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ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ 
 

 
πππεεερρριιιηηηγγγήήήσσσεεειιιςςς   µµµεεε   τττοοοννν   οοοίίίνννοοο   οοοδδδηηηγγγόόό   

 
 
 
 
 
 
Κος  ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ :   
 

Καλησπέρα  και  από  µένα .  Ευχαριστούµε  κύριε  Υπουργέ  για  
την  παρουσία σας εδώ που είναι σηµαντική  

.  
 Θα  ήθελα  βέβαια  να  υπογραµµ ίσω  ότι  δυστυχώς  για  λόγους  
κακών  συγκυριών  το  Υπουργείο  Πολιτισµού  και  το  Υπουργείο  
Τουρισµού  δεν  κατάφεραν  να  εκπροσωπηθούν  µε  τους  Γενικούς  
Γραµµατείς  όπως  είχαν  καταρχήν  προγραµµατίσει  και  ζητώ  συγνώµη  
από  το ακροατήριο για αυτή την ιστορία, από τους  συνέδρους.  
 
 Το  αναφέρω  και  το  τονίζω  γιατί  θεωρούµε  ότι  ο  τουρισµός  και  
ο  πολιτ ισµός ,  µαζί  φυσικά  µε  τη  βάση  της  ιστορίας  που  είναι  η  
γεωργία ,  η  αµπελοκαλλιέργεια ,  είναι  οι  τρεις  βασικοί  πυλώνες  επάνω  
στους  οποίους  στηρίζεται  η  έννοια  του  οινοτουρισµού .  Θα  ήθελα  
πριν  αρχίσω  οτιδήποτε  να  ευχαριστήσω  ονοµαστικά  την  Ελένη  την  
Κόλλια ,  την  Ηλιάννα  τη  Σιδηροπούλου ,  τη  Μαρία  Τριανταφύλλου  και  
την  Κλαίρη  την  Ευκαρπίδου ,  όχι  αναγκαστικά  κατ '  αυτή  τη  σειρά ,  
όλες  µαζί ,  διότι  το  τελευταίο  εξάµηνο  µέσα  σε  έναν  πολύ  µεγάλο  
όγκο  δουλειάς  όπως  είπε  και  ο  κύριος  Υπουργός ,  δουλευόταν  η  νέα  
ΚΟΑ  και  η  συνεργασία  µε  το  Υπουργείο  ήταν  εξαιρετική ,  είτε  ήταν  ο  
κύριος  Ρηγάκης ,  είτε  ήταν  ο  κύριος  Μουλκιώτης ,  ήταν  εξαιρετική  
και  πολλή η δουλειά και φαίνεται ότι προχωράµε καλά.  
 
 Θα  ήθελα  επίσης  να  αναφέρω  το  ότι  το  Υπουργείο  Γεωργίας  
και  ο  ΟΠΕ  σε  αυτή  τη  φάση  έχουν  έναν  εξαιρετικά  σηµαντικό  ρόλο  
στα  θέµατα  του  οινοτουρισµού .  Ο  ΟΠΕ  ξεκίνησε  την  ιστορία  
ΚΕΡΑΣΜΑ  για  την  αγορά  του  εξωτερικού  και  απ '  ό ,τι  τουλάχιστον  
αντιλαµβανόµαστε  ξεκινάει  και  την  ιστορία  ΚΕΡΑΣΜΑ  για  την  
Ελλάδα .  
 
 Πήρε  το  µάτι  µου  τον  Λευτέρη  τον  Λαζάρου  από  το  
ΒΑΡΟΥΛΚΟ  ο  οποίος  νοµ ίζω  ότι  θα  µας  κεράσει  το  βραδινό  το  
γεύµα .  Θέλω  να  υπογραµµ ίσω  πόσο  σηµαντική  είναι  η  συνεργασία  
του  Υπουργείου  Γεωργίας  µε  τον  ΟΠΕ  και  φυσικά  µε  τον  κλάδο ,  µην  
το  κάνουµε  'δυο  γάιδαροι  µαλώνανε  σε  ξένο  αχυρώνα ' ,  βασική  
ιστορία  για  να  προχωρήσει  οτιδήποτε  είναι  ο  κλάδος .  Το  Υπουργείο  
Γεωργίας , το Υπουργείο Τουρισµού, το Υπουργείο Πολιτισµού, ο  
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ΟΠΕ ,  είναι  όργανα  κρατικά  τα  οποία  µπορούν  και  οφείλουν  να  
ενισχύσουν  τις  προσπάθειες  του  κλάδου ,  είτε  είναι  αυτό  
συνεταιρισµοί είτε είναι αυτό ιδιώτες.  
 
