ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κα ΜΠΟΚΕΑ:
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για τη
διοργάνωση αυτού του εξαιρετικού Συνεδρίου µε θέµα τον οινοτουρισµό,
στην όµορφη και φιλόξενη Λήµνο.
Θα ήθελα επίσης να σας µεταφέρω τον χαιρετισµό για καλή
επιτυχία στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου Οινοτουρισµού, του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, κύριου Σπύρου
Ευσταθόπουλο, ο οποίος όπως θα βλέπετε και στο πρόγραµµα το
τυπωµένο ήταν προγραµµατισµένο να µιλήσει.
Ένα ατύχηµά του όµως την προηγούµενη Κυριακή και η παραµονή
του στο νοσοκοµείο έκτοτε, δεν του επέτρεψαν να βρίσκεται σήµερα µαζί
µας. Για τον λόγο αυτό, µου ζήτησε να σας απευθύνω δύο λόγια και να
σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά τη στρατηγική του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης ως προς την τουριστική αξιοποίηση και προβολή
ενός εξαιρετικού προϊόντος της ελληνικής γης και του ελληνικού
πολιτισµού.
Άλλωστε, από τα χρόνια του Οµήρου µέχρι σήµερα, οι Έλληνες
αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην καλλιέργεια του αµπελιού και στην
παραγωγή του ευλογηµένου οίνου. Ο οίνος ανέκαθεν συνόδευε όλες τις
πτυχές της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων. Τις χαρές, τις λύπες, τα
γλέντια, αλλά και τις καθηµερινές στιγµές τους.
Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια εφαρµογής
νέων τακτικών διαφοροποίησης και προβολής, προώθησης του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος, υιοθετεί νέες, σύγχρονες στρατηγικές και δράσεις.
Μία από αυτές θέτει ως στόχο τη διεύρυνση και τη βιώσιµη
ανάπτυξη των Δρόµων του Κρασιού. Δηλαδή τουριστικών δραστηριοτήτων
σε αµπελοοινικές περιοχές της χώρας και την ανάδειξή τους ως
διαφοροποιηµένη σύγχρονη τουριστική πρόταση.
Μια πρόταση που προσφέρει στους επισκέπτες εναλλακτικές
τουριστικές εµπειρίες, φέρνοντάς τους σε επαφή µε τη φύση, την τοπική
παράδοση και τις δραστηριότητες της υπαίθρου, καθώς και νέες
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γευσιγνωστικές εµπειρίες, ενώ παράλληλα ενδυναµώνει τον κοινωνικό
ιστό της τοπικής κοινωνίας.
Ωστόσο µέχρι σήµερα, όπως ήδη ακούστηκε πάρα πολλές φορές, η
ελληνική νοµοθεσία δεν προβλέπει σαφείς διαδικασίες καθορισµού των
κριτηρίων και των προϋποθέσεων δηµιουργίας των τουριστικών δρόµων.
Για πρώτη φορά λοιπόν και εδώ έχουµε την ανατροπή του τέλους
όπως ακούστηκε από τον κύριο Χρήστου, το Υπουργείο Τουριστικής
Ανάπτυξης προκειµένου να καλυφθούν οι υπάρχουσες θεσµικές ελλείψεις,
εξετάζει λεπτοµερώς και επισταµένως τη θεσµοθέτηση των τουριστικών
δρόµων, ως ειδική µορφή τουρισµού, µέσω ενός συγκεκριµένου πλαισίου,
προϋποθέσεων και κριτηρίων.
Μετά τη νοµοθετική ρύθµιση που ετοιµάζει η υπηρεσία και
σκοπεύουµε να κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή, όσο το δυνατόν
συντοµότερα, για ψήφιση, οι τουριστικοί δρόµοι θα αναδεικνύουν τα
ιδιαίτερα
γεωγραφικά,
ιστορικά,
πολιτιστικά
και
παραγωγικά
χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης διαδροµής, κατά µήκος της οποίας
αναπτύσσονται επιχειρήσεις και ποικίλες τουριστικές δραστηριότητες.
Σκοπός του Υπουργείου είναι ο εννοιολογικός προσδιορισµός
Δρόµοι του Κρασιού, να αποτελεί ιδανικό συνδυασµό τουριστικού,
πολιτιστικού και φυσικού τοπίου. Και η θεσµοθέτηση του εννοιολογικού
προσδιορισµού από το Υπουργείο είναι ένα µόνο µέσο στήριξης της
προσπάθειας που χρόνια τώρα καταβάλλει η Εθνική Διεπαγγελµατική
Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου.
Ένα άλλο µέσο έµπρακτης υποστήριξης αποτελεί η χορηγία
πρωτοβουλιών όπως η σηµερινή, το Συνέδριο αυτό, που τελεί και υπό την
αιγίδα του. Υποστήριξη που η ηγεσία του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης επιδιώκει να διατηρήσει και να ενδυναµώσει στο µέλλον,
πιστεύοντας ότι προσφέρει τα µέγιστα τόσο στο τουριστικό όσο και
αµπελοοινικό τοπίο της χώρας µας.
Επίσης, το Υπουργείο θα συµµετέχει ενεργά µε τέσσερις
εκπροσώπους του στη διυπουργική οµάδα εργασίας που συγκροτείται σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, στο πλαίσιο του προγράµµατος
του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε τίτλο 'Κρασί, Πολιτισµός, Τουρισµός
και Ανταλλαγές', όπως άλλωστε στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία
Καζαντζάκη και ο κύριος Tinlot.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ προσωπικά την ΕΔΟΑΟ
για την πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση του Συνεδρίου, καθώς και τους
οµιλητές για τις εξαιρετικές παρεµβάσεις τους και τις εισηγήσεις που
έκαναν, µε θέµατα και προβληµατισµούς που έθεσαν, που ελπίζουµε να
τις αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στο Υπουργείο
όσο και στη διυπουργική οµάδα εργασίας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους οικοδεσπότες Ληµνιούς,
για τα υπέροχα κρασιά τους, τη ζεστασιά, την ευγένεια και τη γλυκύτητά
τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
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