ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας µέρα κι από δικής µου πλευράς. Θα
ήθελα να σας ζητήσω λιγάκι συγνώµη, δεδοµένου ότι ο ρόλος µου είναι η
µεταφορά πορισµάτων οµάδας εργασίας, να σας ζητήσω λιγάκι συγνώµη
για τον κάπως επιγραµµατικό χαρακτήρα της παρέµβασης, δεδοµένου ότι
µεταφέρουµε θέσεις και όχι απόψεις.
Πέραν τούτου, µία άλλη διάσταση είναι η πίεση του χρόνου, οπότε
δυστυχώς έχει κι έναν ρυθµό γκάλοπ η όλη παρουσίαση, αλλά ας µην
χάνουµε άλλο χρόνο.
Οινοτουρισµός και τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό ήταν το αντικείµενο
του συγκεκριµένου εργαστηρίου. Ας ξεκινήσουµε µε µία κοινοτοπία, µε
κάτι το οποίο είναι δεκτό από όλους µας. Το θέµα ότι καταρχήν στον τόπο
µας δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο για τον οινοτουρισµό.
Το γεγονός αυτό µας οδηγεί σε δύο συµπεράσµατα, έχει δύο
επιπτώσεις. Η πρώτη επίπτωση είναι ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
σήµερα δεν είναι κατ' ανάγκη ουδέτερο, αλλά πολλές φορές είναι εχθρικό
στην ανάπτυξη οινοτουριστικής δραστηριότητας, πράγµα το οποίο
σηµαίνει ότι χρειάζονται παρεµβάσεις ούτως ώστε αν µη τι άλλο αυτό το
θεσµικό πλαίσιο να δηµιουργηθεί και να είναι υποστηρικτικό στην
ανάπτυξη οινοτουριστικής δραστηριότητας.
Στις διαφάνειες που βλέπετε, το ΟΤ
οινοτουρισµού και το ΤΑ όπως θα δείτε στη
αυτοδιοίκηση. Το πρώτο θέµα είναι αυτό, το
πολλές φορές αντιστρατεύεται προσπάθειες και
οινοτουριστικής δραστηριότητας.

είναι για τη θέση του
συνέχεια είναι η τοπική
ότι το θεσµικό πλαίσιο
πρωτοβουλίες ανάπτυξης

Το δεύτερο είναι ότι λόγω της µη ύπαρξης ενός συγκεκριµένου
θεσµικού πλαισίου, δεν υπάρχει και σαφές µοντέλο οινοτουρισµού.
Είδαµε προηγουµένως, σήµερα το πρωί, διαφορετικές προσεγγίσεις στο
θέµα της ανάπτυξης οινοτουρισµού. Κάπου θα πρέπει να τοποθετηθεί εν
πάση περιπτώσει και η χώρα µας και να αρχίσει να δραστηριοποιείται
στον συγκεκριµένο τοµέα.
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Βέβαια, ως αποτέλεσµα της κουβέντας στην οµάδα εργασίας,
λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες αυτού του χώρου, του
ελληνικού χώρου, που σηµαίνει αµπελώνας µικρής κλίµακας, που
σηµαίνει όλα αυτά που παρουσίασε προηγουµένως ο προλαλήσας, τοπία
µικρής κλίµακας επίσης, εκµεταλλεύσεις αντίστοιχα µικρές και τα λοιπά,
ιδιαιτερότητα τοπίου και όλα αυτά τα θέµατα, είναι µάλλον δύσκολο αν
όχι αδύνατο το να φανταζόµαστε µοντέλα σαν αυτά εδώ της Napa Valley
να εφαρµόζονται στην περιοχή µας.
Άρα θέλουµε κάποια προσέγγιση, η οποία να µην είναι τόσο
επικεντρωµένη στο συγκεκριµένο αγρόκτηµα, αλλά είναι περισσότερο
επικεντρωµένη σε ολόκληρη την περιοχή.
Ποιά είναι τα οφέλη από την οινοτουριστική δραστηριότητα; Από
τον οινοτουρισµό ωφελούνται πολλαπλά οι περιοχές που τον προωθούν.
Έχουν, όπως ακούσαµε κι εχθές, τοπική προβολή, έχουν αύξηση της
επισκεψιµότητας, αυξάνονται οι πωλήσεις του οίνου, αυξάνονται οι
πωλήσεις υπηρεσιών, φιλοξενία, εστίαση, εµπόριο και τα λοιπά.