 Θέλω  να  το  τονίσω  αυτό ,  διότι  το  ΚΕΡΑΣΜΑ  είναι  µ ία  
εξαιρετική  πρωτοβουλία .  Δεν  νοείται  οινοτουρισµός  χωρίς  
γαστρονοµ ία  και  το  ΚΕΡΑΣΜΑ  είναι  µ ία  εξαιρετική  πρωτοβουλία  η  
οποία  ευχόµαστε  να  κρατήσει  για  πάντα ,  µην  είναι  ένα  
προγραµµατάκι, πρέπει να κρατήσει για πάντα.  
 
 Ένα  τέταρτο  σηµείο  που  είναι  πάρα  πολύ  ευχάριστο  σήµερα .  
Αναφέρθηκαν  ονόµατα  Δηµάρχων  πάρα  πολλά .  Ο  ρόλος  της  τοπικής  
αυτοδιοίκησης  στον  τουρισµό  είναι  εξαιρετικά  σηµαντικός .  Εδώ  
απλώς  θέλω  να  τονίσω  µ ία  παράληψη ,  είναι  και  ο  κύριος  Νίκος  
Πάζης  παρών  στο  Συνέδριο ,  εκπρόσωπος  του  Δήµου  Νάουσας ,  δεν  
µπορούσε να έρθει ο Δήµαρχος γιατί έχει µια αποστολή στη Γαλλία.  
 
 Θα  ήθελα  λοιπόν  να  ξεφύγω  από  την  κλασική  γραπτή  
παρουσίαση  που  συνήθως  γίνεται  σε  τέτοιες  ιστορίες  και  να  
προσπαθήσω  µέσα  σε  πολύ  λίγη  ώρα  να  αναπτύξω  ένα  βασικό  κατά  
την  άποψή  µου  στοιχείο ,  που  µπορεί  να  είναι  σηµαντικό  για  τον  
οινοτουρισµό .  Τι  περιµένουµε  εµείς  οι  οινοποιοί ;  Τι  θεωρούµε  ότι  
είναι  ο  οινοτουρισµός ;  Ποιό  είναι  το  όραµά  µας  για  αυτή  την  ιστορία  
και  κάνουµε και Συνέδριο για αυτό;  
 

Στοιχεία ,  αναλύσεις  και  διάφορες  πληροφορίες  για  το  τι  
συµβαίνει  στην  Ελλάδα  και  τον  κόσµο  έχουµε  δόξα  τον  Θεό  πάρα  
πολλά  και  θα  έχουµε  τη  δυνατότητα  να  παρουσιαστούν  εδώ  πολλά  
τέτοια  στοιχεία  από  πάρα  πολλούς  έµπειρους ,  ειδικούς  για  το  θέµα .  
Και  µάλιστα  έχουν  προηγηθεί  και  workshops τα  οποία  είχαν  
θεµατικές  ενότητες  και  θα  παρουσιαστούν  αύριο  το  απόγευµα  τα  
συµπεράσµατα που βγήκαν από αυτ ά  τα workshops.  

 
Τα  λέω  αυτά  γιατί  θα  σας  πω  ένα  περιστατικό  που  συνέβη  

προχθές  στην  Ένωση  Οινοπαραγωγών  του  Αµπελώνα  Βορείου  
Ελλάδος ,  το  οποίο  δείχνει  κατά  την  άποψή  µου  µ ία  οµ ίχλη  που  
επικρατεί  στα  µυαλά  µας  για  την  ιστορία  του  οινοτουρισµού .  Τον  
τελευταίο  χρόνο  έχουµε  κάνει  ένα  πολύ  καλό  πρόγραµµα  πάνω  στη  
βόρεια  Ελλάδα ,  το  οποίο  αφορά  τα  συµβεβληµένα  µέλη  µε  τους  
κρασάδες , προκειµένου να αναπτυχθεί περισσότερο ο οινοτουρισµός.  

  
Τα  συµβεβληµένα  µέλη  είναι  ξενοδοχεία ,  είναι  ρεστοράν ,  είναι  

ακόµα  και  πολιτ ιστικοί  σύλλογοι  και  διάφοροι  άλλοι  φυσιολατρικοί  
όµ ιλοι  και  λοιπά ,  όπου  ουσιαστικά  αποδέχονται  κάποιες  
προδιαγραφές  αυτές  όλες  οι  οµάδες ,  προδιαγραφές  οι  οποίες  
συνιστούν  µ ία  ποιοτική  κατάσταση  η  οποία  αξίζει  τον  κόπο  το  κρασί  
να  προτείνει ,  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  δηλαδή  να  προτείνουν  στον  
επισκέπτη .  

