ένας λαϊκός ποιητής στην Κρήτη: "Πίνω κρασί και δεν
µεθώ, ρακή και δεν µε πιάνει, µόνο το µπρούσκο του σεβντά στην όρεξη
µε φτάνει". Αφιερωµένη σε όλες τις ερωτικές κυρίες που είναι στην παρέα
µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Κος ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ:
Και κάτι πεζό τώρα. Στην εισήγηση από το workshop της σχέσης
της αυτοδιοίκησης µε τον οινοτουρισµό, έχει παραληφθεί εντελώς η
ύπαρξη της Ένωσης Ελληνικών Πόλεων Κρασιού.
Είναι µια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στα πλαίσια της ΚΕΔΚΕ
και που είχε µια δραστηριότητα όχι πολύ έντονη και ίσως γι' αυτό η
παρουσία της να µην έγινε αισθητή. Όµως καταφέραµε να κάνουµε ένα
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διεθνές συνέδριο πριν από µερικά χρόνια, του ευρωπαϊκού δικτύου
πόλεων κρασιού, το κάναµε στην Κρήτη, στα Πεζά.
Βγήκαν εξαιρετικά συµπεράσµατα και θεωρώ ότι είναι ένας όρος
που υπάρχει και εδώ ακόµα, συγκροτήθηκε το Προεδρείο πριν από πέντεέξι µήνες, έχουµε και ένα στέλεχος εδώ από την ΚΕΔΚΕ που έχει πάρει
όλο το φορτίο αυτό.
Θα έλεγα λοιπόν µε το κύρος που έχει η Διεπαγγελµατική και ο
Πρόεδρος προσωπικά, να κάναµε ένα ραντεβού µε τον Πρόεδρο της
ΚΕΔΚΕ και µε το Διοικητικό Συµβούλιο. Και επειδή τα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα µέσα από το ΕΣΠΑ αλλά και από το 'Αλέξανδρος
Μπαλτατζής' δεν είναι πάρα πολύ εύκολα προσεγγίσιµα, αν δεν υπάρχει
µία οργανωµένη και σχεδιασµένη πολιτική της αυτοδιοίκησης, της
αυτοδιοίκησης που θέλει να είναι ενεργή σε αυτή την υπόθεση και των
επαγγελµατιών του κρασιού και των φορέων που ασχολούνται.
Να συµφωνήσουµε, αν είναι δυνατόν µέσα στα πλαίσια και αυτού
του Συνεδρίου, στο κλείσιµο, για κάποια πράγµατα που µπορεί να
αφορούν προτεραιότητα για να ζητήσουµε χρηµατοδοτική από το επόµενο
Πλαίσιο Στήριξης, µε την πολιτική στήριξη της ΚΕΔΚΕ και τη διεκδίκηση
επιµέρους περιοχών που σχετίζονται µε το κρασί. Πιο συγκεκριµένα
δηλαδή.
Αν συνεχίσουµε να χρηµατοδοτούµε επισκέψιµα οινοποιεία,
συνεχίσουµε να χρηµατοδοτούµε και άλλες υποδοµές, είναι ένας τρόπος
γνωστός που τον ξέρουµε και µάλλον αυτό θα συµβεί αν δεν κάνουµε κάτι
άλλο. Αν δεν κάνουµε τις plus ενέργειες, τις ενέργειες που χρειάζονται
δηλαδή για να στηριχθούν αυτά που έχουµε κάνει µέχρι σήµερα. Να τα
ενισχύσουµε. Να επενδύσουµε µε πολιτισµό πάνω σε αυτά.
Δεν είναι εύκολο να φύγει ένας τουρίστας από τη Χερσόνησο του
Ηρακλείου και να έρθει στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, αν δεν έχω κάτι
να τον προκαλέσω. Αν δεν έχω µε κάποιον τρόπο να µπορέσω να τον φέρω
κοντά.
Ένας τρόπος λοιπόν, το δόλωµα αν θέλετε, είναι µια σοβαρή
πολιτιστική εκδήλωση, που θα έρθει να γνωρίσει µε σοβαρό τρόπο για το
κρασί. Για να διοργανωθεί όµως αυτό χρειάζεται χρήµατα και τα χρήµατα
αυτά µπορούν να διατεθούν από τα προγράµµατα, αν αυτό έχει έτσι
συµφωνηθεί πολιτικά.
Επειδή είναι κρίσιµη η φάση, γιατί τώρα σχεδιάζονται και το
LEADER έχει βγει προς διαβούλευση και µπορούµε να συµφωνήσουµε µε
το Υπουργείο Γεωργίας τώρα. Το Υπουργείο Πολιτισµού δεν έχει
επιχειρησιακό πρόγραµµα, αλλά έχουν επιµέρους οι περιφέρειες και αν
συµφωνηθεί σε επίπεδο κεντρικό από το Υπουργείο Πολιτισµού, µπορεί
να παροτρύνει ή αν θέλετε να πιέσει και τις περιφέρειες να δοθούν
χρήµατα σε αυτή την υπόθεση, που πιστεύω ότι αν δεν γίνει τώρα µέχρι
τον Σεπτέµβρη, όταν το κάνουµε αργότερα δεν θα έχει κανένα νόηµα.
Αυτή θα µπορεί να είναι και η ουσιαστική συµβολή τώρα, για να
έχουµε αποτελέσµατα της αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Να αναφέρω ότι στα workshops παρευρέθηκε ο
Πρόεδρος των Πόλεων του Κρασιού.