Έχουµε
πώληση
και
προώθηση
χαρακτηριστικών
τοπικών
προϊόντων, που διαφορετικά µπορεί να µην βρίσκανε τον δρόµο προς την
αγορά, έχουµε µάρκετινγκ το οποίο συνεχίζεται και µετά την ολοκλήρωση
της "τουριστικής διαδικασίας", της επίσκεψης του συγκεκριµένου
ανθρώπου, του συγκεκριµένου τουρίστα, στην περιοχή, δεδοµένου ότι τα
προϊόντα µπορεί να τα βρει ενδεχοµένως στο ράφι της περιοχής του.
Έχουµε αύξηση των εισοδηµάτων στην περιοχή η οποία αναπτύσσει
οινοτουρισµό και τέλος βεβαίως, όλα αυτά εδώ πέρα οδηγούν στη
µόχλευση της τοπικής ανάπτυξης και έτσι έχουµε προώθηση της
αναπτυξιακής διαδικασίας.
Σηµαντικός λοιπόν ο συγκεκριµένος κλάδος για τις περιοχές που
επενδύουν µε επιτυχία στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Ξεφεύγουµε λοιπόν
από τη στενή διάσταση, ότι ο οινοτουρισµός είναι αυστηρά µία κλαδική
υπόθεση, µία υπόθεση του κρασιού. Ο οινοτουρισµός είναι µία υπόθεση
που αφορά τις περιοχές που επενδύουν στο συγκεκριµένο αντικείµενο στο
σύνολό τους.
Η δηµιουργία έτσι του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την
προώθηση του οινοτουρισµού, είπαµε δεν είναι κλαδική υπόθεση αλλά
αφορά την τοπική ανάπτυξη γενικά.
Πώς µπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη της οινοτουριστικής
δραστηριότητας; Ο οινοτουρισµός προϋποθέτει προσβάσεις, υποδοµές
γενικότερα, προϋποθέτει ένα καλό περιβάλλον όπως ακούσαµε κατά κόρον
σήµερα, προϋποθέτει δραστήριες και καλές επιχειρήσεις, καταλύµατα,
εστίαση, εµπόριο και τα λοιπά, ποιότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ο οινοτουρισµός δεν είναι µία αποσπασµατική δραστηριότητα.
Απαιτεί συστράτευση της τοπικής κοινωνίας. Αποτελεί αυτό που
ακούσαµε χθες από τον κύριο Μπουτάρη, µία διεπαγγελµατική
προσέγγιση. Στις οινοτουριστικές περιοχές, για να µπορέσει αυτή η
προσπάθεια να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει το κρασί να αναχθεί σε τοπική
υπόθεση.
Η ανάπτυξη του οινοτουρισµού ως συνολικότερη δραστηριότητα
που αφορά µία περιοχή γενικά, απαιτεί – σκεπτόµενοι και αυτό που µόλις
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ανέφερα προηγουµένως – συνεργασία και συντονισµό της τοπικής
κοινωνίας για έναν κοινό στόχο, γι' αυτόν τον συγκεκριµένο κοινό στόχο.
Στην πατρίδα µας, απ' ό,τι λέει η εµπειρία και η συγκεκριµένη
εµπειρία, αυτό έχει αποδειχθεί σε πολλές περιοχές να είναι µία πολύ
δύσκολη υπόθεση. Αντίθετα, όπου αυτό ήταν εφικτό είχε εξαιρετικά
αποτελέσµατα. Τον ρόλο της προώθησης και του συντονισµού της
συνεργασίας µπορεί, αν όχι επιβάλλεται, να αναλάβει η τοπική
αυτοδιοίκηση.
Αλλά ας µην ξεχνάµε, η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ούτως ή
άλλως για να δηµιουργήσει και το περιβάλλον, να δηµιουργήσει το
πλαίσιο µέσα από τα έργα υποδοµής, µέσα από την επικοινωνία, µέσα από
τον συντονισµό και τα λοιπά, να δηµιουργήσει λοιπόν το πλαίσιο και τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.
Όπου είχαµε επιτυχή αποτελέσµατα, απαιτήθηκε για την επιτυχή
αυτή έκβαση των προσπαθειών, πρωτοβουλία, απαιτήθηκε φαντασία,
απαιτήθηκε
έντονη
διαδικασία
διαβούλευσης,
ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση, διαβούλευση και κυρίως, συντονισµός και συνεργασία.