 
Η  διαµάχη  ήταν  προχθές ,  δεν  ήταν  διαµάχη ,  ήταν  µ ία  συζήτηση  

και  ίσως ο Παναγιώτης ο Γεωργιάδης θα µας πει αργότερα τα  
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σχετικά ,  θα  µας  δώσει  πιο  πολλές  πληροφορίες  για  αυτό .  Η  συζήτηση  
ήταν  εάν  η  ταµπέλα  'Δρόµοι  του  Κρασιού '  πρέπει  να  δείχνει  και  
χώρους  εκτός  οινοποιείου ,  που  δεν  υπάρχει  οινοποιείο  αλλά  
υπάρχουν  εστιατόρια ,  υπάρχουν  ξενοδοχεία ,  υπάρχει  οτιδήποτε .  
Αυτό  θα  πει  ότι  άλλοι  λέγανε  ότι  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  είναι  µόνο  
κρασί  και άλλοι λέγανε ότι πρέπε ι  να γίνει έτσι.  
 

Κι  αυτό  είναι  το  ουσιαστικό ,  εγώ  δεν  θα  µ ιλήσω  για  το  κρασί  
τώρα .  Το  κρασί  αφορά  τους  κρασάδες ,  ο  οινοτουρισµός  είναι  ένα  
τελείως  διαφορετικό  πακέτο ,  ένα  πακέτο  που  αφορά  ένα  συνολικό  
πράγµα ,  το  οποίο  αν  δεν  το  αγκαλιάσουµε  όλοι  µαζί  θα  είναι  
αποτυχία .  Ο  οινοτουρισµός  αφορά  τους  κρασάδες ,  αφορά  τους  
Δηµάρχους ,  αφορά  τους  εστιάτορες ,  αφορά  τους  ξενοδόχους ,  αφορά  
όλους . Βέβαια η πρωτοβουλία είναι των κρασάδων.  

 
Υπενθυµ ίζω  ότι  το  κρασί  είναι  το  µοναδικό  γεωργικό  προϊόν  το  

οποίο  κυκλοφορεί  επώνυµα  σε  όλο  τον  κόσµο ,  µεταφέροντας  µε  την  
ετικέτα  του  παραγωγού  σε  όλο  τον  κόσµο  την  εικόνα  του  τόπου .  Ένα  
κρασί  το  οποίο  γράφει  Νάουσα  επάνω ,  µεταφέρει  την  εικόνα  της  
Νάουσας .  Το  τι  θα  πιει  ο  καταναλωτής ,  εάν  θα  του  αρέσει  ή  όχι ,  θα  
έχει  αντίκτυπο  στο  όνοµα  Νάουσα ,  δεν  θα  έχει  αντίκτυπο  µόνο  στο  
όνοµα  του  όποιου  παραγωγού  Μπουτάρη  και  αυτό  είναι  πάρα  πολύ  
σηµαντικό  και  αυτό  είναι  και  υποχρέωση  µε  την  οποία  εµείς  οι  
κρασάδες  πρέπει  να  οδηγήσουµε  αυτή  τη  δράση ,  η  οποία  λέγεται  
Δρόµοι του Κρασιού.  

 
Έχω  κρατήσει  φυσικά  µερικές  σηµειώσεις .  Θα  πρέπει  εποµένως  

µετά  από  αυτή  την  αναφορά  που  έκανα ,  νοµ ίζω  θα  πρέπει  να  
αντιληφθούµε  ότι  χρειαζόµαστε  να  αποκαταστήσουµε  µ ία  ενιαία  
αντίληψη  του  τι  θα  πει  οινοτουρισµός  και  τι  θα  πει  οινοπαραγωγή .  
Δεν  το έχουµε ξεκαθαρι σµένο µέσα µας.  

 
Θα  διαβάσω  για  τον  οινοτουρισµό ,  πέρα  από  τον  ορισµό  τον  

οποίο  έχει  προταθεί  και  προχωράει  ελπίζουµε  γρήγορα  από  το  
Υπουργείο  Τουρισµού ,  γιατί  εκεί  θεσµοθετείται  η  έννοια  του  
οινοτουρισµού ,  επιτέλους .  Γιατί  δεν  µπορούµε  να  κάνουµε  πράγµατα  
χωρίς  να  είναι  θεσµοθετηµένα ,  στην  Ελλάδα  δεν  υπάρχει  η  έννοια  
οινοτουρισµός τυπικά.  