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Επίσης, προς την κυρία Καζαντζάκη, όλες οι οµιλίες καταγράφονται, θα
γίνουν και οι αποµαγνητοφωνήσεις και θα δοθούν σε CD στους
συµµετέχοντες του Συνεδρίου.
Άλλη ερώτηση; Ο κύριος Μπουτάρης.
Κος ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ:
Θέλω να κάνω δυο-τρεις ερωτήσεις και παρατηρήσεις.
Το πρώτο είναι το ότι σήµερα έχουµε στη χώρα τρεις-τέσσερις
τάσεις. Η µία είναι το ΚΕΡΑΣΜΑ, που προσπαθούµε να ξεκινήσουµε κάτι
σήµερα. Το δεύτερο είναι το σήµα του ΕΟΤ. Το σήµα του ΕΟΤ, το οποίο
έχει και το σήµα της κουζίνας, το οποίο δεν είµαι απόλυτα σίγουρος τι
ακριβώς περιλαµβάνει.
Το τρίτο είναι ότι πρέπει να αποκαταστήσει ένα σήµα στα
συνεργαζόµενα µέλη, το οποίο αφορά τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα
λοιπά και υπάρχει µία πλειάδα σηµάτων που έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό. Δεν ξέρουµε τη διαδικασία ελέγχου, δηλαδή κατά πόσον
αυτά τα σήµατα τα παίρνει κάποιος άπαξ και µετά ξεχνιέται και ξεβάφει
ίσως, ουσιαστικά και τυπικά.
Αυτό είναι µία ερώτηση που θέτω στο πάνελ ή αν θέλετε θέτω στον
κλάδο για διερεύνηση. Τι θα κάνουµε για όλη αυτή την ιστορία; Θα
αφήσουµε να κυκλοφορούν σήµατα γενικώς; Θα προσπαθήσουµε να
αποκαταστήσουµε ένα σήµα το οποίο θα καλύπτεται από τα κρασιά σαν
πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία;
Το δεύτερο που ήθελα να παρατηρήσω σαν σηµαντικό είναι ένα
µειονέκτηµα σε όλο το πακέτο το ποιοτικό όλης της γαστρονοµίας,
κουζίνας και λοιπά, είναι το περίφηµο all-inclusive. Αν πας στα
ξενοδοχεία τα µεγάλα που έχουν το all-inclusive, δεν θα σχολιάσω το
φαγητό, αλλά τα κρασιά συνήθως είναι από µέτρια ως πολύ κακά.
Συνήθως ετικέτες τις οποίες δεν µπορείς ποτέ να τις βρεις στην αγορά ή
είναι own label ή είναι κρασιά τα οποία δίνονται κατά παραγγελία και το
κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι άθλια σε τιµή κτήσης. Είναι
εξαιρετικά χαµηλής τιµής και προφανώς αγνώστου προέλευσης.
Ένα τρίτο σηµείο είναι ότι θα πρέπει ίσως να αναπτύξουµε και την
κουζίνα των υποπροϊόντων ή των παραπροϊόντων του κρασιού. Το ξύδι.
Το ξύδι από διάφορες κατηγορίες κρασιών, από διάφορες ποικιλίες
κρασιών.
Υπάρχουν
στην
Ελλάδα,
απλώς
δεν
τα
έχουµε
αρκετά
αναβαθµισµένα, είναι σαν την αρχιτεκτονική την κληρονοµιά την παλιά,
που θέλουµε να απαλλαγούµε από το παλιό το σπίτι γιατί µας θυµίζει τη
µιζέρια και τη φτώχεια µας. Κι έτσι καταστρέφουµε το παλιό και κάνουµε
καινούργιες τούρτες-σπίτια και λέµε ότι έχουµε προοδεύσει.
Ή έχει καταντήσει η τιραµισού να είναι εθνικό
και ο νες καφές εθνικό ποτό και έχουµε ξεχάσει
Διάφορα τέτοια πραγµατάκια, τα οποία ίσως θα
απασχόλησης όταν θα αρχίσουµε να µιλάµε ίσως και
οινοτουρισµό.

γλυκό όπως είναι
τη µουσταλευριά.
ήταν αντικείµενο
πιο πολύ για τον
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Και το τέταρτο και
Δήµαρχος. Το πρόβληµα
έχουν αρκετές κρίσιµες
οινοποιεία γραµµένα στην
600 οινοποιεία.

τελευταίο είναι σε σχέση µε αυτά που είπε κι ο
στην Ελλάδα µε τους κρασάδες είναι ότι δεν
µάζες. Σε όλη τη βόρεια Ελλάδα είναι 38
Ένωση. Μόνο στην περιοχή της Τοσκάνης είναι

Αντιλαµβάνεστε ότι εάν εµείς που µαζεύουµε λεφτά να βγάλουµε
ένα φυλλάδιο και χρειάζονται 1.000 ευρώ, τα 38 τα οποία θα κληθούν να
δώσουν από 25 ευρώ, στην Τοσκάνη θα κληθούν να δώσουν το 1,5 ευρώ.
Καταλαβαίνετε, αυτή η κρίσιµη µάζα δηµιουργεί πολύ µεγάλο πρόβληµα
στη λειτουργία των οινοποιείων.
Γι' αυτό παίζει πολύ µεγάλο ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, να
µπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει όλες αυτές τις ιστορίες. Είπα
πέντε ιδέες, µακάρι να µπορέσουµε να τις προχωρήσουµε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα ήθελε κανείς από τους υπεύθυνους της οµάδας εργασίας να απαντήσει,
να δώσει κάποιες απαντήσεις στον κύριο Μπουτάρη; Ο κύριος
Καραµόσχος.