Όλη αυτή η προσπάθεια συντονισµού, επικοινωνίας, συνεργασίας
των τοπικών φορέων µεταξύ τους προς τον κοινό στόχο, προς το κοινό
όραµα, πρέπει κάπου να καταγράφεται, πρέπει κάπου να είναι
αποκρυσταλλωµένη. Χρειάζεται λοιπόν ένα κείµενο, ένα σύµφωνο, µία
χάρτα, ό,τι µορφή κι αν έχει αυτή η χάρτα εν πάση περιπτώσει, που να
κρυσταλλοποιεί, να αποκρυσταλλώνει τις κοινές απόψεις, τον κοινό στόχο
και τις κοινές προσπάθειες που θέλουν οι φορείς να καταβάλουν για να
επιτύχουν την ανάπτυξη της οινοτουριστικής δραστηριότητας.
Ποιες περιοχές µπορούν να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη
οινοτουριστικής δραστηριότητας. Διότι και αυτό αποτελεί ένα θέµα για
κουβέντα, ένα θέµα για διερεύνηση. Προφανώς, µιλώντας για
οινοτουρισµό αναφερόµαστε σε µία τουριστική δραστηριότητα που
αποσκοπεί στο να προσελκύσει επισκέπτες βάσει της παραγωγής κρασιού.
Είναι προφανές λοιπόν ότι οι περιοχές οι οποίες µπορούν να
συµµετάσχουν σε µία τέτοια προσπάθεια, είναι περιοχές µε έντονη
οινοπαραγωγική παράδοση και µε έντονη οινοπαραγωγική δραστηριότητα.
Η ΚΕΔΚΕ από δικής της πλευράς, Κεντρική Ένωση Δήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος, έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη
του οινοτουρισµού γενικά στη χώρα µας. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει
κάποια σοβαρή προσπάθεια για ενηµέρωση και κινητοποίηση, για
µόχλευση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και ίσως αυτό να
αποτελεί πεδίο δόξης λαµπρό για το συγκεκριµένο Συνέδριο και τους
φορείς που συµµετέχουν σήµερα εδώ.
Τουρισµός, οινοτουρισµός. Ο οινοτουρισµός από τον ορισµό του
και µόνο αποτελεί τουριστική δραστηριότητα. Ως τέτοια υπακούει στους
γενικότερους κανόνες που διέπουν τον τουρισµό γενικά. Έτσι, έννοιες
όπως η διαφοροποίηση, η ελκυστικότητα, η οργάνωση, η ποιότητα στις
υπηρεσίες και τα προϊόντα και τα λοιπά, είναι έννοιες τις οποίες πρέπει
επίσης να υιοθετήσει η οινοτουριστική, λογική οινοτουριστική φιλοσοφία,
η οινοτουριστική πρακτική.
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Η ύπαρξη πλούσιας παράδοσης και πολιτισµού στη χώρα µας, όπως
επίσης και το µεγάλο ρεύµα τουριστών που δεχόµαστε κάθε χρόνο,
αποτελούν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για
τις οινοπαραγωγικές περιοχές. Πρέπει όµως να αξιοποιηθούν σωστά και
ακούσαµε πολλά πράγµατα µέχρι αυτή τη στιγµή.
Το θέµα του σχεδιασµού. Ο τουρισµός και όχι µόνον ο τουρισµός,
έχει θετικά αλλά µπορεί να λειτουργήσει και συγκρουσιακά µε την
αµπελουργία και την οινοποιεία. Στη Σαντορίνη, ο αµπελώνας πιέστηκε
και συρρικνώθηκε, στα Σπάτα για άλλους λόγους δέχεται ο αµπελώνας
εκεί πολύ µεγάλες πιέσεις, ας µην πούµε ότι τείνει να εξαφανιστεί, εν
πάση περιπτώσει µειώνεται αισθητά χρόνο µε τον χρόνο.
Είτε είναι το θέµα της αύξησης της αξίας της γης, είτε είναι το
θέµα του περιορισµού της γεωργικής ή αµπελοοινικής γης στο σύνολό της,
είτε είναι η καταστροφή βεβαίως του αµπελοοινικού και όχι µόνο τοπίου.
Ειδικά το τελευταίο, γνωρίζουµε όλοι ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό
καθώς αποτελεί τη βάση για τον οινοτουρισµό.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση στην
προσπάθεια αυτή εδώ της ανάπτυξης του οινοτουρισµού, να λειτουργήσει
σχεδιαστικά, να θέσει τις αναπτυξιακές επιλογές για τον χώρο της, να
τοποθετήσει χωροθετικούς κανόνες, κανόνες χωροθέτησης, να οριοθετήσει
δραστηριότητες, τόσο για τη δικιά της περιοχή, αλλά επίσης όπως
ακούσαµε και προηγουµένως σε κάποιον από τους εισηγητές, το ίδιο
πράγµα να γίνει και σε εθνικό πλαίσιο.