 
Το  πρόγραµµα  του  οινοτουρισµού  της  Μολδαβίας  –  και  έχουµε  

και  εκπροσώπους  της  Μολδαβίας  εδώ  –  ορίζει  ως  οινοτουρισµό  το  
είδος  του  τουρισµού  αυτού  που  ασκείται  κατά  την  επίσκεψη  
οινοπαραγωγών  περιοχών ,  κτηµάτων  και  οινοποιητικών  µονάδων  µε  
σκοπό  να  συνδυασθεί  η  ευχαρίστηση  της  γευσιγνωσίας  των  
προϊόντων  της  αµπέλου  µε  τη  µελέτη-εξοικείωση  µε  τον  τοπικό  
τρόπο  ζωής ,  τις  συνήθειες ,  τα  ήθη  και  τα  έθιµα ,  το  αγροτικό  
περιβάλλον  και  τις παραδόσεις.  

 
Ένας  άλλος  ορισµός  που  έχει  υιοθετηθεί  από  το  στρατηγικό  

σχέδιο  του  οινοτουρισµού  της  Αυστραλίας  2002-2005,  ορίζει  τον  
οινοτουρισµό  ως  τις  επισκέψεις  σε  οινοποιεία  και  αµπελουργικές  
ζώνες , µε σκοπό να αποκτηθούν εµπειρίες από τις µοναδ ικές   
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ποιότητες  του  τρόπου  ζωής  στην  Αυστραλία ,  συνδεδεµένες  µε  τις  
πηγές  του  καλού  κρασιού ,  περιλαµβανοµένης  της  εστίασης  σε  
περιβαλλοντικές  οµορφιές και πολιτιστικές δραστηριότητες.  
 

Θα  πρότεινα  λοιπόν  να  ορίσουµε  σαν  οινοτουρισµό  µ ία  ευρεία  
γκάµα  δραστηριοτήτων  που  δηµ ιουργούνται  γύρω  από  την  επίσκεψη  
των  τουριστών-περιηγητών  σε  οινοποιεία  και  αµπελουργικές  ζώνες  
και  περιλαµβάνει  γευσιγνωσία  κρασιών ,  εκπαιδευτικές  ξεναγήσεις ,  
φαγητό ,  εστίαση ,  ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις  και  λοιπά .  Ένα  από  τα  
κύρια  πράγµατα  που  πρέπει  να  έχουµε  εµείς  οι  κρασάδες  στην  
άσκηση  της  οινοτουριστικής  δράσης  είναι  η  εκπαίδευση  του  
καταναλωτή .  

 
Ο  καταναλωτής  πρέπει  να  καταλάβει  ότι  αυτό  που  πίνει ,  το  

κρασί ,  γιατί  είναι  έτσι  όπως  είναι ,  γιατί  είναι  άσπρο ,  γιατί  είναι  
κόκκινο ,  γιατί  είναι  γλυκό ,  γιατί  πίνεται  µετά  το  φαγητό ,  γιατί  
πίνεται  πριν  από  το  φαγητό ,  πώς  γίνεται  το  κρασί ,  γιατί  δεν  
ζυµώνονται  τα  γλυκά  κρασιά  στο  στοµάχι .  Είναι  µ ια  ιστορία  που  
ακούω  από  διάφορους ,  "Δεν  πίνω  γλυκό  κρασί  γιατί  ζυµώνεται  στο  
στοµάχι" ,  τέτοια  βλακεία  δεν  έχει  ξανακουστεί  ποτέ  αλλά  εν  πάση  
περιπτώσει .  

 
Το  δεύτερο  πράγµα  που  θα  έπρεπε  να  αποκαταστήσουµε  σαν  

λογική  είναι  η  συµφωνία  των  κρατικών  φορέων ,  του  Υπουργείου  
Γεωργίας ,  του  Υπουργείου  Πολιτισµού  και  του  Υπουργείου  του  ΕΟΤ  
για  τις  συναρµοδιότητες .  Η  συναρµοδιότητα  όλοι  ξέρουµε  ότι  είναι  η  
κατάρα  της  ελληνικής  δηµόσιας  διοίκησης .  Με  τη  συναρµοδιότητα  
κανένας  δεν  αναλαµβάνει  ποτέ  ευθύνη .  Και  µε  αυτή  τη  λογική  µπορεί  
να  σηκωθεί  ένας  Δήµαρχος  και  να  πει  "Θέλω  εγώ  από  ένα  εστιατόριο  
που  έχεις  εγκαταστήσει  εσύ  σε  ένα  οινοποιείο ,  µ ια  άδεια  λειτουργίας  
καταστήµατος  υγειονοµ ικού  ενδιαφέροντος" .  Μου  έχει  συµβεί ,  δεν  
το  λέω  επειδή  έτσι  µου  αρέσει ,  µου  έχει  τύχει  να  ζητηθεί  άδεια  
καταστήµατος  υγειονοµ ικού  ενδιαφέροντος  από  µ ικρό  ρεστοράν  που  
λειτουργεί  σε οινοποι είο .  