Κος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ:
Δύο ερωτήµατα, σήµα ποιότητας τι µέλλει γενέσθαι και δεύτερον, κρίσιµη
µάζα. Προβληµατισµοί ή ερωτήµατα.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των σηµάτων ποιότητας, το πρώτο θετικό
είναι καταρχήν ότι η ελληνική κοινωνία ζυµώνεται µε το ζήτηµα της
ποιότητας, εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, αλλά βλέποντας µάλλον το
έλλειµµα της ποιότητας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα, καλό είναι να
ζυµωθεί στη συνέχεια για ακόµη περισσότερο. Προσωπική άποψη βέβαια,
νοµίζω πως είναι κοινός τόπος λίγο-πολύ.
Σε ό,τι αφορά το τι µέλλει γενέσθαι για το θέµα της ποιότητας και
το σήµα της ποιότητας, η άποψη η προσωπική µου είναι: άσπρη γάτα,
µαύρη γάτα, ποντίκια πιάνει; Δηλαδή έχουµε 30 σήµατα ποιότητα και θα
έχουµε
άλλα
50
σήµατα
ποιότητας,
αυτά
προωθούνται
και
χρηµατοδοτούνται σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο από διάφορες δράσεις
και προγράµµατα.
Το θέµα είναι ποιό από αυτά τα σήµατα ποιότητας θα αποδειχθεί
αξιόπιστο και βιώσιµο. Αυτό είναι τελικά το οποίο θα παρακαλάνε στο
τέλος οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν, θα παρακαλάνε οι επιχειρήσεις για
να αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της καθοδήγησης του προσανατολισµού
επισκεπτών και τουριστών προς τα εκεί και τα λοιπά.
Ξέρουµε πώς δουλεύει η αγορά και από τη στιγµή που ένας
µηχανισµός, ένα σήµα αποδεικνύεται ως αξιόπιστο, τότε κερδίζει τα
υπόλοιπα σήµατα. Είναι ένας αγώνας δρόµου, όχι µε την ταχύτητα αλλά
µε την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία. Και αυτό νοµίζω πρέπει
όλοι µας εδώ µέσα να το έχουµε στο µυαλό µας, ότι έχουν τελειώσει πια
τα ψέµατα και πρέπει να είµαστε σοβαροί σε αυτό που κάνουµε για να
έχουµε αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να είναι το βασικό σηµείο επικοινωνίας και το
βασικό µας σήµα θα πρέπει να είναι η οµπρέλα της Ελλάδας και από εκεί
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και πέρα να βγούνε άλλα σήµατα, πιθανότατα σε ένα τοπικό επίπεδο, αλλά
να έχουν σαν κεντρικό σηµείο το δηµιουργικό, τη σκέψη του
προγράµµατος ΚΕΡΑΣΜΑ.
Δεν ξέρω αν οι εκπρόσωποι του ΕΠΟ θα ήθελα να τοποθετηθούν
πάνω στο συγκεκριµένο θέµα που ανέφερε και ο κύριος Μπουτάρης.
Κος ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ:
Γενικά
προσπάθειες
µπορούν να
δηµιουργούν
θέλουµε.

αυτό που έχουµε πει και το είπαµε και χθες είναι ότι πολλές
οι οποίες λειτουργούν περιφερειακά και αποσπασµατικά,
έχουν τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά πολλές φορές
σύγχυση και δεν φέρνουν αθροιστικά τα αποτελέσµατα που

Αυτό γίνεται πολλές φορές και µε τα σήµατα. Αυτή τη στιγµή
έχουµε φτάσει να έχουµε ένα ρεκόρ από διάφορα σήµατα που επί της
ουσίας κανένα από αυτά δεν λέει τίποτα. Έχουµε σκεφτεί πάρα πολύ,
έχουµε κουβεντιάσει µε τους περισσότερους από εσάς σκέψεις τέτοιου
τύπου.
Αυτό που καταλήγουµε είναι ότι τελικά ένα ακόµα σήµα είναι ένα
ντεκόρ παραπάνω σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρούµε ότι χρειάζονται πολύ
δύσκολες διαδικασίες, ελεγκτικοί µηχανισµοί για να δώσουν ένα σήµα.
Αυτό που πιστεύουµε εµείς από τη δική µας πλευρά είναι ότι πρέπει να
προβάλλεις προσπάθειες.
Πρέπει να προβάλλεις προσπάθειες και πρέπει να µπεις σε µια
διαδικασία µε την τοπική κοινωνία, να τηρούνται κάποιοι όροι και
κάποιες προϋποθέσεις. Όλοι µας έχουµε τέτοιου είδους παραδείγµατα.
Πρέπει να ξεκινήσουµε και να δηµιουργήσουµε µε όρους µάρκετινγκ και
επικοινωνίας την αναγκαιότητα του να συµµετέχουν περισσότερες
επιχειρήσεις, περισσότεροι φορείς στη λογική του ΚΕΡΑΣΜΑ και
νοµίζουµε ότι είναι ο µόνος τρόπος που µπορεί να φέρει αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Κατσανιώτη. Θα ήθελε να πάρει κάποιος άλλος
τον λόγο; Ο κύριος Καραµόσχος.
Κος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ:
Επειδή αυτό το θέµα της ποιότητας είναι τροµακτικά σηµαντικό,
πρώτον η ποιότητα δεν είναι ένα θέµα που απλά επιβάλλεται. Είναι ένα
θέµα κουλτούρας, διότι περιµένουµε από τις επιχειρήσεις να εφαρµόσουν
συστήµατα ποιότητας, πάρα πολύ σηµαντικό.