Πότε µπορούµε να ξεκινήσουµε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες;
Σαφέστατα, η έλλειψη συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου δυσχεραίνει την
ανάπτυξη του οινοτουρισµού. Ωστόσο αυτό δεν είναι απαγορευτικό.
Έχουµε µία σειρά παραδείγµατα, πολλά από αυτά ακούσαµε ήδη σήµερα,
όπου προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
και των τοπικών οινοπαραγωγών, έχουν δώσει πολύ ενδιαφέροντα
αποτελέσµατα.
Ακούσαµε πολλά και συζητήσαµε για το θέµα των πόρων.
Χρειάζονται πόροι, χρειάζονται κεφάλαια και τα λοιπά. Η τοπική
αυτοδιοίκηση στο συγκεκριµένο θέµα, µάλιστα τη στιγµή που αυτό δεν
είναι θεσµοθετηµένο, στερείται πόρων.
\
Δείτε τώρα ένα συγκεκριµένο παράδειγµα. Υπάρχει αδυναµία, λόγω
της έλλειψης θεσµικού πλαισίου και τα λοιπά, να καλύψει καν τις
συµµετοχές της, οι δήµοι που συµµετέχουν να καλύψουν τη συµµετοχή
τους σε ένα διευρωπαϊκό όργανο και µε αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν
θετικά και όχι ανασταλτικά εν πάση περιπτώσει. Τέτοιου είδους
λεπτοµέρειες.
Ακόµα βέβαια µεγαλύτερη σηµασία αποκτά το θέµα των πόρων στο
θέµα των επενδύσεων και στο θέµα της προώθησης της τοπικής
ανάπτυξης. Ωστόσο δεν είναι ένα κύριο και δεν είναι το πλέον σηµαντικό
εµπόδιο το θέµα της έλλειψης των πόρων. Η ανάπτυξη της
οινοτουριστικής δραστηριότητας δεν συνδέεται οπωσδήποτε και µε
µεγάλης κλίµακας δαπάνες.
Απαιτείται σωστή αξιοποίηση των πόρων, µπορεί κανείς να
αξιοποιήσει προγράµµατα, δράσεις χαµηλού κόστους, να κινητοποιήσει
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την ιδιωτική πρωτοβουλία, να αξιοποιήσει το θεσµικό πλαίσιο γύρω από
τα ΣΔΙΤ, να αξιοποιήσει τον εθελοντισµό και τα λοιπά.
Ας καταλήξουµε σε κάποια κεντρικά συµπεράσµατα από αυτή την
παρουσίαση και συµπεράσµατα της οµάδας εργασίας. Χρειάζεται η
σύσταση µίας κοινής οµάδας µεταξύ της ΕΔΟΑΟ και της Κεντρικής
Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων για καταγραφή και επεξεργασία των
προβληµάτων σε σχέση µε την ανάπτυξη του οινοτουρισµού και για την
προώθηση της οινοτουριστικής δραστηριότητας. Να δούµε ποια
προβλήµατα υπάρχουν στο σύνολό τους, να καταγραφούν.
Χρειάζεται κάποιο όργανο το οποίο θα συντονίσει όλη αυτή την
προσπάθεια στη χώρα µας γενικά. Προφανώς οι περιοχές που έχουν ήδη
αµπελοοινικό ενδιαφέρον µπορούν να ξεκινήσουν την προσπάθεια
ανάπτυξης οινοτουριστικής δραστηριότητας, προωθώντας τη συνεργασία
µεταξύ των τοπικών φορέων, διατυπώνοντας κάποιο σύµφωνο ανάλογα µε
το βαθµό ωριµότητας της κάθε µιας προσπάθειας και να ορίσουν και
κάποιον εκπρόσωπο, µε τον οποίο µπορεί κανείς στη συνέχεια να
επικοινωνεί σε κεντρικό επίπεδο και να µεταφέρει τα µηνύµατα και τους
προβληµατισµούς σε τοπικό επίπεδο.
Ενδεχοµένως
η
ΕΔΟΑΟ
θα
µπορούσε
να
αναλάβει
την
πρωτοβουλία, να στηρίξει αυτές τις τοπικές προσπάθειες, παραδείγµατος
χάριν στέλνοντας καταρχήν κάποια σύµφωνα, κάποια υποδείγµατα
συµφώνων, χαρτών όπως είπαµε προηγουµένως, πάνω στα οποία να
συνεργαστεί και να διατυπώσει το πρόγραµµά της η κάθε µία οµάδα η
οποία ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη οινοτουριστικής δραστηριότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
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