 
Με  αυτή  τη  λογική ,  θα  ζητούσα  από  τον  Υπουργό  και  από  τον  

Υπουργό  Γεωργίας ,  αλλά  και  από  τα  Υπουργεία  Εθνικής  Οικονοµ ίας  
που  έχουν  τους  αναπτυξιακούς  νόµους  και  από  τα  Υπουργεία  
Τουρισµού  και  Πολιτισµού  θα  ζητούσα  να  δοθούν  επιπλέον  κίνητρα  
για  επενδύσεις  σε  θέµατα  υποδοχής  ξένων ,  σε  θέµατα  ανάπτυξης  του  
οινοτουρισµού.  

 
Ένα  από  τα  κίνητρα  που  θα  µπορούσαν  να  δοθούν  και  το  οποίο  

έχει  και  άµεσα  άλλα  ενδιαφέροντα ,  θα  ήταν  να  θεωρούνται  
επιλέξιµες  δαπάνες  η  αγορά  παλαιών  αντικειµένων .  Θα  αναφέρω  ένα  
παράδειγµα .  Ο  Βαγγέλης  Γεροβασιλείου ,  ο  οποίος  είναι  γνωστός  σε  
όλους  για  τα  προϊόντα  του ,  έχει  ανοίξει  ένα  καινούργιο  µουσείο  
κρασιού ,  έχει  4 .500 τιρµπουσόν  από  τότε  που  ξεκίνησε  η  ιστορία  του  
τιρµπουσόν  µέχρι  σήµερα .  Αυτό  το  µουσείο  που  έχει  ανοίξει  ο  
Βαγγέλης  Γεροβασιλείου είναι µοναδικό στον κόσµο, θεωρείται το  
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καλύτερο  µουσείο  τιρµπουσόν  στον  κόσµο  και  το  λέω  µε  πολύ  
µεγάλη σιγουριά.  
 

Γι '  αυτή  την  ιστορία ,  ο  Βαγγέλης  µαζί  µε  ένα  άλλο  σύστηµα  
που  έχει  κάνει  για  παρουσίαση  αµπελουργικών  εργαλείων  και  
οινοποιητικών  µηχανηµάτων  και  λοιπά  από  τότε  µέχρι  σήµερα ,  ο  
Βαγγέλης  δεν  έχει  πάρει  ούτε  µ ία  δραχµή  από  επενδυτικό  
πρόγραµµα .  Αυτό  θεωρώ  ότι  πέρα  του  ότι  είναι  πολύ  άδικο ,  υπάρχει  
και  µία άλλη διάσταση.  

 
( . . . )  τα  οποία  θα  τα  πάρω  είτε  από  µ ία  δηµοπρασία ,  είτε  από  

έναν  αντικέρ  ή  οτιδήποτε  και  θα  θεωρεί  το  Υπουργείο  Γεωργίας  ότι  
τα  παλιά  αντικείµενα  δεν  είναι  επιλέξιµη  δαπάνη .  Υπάρχει  αυτή  η  
διαφοροποίηση .  Παλαιά  αντικείµενα  που  αποτελούν  διάσωση  της  
πολιτ ιστικής  κληρονοµ ιάς ,  αλλιώς  έχουν  καταντήσει  τα  πιο  πολλά  
οινοποιεία  Υπουργέ  µου ,  µέσω  του  προγράµµατος ,  έχουν  καταντήσει  
παραρτήµατα  των  Φιλιππίνων .  Διότι  τα  φιλιππινέζικα  αντικείµενα  
είναι  τα  πιο  φτηνά  από  όλα ,  καλά  είναι ,  δεν  λέω  όχι ,  αλλά  έτσι  
επέρχεται  µία αλλοίωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.  

 
Ένα  τρίτο  θέµα  το  οποίο  πρέπει  οπωσδήποτε  να  επιµένουµε  

είναι  η  συνεργασία  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  µε  τις  τοπικές  
ενώσεις .  Αυτό  είναι  απολύτως  απαραίτητο .  Είπαµε  πριν  το  
παράδειγµα  ότι  θα  πιουν  µ ια  Νάουσα  στην  Αυστραλία  και  ο  
Αυστραλός  θα  έχει  στον  νου  του  τη  Νάουσα .  Δεν  τον  νοιάζει  και  
πάρα  πολύ ο παραγωγός, ξεχνάει και το όνοµα.  

 
Και  φυσικά ,  θα  πω  δυο  πράγµατα  από  κειµένου .  Πρέπει  να  

καλύψουµε  όλη  την  κατάσταση  σε  δύο  επίπεδα .  Το  πρώτο  επίπεδο  
είναι  πώς  πρέπει  να  είναι  µ ία  µονάδα  οινοποιητική ,  είτε  είναι  
αµπελώνας  αυτός  σκέτος  είτε  είναι  αµπελώνας  µε  οινοποιείο ,  σε  µ ία  
αµπελουργική  ζώνη ,  όχι  µόνο  για  να  χαρακτηριστεί  επισκέψιµο  και  
να  φέρει  το  αντίστοιχο  σήµα ,  αλλά  και  γενικότερα  να  ανταποκρίνεται  
σε  ένα επίπεδο ποιότητας.  