Αν δεν διαπαιδαγωγηθούν οι επιχειρήσεις στο να κάνουν τη θυσία
που απαιτείται για να εισαγάγουν και τηρήσουνε ποιοτικές προδιαγραφές,
ποιότητα θα περιµένουµε άλλα 20 χρόνια για να εφαρµοστεί στον τόπο
µας και γι' αυτό όλα αυτά τα σήµατα έχουν κάποιο peak και µετά
εξαφανίζονται.
Άρα είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Διαπαιδαγώγηση σε
θέµατα ποιότητας και αυτόν τον ρόλο αν θέλετε εξυπηρετούν τα τοπικά
σήµατα ποιότητας, που δεν περιµένει κανείς ότι αυτά τα τοπικά σήµατα
θα εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα και θα βγούνε λες κι είναι πρότυπα,
αλλά ζυµώνουν τον κόσµο σε λογικές και φιλοσοφίες ποιότητας.
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Ποιότητα, επαναλαµβάνω και πάλι, σηµαίνει θυσία. Θέλω απλά να
αναφέρω ένα µικρό παραδειγµατάκι. Πάρτε το Regio Milla στην Ιταλία
και δείτε λιγάκι τους ελέγχους που κάνει το τοπικό κονσόρτιο των
παραγωγών του της παρµεζάνας και δείτε τι fall outs έχει εκεί πέρα σαν
αποτέλεσµα των διαδικασιών ελέγχου των µηχανισµών που έχει
αποφασίσει ο τοπικός σύνδεσµος παραγωγών.
Παίζονται δισεκατοµµύρια σε κάθε µία παραγωγή παρµεζάνας και
αν το απορρίψεις από κατηγορία Α και το κάνεις κατηγορία Β, αυτό
σηµαίνει ότι χάνω ένα µεγάλο κοµµάτι από τον αναµενόµενο τζίρο τον
οποίο περιµένω εγώ να έχω σαν µία επιχείρηση.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το πράγµα. Το ίδιο πράγµα και
στο ξύδι, µια και αναφέρθηκε το ξύδι. Υπάρχουν ξύδια τα οποία
πωλούνται 35, 40 και 100 ευρώ το µπουκαλάκι το τόσο και υπάρχουν
ξύδια βεβαίως τα οποία πωλούνται εξίσου αλλά σε ποσότητα ενός
βαρελιού. Πολύ σηµαντικό, αλλά αυτό σηµαίνει κοινή συµφωνία των
παραγωγών να δεχθούν τις θυσίες που απαιτεί ενδεχοµένως η απόρριψη
µιας παρτίδας από την παραγωγή τους. Κι αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό.
Δείτε τα αστέρια στα ξενοδοχεία, πόσα χρόνια παλεύουµε και πείτε
µου ποιά από τα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι όντως
πεντάστερα. Και για ποιό λόγο δεν µπορούµε να το εφαρµόσουµε. Πάρα
πολύ σηµαντικό θέµα αυτό το πράγµα.
Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ζύµωση πάνω σε αυτή την
ιστορία και συνειδητοποίηση εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να υποστούµε
θυσίες για να παρέχουµε ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουµε µία παρέµβαση του κυρίου Κατσανιώτη.
Κος ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ:
Η ποιότητα δεν είναι θυσία και υποχρέωση, είναι προϊόν παιδείας,
εκπαίδευσης και κουλτούρας αφενός, αλλά δεν είναι σε καµία περίπτωση
θυσία.
Δεύτερον, είναι γνώση των προϊόντων µας. Πολλές φορές οι ίδιοι
έχουµε ξεχάσει την αξία των προϊόντων µας. Μάθαµε µέσω Ιταλίας τη
ρόκα και το γλυκάδι ως µπαλσάµικο, όπως πολύ εύστοχα είπε κάποιος εδώ
µέσα. Είναι δικά µας προϊόντα, υπάρχουν. Η ρόκα έσωσε την Αθήνα στην
κατοχή.
Το δεύτερο είναι ότι ελεγκτικοί µηχανισµοί υπάρχουν παντού.
Καλύτεροι, χειρότεροι, υπάρχουν και στην Ιταλία. Είδατε τι έγινε µε τη
µοτσαρέλα. Θέλω να πω ότι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί από µόνοι τους, αν
δεν υπάρχει παιδεία, κουλτούρα και συµµετοχή στην προσπάθεια, όλα τα
σήµατα, όλοι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί νοµίζω ότι δεν µπορούν να φέρουν
το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Σιγάλας έχει τον λόγο.
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Κος ΣΙΓΑΛΑΣ:
Ήδη ειπώθηκε από δύο οµιλητές το σπουδαίο θέµα του ρυθµιστικού
και της χρήσης γης ως βασική προϋπόθεση ενός ποιοτικού τουρισµού.
Αυτό επειδή το θεωρώ ίσως το σηµαντικότερο από όλα για να
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις ποιοτικού τουρισµού και
στη συνέχεια και να µην γίνει στο µέλλον η οποιαδήποτε τουριστική
ανάπτυξη µπούµερανγκ γι' αυτό που έχει γίνει ήδη, θα ήθελα τον
σχολιασµό αυτού του θέµατος από τους δηµάρχους που υπάρχουν εδώ.
Δηλαδή αυτό είναι νοµίζω το σηµαντικότερο ζήτηµα και είναι που
ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία και το φυσικό κάλλος που έχει η
Ελλάδα. Τι λένε οι δήµαρχοι περί αυτού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάποιος δήµαρχος ο οποίος θα ήθελε να πάρει τον λόγο; Ο
κύριος Τσουκαλάς από τον δήµο Αταβύρου στη Ρόδο.