 
Θα  µας  τα  πει  ίσως  αύριο  και  ο  Μαρτίνος  ο  Γκαίτλιχ ,  µπαίνει  η  

έννοια  του  αµπελοοινικού  τοπίου .  Έχει  υπογράψει  η  Ελλάδα  τη  
σύµβαση  του  τοπίου  εδώ  και  6-7 χρόνια ,  κανένας  δεν  έχει  αντιληφθεί  
ακόµα  περί  τίνος  πρόκειται ,  εµείς  σαν  οινοποιοί  επιµένουµε  ότι  από  
τη  στιγµή  που  η  έννοια  της  ζώνης  ονοµασίας  προέλευσης  εµπεριέχει  
µέσα  και  την  έννοια  της  διατήρησης  του  αµπελοοινικού  τοπίου ,  θα  
επιµένουµε  αυτή  η  σύµβαση  όχι  απλά  να  εφαρµοστεί  αλλά  να  
εφαρµοστεί  µε  µεγάλη  αυστηρότητα  στις  ζώνες  αµπελοοινικής  
ονοµασίας προέλευσης.  

 
Τι  επεµβάσεις  επίσης  πρέπει  να  γίνουν  και  πώς  να  

υποστηριχθούν  δράσεις  που  θα  πρέπει  να  γίνουν  σε  µ ία  
αµπελουργική  ζώνη  που  θα  χαρακτηριστεί  'οινοτουριστική ' .  Δεν  είναι  
απαραίτητο  όλες  οι  ζώνες  που  καλλιεργείται  σταφύλι  να  είναι  
οινοτουριστικές .  Έχουµε  περιοχές  της  Ελλάδος  οι  οποίες  δεν  είναι  να  
τις  δεις .  Στη  Λήµνο  όµως ,  όταν  περνάς  από  το  αεροδρόµ ιο  και  
βλέπεις  αυτούς τους αµπελώνες και καταλαβαίνεις γιατί είναι χαµηλό  
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το  αµπέλι  και  δεν  είναι  γραµµ ικό ,  γιατί  αυτό  και  γιατί  το  άλλο ,  αυτά  
πρέπει  να  εξηγηθούν  γιατί  τελικά  αυτή  τη  διαφορά  προσφέρεις  στον  
περιηγητή .  
 

Στις  σελίδες  2  και  3  του  προγράµµατος  του  δρόµου  του  
κρασιού  της  Μολδαβίας  περιγράφονται  οι  στόχοι  του  προγράµµατος  
αυτού ,  τους  περισσότερους  από  τους  οποίους  µπορούµε  κάλλιστα  να  
υιοθετήσουµε .  Όπως  επίσης ,  στις  σελίδες  4 ,  5  και  6  του  ίδ ιου  
προγράµµατος ,  περιλαµβάνονται  κριτήρια  και  προϋποθέσεις  που  θα  
πρέπει  να  πληρούν  οι  εγκαταστάσεις ,  ο  περιβάλλον  χώρος ,  η  κρατική  
ενίσχυση , πολλά από τα οποία µπορούµε σίγουρα να υιοθετήσουµε.  

 
Από  την  ιστοσελίδα  του  αυστραλιανού  οινοτουρισµού 

µπορούµε  επίσης  να  πάρουµε  πάρα  πολλές  υποδείξεις  που  αφορούν  
τις  προϋποθέσεις  που  είναι  εξαιρετικά  χρήσιµες .  Είναι  ένα  'ce l lar  
door  experience ' .  Παραθέτω  µερικά  µε  βάση  αυτά  που  οι  συνάδελφοι  
πρότειναν  µέχρι  σήµερα  και  άλλες  σκέψεις ,  µερικά  στοιχεία  που  
κατά  την άποψή µου θεωρούνται απαραίτητα για να ξεκινήσουµε.  

 
Καθιέρωση  άδειας  λειτουργίας  οινοποιείου  που  θα  εκδίδεται  

µετά  από  απαραίτητο  πιστοποιητικό  καταλληλότητας  που  θα  εκδίδει  
ο  κλάδος .  Την  άδεια  αυτή  θα  υποχρεούνται  να  πάρουν  όλα  τα  
οινοποιεία ,  αν  θέλουν  να  ενταχθούν  σε  προγράµµατα  οινοτουρισµού .  
Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  επιχειρηθεί  µ ία  αναβάθµ ιση  ποιοτική  του  
συνόλου  των εγκαταστάσεων της οινοποιίας.  

 
Πρόβλεψη  ύπαρξης  χώρων  εστίασης  και  ξενοδοχειακά  

καταλύµατα  είτε  στο  ίδ ιο  κτίριο  µε  το  οινοποιείο  είτε  σε  ανεξάρτητο  
οίκηµα .  Σε  κάθε  περίπτωση ,  οι  χώροι  πρέπει  να  είναι  διακριτοί ,  όχι  
απαραίτητα  ανεξάρτητοι ,  και  να  πληρούν  τους  όρους  ασφαλείας  για  
τους  επισκέπτες .  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να  υπάρχει  
δυνατότητα  άδειας  λειτουργίας  παράλληλα  µε  το  οινοποιείο ,  που  θα  
εκδίδεται  από το ΕΔΟΑΟ και το Υπουργείο Τουρισµού.  

 
Η  καταλληλότητα  επισκεψιµότητας  ενός  οινοποιείου  πρέπει  να  

προβλέπει  πράγµατα  τα  οποία  τα  παραγνωρίζουµε  αλλά  είναι  
ουσιαστικότατα ,  είναι  η  λεπτοµέρεια  που  κάνει  τη  διαφορά .  Ευπρεπή  
είσοδο  του  αµπελώνα  και  του  οινοποιείου ,  καλή  σηµατοδότηση  από  
τον  κύριο  οδικό  άξονα  ως  το  επισκέψιµο  οινοποιείο ,  εκεί  είναι  η  
ευθύνη  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  διακριτούς  χώρους  πάρκινγκ  για  
Ι .Χ .  και  άλλα  µέσα ,  πληροφόρηση  µε  οποιοδήποτε  τρόπο  για  τον  
επισκέψιµο  χώρο ,  τα  προγράµµατα  λειτουργίας ,  τα  προϊόντα ,  τις  
άλλες  δυνατότητες  επισκέψεων  σε  οινοποιεία ,  πολιτ ισµ ικά  και  
περιβαλλοντικά  ενδιαφέροντα.  

 
Όταν  έρθει  ένας  επισκέπτης  στο  δικό  µου  το  οινοποιείο  δεν  

πρέπει  να  του  δείξω  µόνο  τα  δικά  µου  τα  πράγµατα .  Θα  πρέπει  να  
του  δείξω  τι  συµβαίνει  στην  περιοχή ,  όλο  το  πακέτο .  Αν  θέλω  να  του  
δείξω  µόνο  τα  δικά  µου  τα  πράγµατα ,  θα  κάνω  ένα  διαφηµ ιστικό  
πρόγραµµα  δικό  µου .  Αλλά  όταν  είµαι  µέσα  στους  Δρόµους  του  
Κρασιού  πρέπει  να  του  δίνω  οπουδήποτε  και  να  πάει  και  να  παίρνει  
µ ία εικόνα όλης της κατάστασης.  
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Κατάλληλους  χώρους  υγιε ινής  για  τους  επισκέπτες ,  κατάλληλα  

καταρτισµένο  προσωπικό  ξεναγήσεων ,  προβολή  µε  κάθε  τρόπο  του  
τοπικού  χρώµατος ,  τοπικές  στολές ,  τοπική  κουζίνα ,  τοπικές  
διαλέκτους ,  τοπικά  ήθη  και  έθιµα .  Παρεµπιπτόντως  –  και  αυτό  δεν  το  
λέω  αστεία  –  εγώ  προτίθεµαι  να  ράψω  στολή  τσολιά  και  να  
υποδέχοµαι  τους  επισκέπτες  στη  Νάουσα  µε  τη  στολή  τσολιά ,  µην  
γελάτε  καθόλου .  Την  επόµενη  φορά  που  θα  έρθετε  πάνω  θα  µε  δείτε  
ντυµένο µε στολή τσολιά.  

 
Κατάλληλους  χώρους  γευστικών  δοκιµών  για  τις  παρουσιάσεις  

κρασιών ,  ύπαρξη  προγράµµατος  ξεναγήσεων  που  θα  περιλαµβάνει  
εκτός  από  τα  χαρακτηριστικά  του  αµπελώνα  και  του  οινοποιείου  και  
την  προβολή  του  συγκεκριµένου  τόπου .  Ύπαρξη  καταστήµατος  
πώλησης  σε  αυτοτελή  ή  όχι  χώρο  διαφόρων  προϊόντων  εκτός  φυσικά  
του  κρασιού .  Τα  προϊόντα  αυτά  µπορεί  να  είναι  από  σκεύη  και  είδη  
που  συνοδεύουν  το  κρασί  ως  τοπικά  είδη  γαστρονοµ ίας  και  φυσικά  
ακόµα  και  είδη  πρώτης  ανάγκης .  Μου  τέλειωσαν  τα  τσιγάρα ,  είµαι  σε  
έναν  αµπελώνα  στου  διαόλου  τη  µάνα ,  να  µπορώ  να  αγοράσω  
τσιγάρα  στο οινοποιείο.  