Κος ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:
Όντως, το θέµα ρυθµιστικού και γενικά τα θέµατα πολεοδοµίας,
χωροταξικού σχεδιασµού και λοιπά, όσον αφορά τις τουριστικές
υποδοµές, την ανάπτυξη και όχι µόνο, είναι ένα ζήτηµα που ταλανίζει και
την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την κεντρική διοίκηση.
Θα ήθελα να πω εδώ ότι προχωράµε στα ΣΧΟΟΑΠ, στα
χωροταξικά, τώρα οι δήµοι, τα οποία θα µιλήσω για το νησί της Ρόδου το
οποίο γνωρίζω. Προχωράνε 10 ΣΧΟΟΑΠ διαφορετικά και από την 1/1 που
έχω αναλάβει, επειδή ήταν σε λίγο προχωρηµένο στάδιο το χωροταξικό
του δήµου, θέλω να πω ότι δεν έχει καµία σχέση το χωροταξικό του δήµου
του διπλανού µε τον άλλο τον δήµο.
Αυτό είναι ένα καρκίνωµα, έτσι το είχα ονοµάσει σε µία συνάντηση
των δέκα δηµάρχων, το Τεχνικό Επιµελητήριο και τα λοιπά, το ότι δεν
µπορούν δέκα δήµοι µαζί να κάνουν ένα κοινό σχεδιασµό, ένα ενιαίο
χωροταξικό που να δίνει την ιδιοµορφία και την ιδιαιτερότητα, τη
διαφοροποίηση του ενός δήµου από τον άλλο.
Αυτό φυσικά αντιλαµβάνοµαι ότι θα ισχύει και για τους υπόλοιπους
δήµους. Τώρα µπαίνει στη µέση και το ΥΠΕΧΩΔΕ, που για να
λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο αφού ολοκληρωθεί, απ' ό,τι µας έχουν πει
και απ' ό,τι φαίνεται, χρειάζεται τουλάχιστον δεκαετία. Άρα στα δέκα
χρόνια θα έχουν αλλάξει ήδη τα δεδοµένα και θα µας αφήσει πίσω η
σύγχρονη κοινωνία και θα πάµε στα επόµενα δέκα χρόνια να συζητάµε
ξανά, να προλάβουµε καταστάσεις.
Οπότε βλέπετε ότι οι διαδικασίες λίγο, δεν ευθύνεται και µόνο η
τοπική αυτοδιοίκηση, ευθύνεται και το κεντρικό κράτος για όλη αυτή τη
χρονοβόρα διαδικασία, αλλά είναι και θέµα κόστους. Θέµα κόστους για
πολεοδοµικές µελέτες.
Γι' αυτό βλέπετε ότι προχωράει και ο Β' Καποδίστριας, οι
συνενώσεις των δήµων, για να γίνουν πιο ισχυροί οι δήµοι και να
µπορέσουν να διεκδικήσουν περισσότερα πράγµατα, να οργανωθούν στα
θέµατα αυτά τα χωροταξικά και τα ρυθµιστικά που είναι σηµαντικό για
την ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και γενικά του κράτους.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Τσουκαλά. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο
στον κύριο Γκαίτλιχ. Το όνοµά του είναι µία πρόκληση.
Προτού προχωρήσετε θα ήθελα όµως να σας κάνω κι εγώ δύο
ερωτήσεις. Επειδή ξεκινήσαµε λίγο καθυστερηµένα, κανονικά έχουµε
περίπου άλλα δέκα λεπτά, το προχωράµε γρήγορα.
Πώς ακριβώς θα µπορούσε το επιχείρηµα της προστασίας του
περιβάλλοντος να βοηθήσει την αµπελουργία και συγκεκριµένα στην
περίπτωση της κοινής οργάνωσης αµπέλου;
Το δεύτερο είναι ποιές οι προοπτικές της προστασίας του τοπίου σε
σχέση κυρίως µε τις εξελίξεις στον χωροταξικό σχεδιασµό, µε το γενικό
χωροταξικό πλαίσιο και τα ειδικά χωροταξικά που εξαντλήθηκαν
πρόσφατα;
Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ:
Η τελευταία ερώτηση συνδέεται και µε την ερώτηση του κυρίου
Σιγάλα.
Ήθελα να πω όσο γίνεται πιο σύντοµα και επιγραµµατικά για τα
χωροταξικά. Υπάρχει το γενικό χωροταξικό πλαίσιο, το σχέδιο για το
πλαίσιο γενικού χωροταξικού σχεδιασµού της χώρας, το οποίο έχει
ετοιµάσει το ΥΠΕΧΩΔΕ και υπάρχουν και τα διάφορα ειδικά χωροταξικά.
Ακούσαµε προηγουµένως από τον φίλο και συνάδελφο Κρίτων
Αρσένη την κριτική στο ειδικό χωροταξικό του τουρισµού. Πράγµατι και
τα ειδικά χωροταξικά, µεταξύ αυτών και το ειδικό χωροταξικού
τουρισµού, αλλά και το γενικό χωροταξικό, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί
στην τωρινή τους φάση έχουν πάρα πολλές αδυναµίες και κυρίως πάρα
πολλές ελλείψεις.
Επίσης φαίνεται ότι απλώς ακολουθούν και ενσωµατώνουν κάποιες
υπάρχουσες καταστάσεις και δεν σχεδιάζουν µελλοντικές. Επιπλέον, στην
περίπτωση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισµό, ήταν φανερό ότι η
κατεύθυνση που πάει να δοθεί είναι η κατεύθυνση της παραθεριστικής
κατοικίας ως βασικό άξονα της τουριστικής πολιτικής για το µέλλον, κάτι
που σε σχεδιασµό µε τη νόµιµη εκτός σχεδίου δόµηση θα αποτελέσει µία
εκ νέου άλωση της ελληνικής υπαίθρου.
Στο δε γενικό χωροταξικό πλαίσιο, ενώ είχε αρχικώς ενσωµατωθεί
µία πρόβλεψη για τη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης,
ακόµα και αυτή έχει απαλειφθεί. Ακόµα και αυτή η τόσο µικρή αναφορά
στο ζήτηµα έχει απαλειφθεί από το υπάρχον σχέδιο.
Άρα, νοµίζω ότι και τα ειδικά χωροταξικά και το γενικό έτσι όπως
έχουν διαµορφωθεί σήµερα δεν µας αφήνουν να έχουµε καθόλου
αισιόδοξες προοπτικές για το µέλλον, όχι µόνο της αµπελοκαλλιέργειας,
αλλά γενικότερα για το µέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τώρα την άλλη ερώτηση που κάνατε στη σχέση της
ΚΟΑ και των περιβαλλοντικών επιχειρηµάτων που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν κάποιες αλλαγές σε αυτήν, πολύ σύντοµα θα σας πω ότι
έχουµε κάποιο προηγούµενο παρόµοιο µε αυτό.
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Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της ορυζοκαλλιέργειας πριν από
µερικά χρόνια, πριν από 3 χρόνια νοµίζω, άλλαξε ως προς το σηµείο αυτό
η αγροτική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή
απεδείχθη έπειτα από µελέτες και σε συνδυασµό µε την πίεση που
άσκησαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ότι οι ορυζώνες είναι τεχνητοί
υδρότοποι και ως τέτοιοι φιλοξενούν πλήθος µορφών ζωής, κυρίως
πουλιών αλλά όχι µόνο.
Αντίστοιχα µπορεί να πει κανείς για τα αµπέλια, ότι είναι
οικοσυστήµατα, φιλοξενούν διάφορα είδη µεταξύ των οποίων και
ορισµένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, είδη φυτών, είδη ζώων. Οι πιο
παρατηρητικοί από τους καλλιεργητές που βρίσκονται εδώ θα το έχουν
παρατηρήσει.
Ωστόσο υπάρχουν και όλες οι άλλες παράµετροι οι οποίες
αναφέρθηκαν και στο workshop, τα αποτελέσµατα του οποίου σας
παρουσίασα. Όπως για παράδειγµα τη συµβολή της αµπελουργίας στον
έλεγχο των πυρκαγιών, κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα
υπό το πρίσµα των κλιµατικών αλλαγών. Όπως επίσης και το ζήτηµα της
βιοποικιλότητας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Και µε αυτό θέλω
να τελειώσω, κάνοντας και αναφορά σε µία προηγούµενη ερώτηση που
υπήρχε.
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, όχι µόνο στην περίπτωση των
ποικιλιών αµπελιού αλλά γενικότερα στις περιπτώσεις διατήρησης
ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτών, δεν έχει αξία µόνο για να
διατηρήσουµε µία γεύση. Δεν έχει αξία µόνο για να διατηρήσουµε κάποια
γευστικά χαρακτηριστικά. Έχει πολλές άλλες αξίες και σηµασίες.
Κάποιες ποικιλίες έχουν διαφορετική αντοχή σε διαφορετικές
κλιµατικές συνθήκες. Άλλες έχουν διαφορετική αντοχή σε διαφορετικό
εδαφικό υπόστρωµα, σε διαφορετική οξύτητα, αλκαλικότητα και τα λοιπά.
Άλλες ποικιλίες έχουν αντοχές σε ασθένειες.
Κάθε ποικιλία καλλιεργούµενου φυτού είναι από µόνη της το
συµπύκνωµα αιώνων γνώσης. Είναι ένα βιβλίο µέσα στη βιβλιοθήκη της
αγροτικής βιοποικιλότητας, το οποίο δεν πρέπει να το καταστρέψουµε.
Αυτό που κάνουµε στην Ελλάδα είναι ότι το καταστρέφουµε πριν καλάκαλά το διαβάσουµε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε. Ο κύριος Αρσένης;
Κος ΑΡΣΕΝΗΣ:
Να κτίσω πάνω στις δύο προηγούµενες παρεµβάσεις, ακριβώς για
αυτό το θέµα.
Επειδή ακούστηκε πάρα πολύ η έννοια της χωροταξίας και η
ανάγκη χωροταξίας και επειδή όλες οι περιβαλλοντικές ενώσεις και όλοι
οι φορείς είναι σοκαρισµένοι από το προϊόν τελικά που ψηφίζεται ως
εθνικό χωροταξικό, όλοι ζητούσαν χωροταξικό και ξαφνικά βλέπουµε κάτι
το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του µέλλοντος και στις
ανάγκες του παρόντος.
Αυτό υπάρχει στο τοπικό επίπεδο και στα ΣΧΟΟΑΠ και εκεί
υπάρχει ευθύνη των δήµων. Ότι έχει ένας τόπος ΣΧΟΟΑΠ δεν σηµαίνει
ότι προστατεύονται οι ευαίσθητοι πόροι, δεν σηµαίνει ότι προστατεύονται
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όλα αυτά στα οποία θα στηριχθεί ο τουρισµός, δεν σηµαίνει ότι υπάρχουν
εγγυήσεις για µία σωστή ανάπτυξη.
Εξαρτάται από κάθε τοπική κοινωνία τι όρους θα βάλει και εδώ
κυρίως µιλάµε για την εκτός σχεδίου δόµηση, προκειµένου να υπάρχει
προστασία όλων αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εγγυούνται
το µέλλον. Οπότε, προς Θεού, χωροταξία ή ΣΧΟΟΑΠ ή ειδικά σχέδια δεν
σηµαίνει αναγκαστικά προστασία. Σηµασία έχει το περιεχόµενο και όχι το
όνοµα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Αρσένη. Θα ήθελε να πάρει κάποιος άλλος
τον λόγο πριν κάνουν µία 2λεπτη τοποθέτηση οι εισηγητές;
Θα ήθελα από τους εισηγητές να κάνουν µία 2λεπτη τοποθέτηση,
όπως επίσης να απαντήσουν και στο εξής ερώτηµα. Ποιό κατά την άποψή
σας είναι το πρώτο βήµα της επόµενης µέρας µετά το Συνέδριο για την
Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου; Ο κύριος
Καραµόσχος.
Κος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ:
Μισό λεπτό, ούτε καν δύο. Ειπώθηκε, ακούστηκε από περισσότερες
πλέον πλευρές η ανάγκη της πρακτικής, της πράξης.
Άρα, θα έλεγα εγώ από Δευτέρα, επικοινωνία σε ό,τι αφορά
τουλάχιστον το δικό µας θεµατικό αντικείµενο, την τοπική αυτοδιοίκηση,
επικοινωνία µε την Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων και ξεκίνηµα
κοινών παρεµβάσεων και κοινών δραστηριοτήτων στον συγκεκριµένο
τοµέα.
Νοµίζω ότι είναι το πρώτο βήµα το οποίο πρέπει να γίνει και θα
αλλάξει ίσως και την ποιότητα των παρεµβάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Πίττας.
Κος ΠΙΤΤΑΣ:
Εγώ είµαι λιγότερο θεσµικός. Αυτό που πρέπει είναι
κινητοποιήσουµε την κοινή γνώµη στα µέρη µας, τους τόπους µας.

να

Την κοινωνία των πολιτών, τους επαγγελµατίες και την τοπική
αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν σε ορισµένες περιπτώσεις εκπρόσωποί της οι
οποίοι είναι φωτεινά µυαλά, όπως άλλωστε και στον χώρο τον
επιχειρηµατικό υπάρχουν πάντοτε φωτεινά µυαλά, υπάρχουν και
εκπρόσωποι της καθυστέρησης.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κινητοποιήσουµε όλους αυτούς τους
ανθρώπους για να δουν στο προϊόν αυτό, σε αυτό το concept που λέγεται
οινοτουρισµός έναν τρόπο για να αναπτυχθεί ήπια και να αναπτυχθεί µε
σεβασµό στο περιβάλλον και στον τοπικό πολιτισµό η περιοχή τους.
Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι είχαµε µία εµπειρία µε την Πάρο, που
από τη στιγµή που µαθεύτηκε αυτό που συµβαίνει, µετά από 20 χρόνια
αντιπαλότητας οι δύο κρασάδες που είχαµε στο νησί συνενώθηκαν. Γιατί
µην ξεχνάµε ότι πάρα πολλά µέρη είναι πολύ αποµονωµένα.
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Χθες άκουσα έναν όρο πολύ ωραίο, η άγονη γραµµή. Η άγονη
γραµµή στην Ελλάδα δεν είναι πια τόσο πολύ οι µεταφορές, αλλά είναι η
έλλειψη επικοινωνίας σε επίπεδο διαδικτύου, σε επίπεδο πληροφόρησης.
Υπάρχουν πάρα πολλά µέρη, ειδικά τα αποµονωµένα νησιά, που δεν
γνωρίζουν όλες αυτές τις εξελίξεις που γίνονται στο κλαδικό επίπεδο ή σε
επίπεδο αυτοδιοίκησης.
Άρα λοιπόν χαιρετίζουµε αυτή τη σύσταση της Ένωσης για τα
κρασιά στο Αιγαίο, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει και αυτή από την πλευρά
των οινοποιών στη µεταφορά των µηνυµάτων. Όλοι µαζί πρέπει να
κινητοποιηθούµε για αυτόν τον στόχο που έχουµε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Πίττα. Ο κύριος Γκαίτλιχ.
Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ:
Με τρεις φράσεις αυτό που ήθελα να πω, σε σχέση πάντα µε το
workshop τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάζω εδώ, είναι ότι η
προστασία του τοπίου και γενικότερα η προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια.
Και στην περίπτωση του οινοτουρισµού είναι αναγκαία και
απαραίτητη προϋπόθεση. Χωρίς αυτήν, υποβαθµίζεται το προϊόν κάθε
µορφής
τουρισµού
και
στην
προκειµένη
περίπτωση
και
του
οινοτουρισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Γκαίτλιχ. Η κυρία Κυπραίου.
Κα ΚΥΠΡΑΙΟΥ:
Εγώ θα πρότεινα µικρές θεµατικές εκθέσεις, µε θέµα την
αρχιτεκτονική, τα οινοποιεία δηλαδή που υπάρχουν παλιά, τη λαϊκή
τέχνη, µουσική, όλα αυτά που αφορούν όπως είπαµε και στην παρουσίασή
µου για το workshop τη δουλειά του κρασιού.
Και ανά διετία µεγάλες εκθέσεις, συγκεντρωτικά µεγάλα εικαστικά
γεγονότα, που θα µπορούσαν να κάνουν τον κόσµο να µαζευτεί και να
πληροφορηθεί για την ιστορία και για την αισθητική του κρασιού.
Με τον κύριο Ιωάννου και µε τον κύριο Μπουτάρη ξεκινάµε µία
τέτοια περιπέτεια, ελπίζω να πετύχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε την κυρία Κυπραίου.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και την αναβίωση συµποσίων,
διονυσιακών συµποσίων, όπως και τα Σµίνθεια. Έχει ιδιαίτερα µεγάλο
ενδιαφέρον από τους τουρίστες του εξωτερικού το συγκεκριµένο κοµµάτι.
Ο κύριος Ψηµµένος.
Κος ΨΗΜΜΕΝΟΣ:
Τα συµπόσια φέρνανε και φιλοσόφους. Πού θα τους βρούµε;
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Εγώ συνοψίζοντας λέω ότι τον οινοτουρισµό πρέπει να
αντιµετωπίσουµε ως brand, ως προϊόν δηλαδή και συνεπώς
επικοινωνία του να την εφαρµόσουµε µε όλους τους κανόνες
σύγχρονου µάρκετινγκ.

τον
την
του

Αν µπορώ να αναφερθώ σε δύο σηµεία µονάχα σε σχέση µε αυτά
που ειπώθηκαν στα workshop, θα υπογραµµίσω τη σηµασία του να
παρουσιάσουµε το προϊόν που λέγεται οινοτουρισµός στους ανθρώπους οι
οποίοι τελικά είναι οι κύριοι φορείς του, που σήµερα είναι τα ταξιδιωτικά
γραφεία, τα θεµατικά ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία ειδικεύονται και σε
αυτό το είδος τουρισµού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Δηλαδή να τους παρουσιάσουµε τα επισκέψιµα οινοποιεία, τους
αµπελώνες και τα λοιπά και να γίνουν γνώστες, ώστε να µπορέσουν να
υποκινήσουν το ενδιαφέρον και να τροφοδοτήσουν το ενδιαφέρον για τον
οινοτουρισµό. Και σε αυτή την οµάδα συµπεριλαµβάνονται και οι
σηµαντικοί δηµοσιογράφοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το έθιξα στην οµιλία µου γιατί το
κάλυψε πάρα πολύ καλά η κυρία Σιδηροπούλου στη δική της, αλλά το
είδαµε και πολύ ωραία παρουσιασµένο στον φάκελο που µας άφησαν οι
άνθρωποι της Βιρτζίνια και που το βλέπετε και στην αφίσα του
Συνεδρίου, που είναι ο χάρτης, δηλαδή το βασικό εργαλείο του περιηγητή.
Και αυτό που λέµε οινοτουρισµός πρέπει να εµφανιστεί µε όλα τα
στοιχεία στους χάρτες. Τα οινοποιεία και οι αµπελώνες δεν είναι στον
αέρα, κάπου βρίσκονται και δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει ο
ενδιαφερόµενος αν δεν τα δει σε έναν χάρτη.
Όποιοι από εµάς έχουµε την καλή τύχη να πάµε στη Βιρτζίνια,
πάρα πολύ εύκολα µε το υλικό που µας έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι θα
µπορέσουµε να επισκεφθούµε τα οινοποιεία τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ τον κύριο Ψηµµένο. Θα ήθελα να κάνει µία τελική τοποθέτηση
ο κύριος Μπουτάρης.
Κος ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ:
Σε σχέση µε αυτό το τελευταίο που είπες, Μαίρη, θεωρώ ότι η
πρώτη αντίδραση σαν ΕΔΟΑΟ, θα προτείνω τη δηµιουργία µίας µόνιµης
επιτροπής, η οποία θα έχει κατά πάσα πιθανότητα τη σύσταση που
απεικονίζεται στο τραπέζι και φυσικά η αντίδραση στη σκέψη του κυρίου
Καραµόσχου είναι εξαιρετικά σηµαντική.
Υπάρχουν δύο πράγµατα νοµίζω, βασικά, για να αναπτυχθεί ο
οινοτουρισµός. Ένα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και δεύτερον είναι ο
καταναλωτής. Αυτό δεν το θίξαµε ακόµα, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να
αρχίσουµε να επεµβαίνουµε λιγάκι στη διάθεση του καταναλωτή ο οποίος
τείνει να ισοπεδωθεί σε όλα του.
Η ουσία του οινοτουρισµού είναι η διαφοροποίηση. Αν δεν
καταφέρουµε να ενισχύσουµε αυτό το αίσθηµα της διαφοροποίησης που
χρειάζεται ο καταναλωτής, θα κάνουµε µια τρύπα στο νερό.
Η πρώτη αντίδραση στην τοποθέτηση αυτή είναι να κάνουµε µία
µόνιµη επιτροπή. Όλοι ξέρουµε πόσο σιχαινόµαστε και ειδικά εγώ τις
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επιτροπές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολλές φορές απαραίτητες,
προκειµένου να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα και για να
συµµετέχουµε και όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούµε τον κύριο Μπουτάρη. Εδώ, επειδή θα έπρεπε να είµαστε
ήδη στον Συνεταιρισµό της Λήµνου, θα κλείσουµε τη συζήτηση.
Για όσους πήραν ακουστικά για τη µετάφραση, θα ζητούσαµε να τα
επιστρέψετε.
Κος ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ:
Ανεπίσηµα, το Προεδρείο σας δίνει την άδεια να διαλέξετε µεταξύ
Συνεδρίου, ύπνου και παραλίας. Ελεύθεροι!
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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