 
Κρίνεται  απολύτως  απαραίτητη  η  συνεργασία  µεταξύ  των  

οινοποιείων  κάθε  περιοχής ,  µ ικρότερης  ή  µεγαλύτερης  µε  τη  
λειτουργία  της  συντεχνίας  της  περιοχής .  Αυτό  νοµ ίζω  ότι  είναι  το  
πιο  σηµαντικό  από  όλα ,  η  συντεχνία  της  περιοχής .  Η  συντεχνία  δεν  
είναι  κακή  λέξη .  Κακοφορµ ίζε ι  καµ ιά  φορά  όταν  ακούµε  τη  λέξη ,  
αλλά  η  συντεχνία  για  τη  συγκεκριµένη  περίπτωση  δεν  είναι  κακή  
λέξη .  

 
Σηµαίες ,  λάβαρα ,  έντυπα  αναµνηστικά ,  πρέπει  να  συνοδεύουν  

µ ια  τέτοια  ενέργεια .  Κυρίως  όµως  οι  κοινές  δράσεις  που  πρέπει  να  
περιλαµβάνονται  είναι  οι  διάφορες  συνεργασίες ,  να  µην  τρώω  τώρα  
την  ώρα .  Και  βεβαίως ,  όλα  αυτά  τα  πράγµατα  πρέπει  να  είναι  
πρωτοβουλία  του  Δήµου .  Όταν  µπαίνεις  σε  µ ία  πόλη  η  οποία  έχει  το  
όνοµα  της  ζώνης  ονοµασίας  προέλευσης ,  πρέπει  να  καταλαβαίνεις  
όταν  µπαίνεις  στη  Νάουσα  ότι  είναι  πόλη  του  κρασιού  και  δεν  είναι  
ας  πούµε  η  Λιβαδειά .  Γιατί  σήµερα ,  χωρίς  να  έχω  τίποτα  µε  τη  
Λιβαδειά ,  είτε  στη  Νάουσα  µπεις  είτε  στη  Λιβαδειά  είναι  σαν  να  
µπαίνεις  στον  ίδ ιο  χώρο .  Μπαίνεις  στη  Νάουσα ,  πρέπει  να  
καταλάβεις .  Ή  στη  Νεµέα .  Μπαίνεις  στη  Νεµέα  και  δεν  
καταλαβαίνεις  ότι  η  Νεµέα  παράγει  κρασιά .  Πρέπει  να  τον  
καθηλώσεις  από την αρχή τον επισκέπτη.  

 
Κρίνεται  λοιπόν  απαραίτητη  η  συνεργασία  µε  την  τοπική  

αυτοδιοίκηση .  Να  µη  λέµε  πάρα  πολλά  πράγµατα .  Υπάρχει  και  µ ία  
πρόταση  για  τον  τρόπο  χρηµατοδότησης ,  γιατί  ας  µη  ξεχνάµε  ότι  
χωρίς  λεφτά  δεν  γίνεται  απολύτως  τίποτα .  Λοιπόν  πρέπει  να  βρεθεί  
ένας  τρόπος  χρηµατοδότησης  αυτών  των  λειτουργιών .  Η  συντεχνία  
µπορεί  να  µαζέψει  τα  λεφτά ,  µε  µ ία  κοινή  συµφωνία ,  µε  ένα  µ ικρό  
ποσοστό  σε  οτιδήποτε  συµβαίνει .  Υπάρχει  τρόπος ,  αρκεί  να  υπάρχει  
καλή  θέληση.  
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Παρουσιάσεις  κρασιών  µε  διάφορες  ευκαιρίες  και  θεσµοθέτηση  

τοπικών  διαγωνισµών  κρασιού .  Είναι  πάρα  πολύ  σηµαντικό  να  
υιοθετηθούν  τοπικοί  διαγωνισµοί  κρασιού .  Με  τους  τοπικούς  
διαγωνισµούς  κρασιού  υπάρχει  δυνατότητα  να  προωθηθούν  και  οι  
µ ικρότεροι  παραγωγοί  οι  οποίοι  ερασιτεχνίζουν ,  να  ξεκινήσουν  και  
να  κάνουν  δικά  τους ,  καλύτερα  προϊόντα .  Ο  Ηλίας  ο  Λιακόπουλος  
δεν  είχε  σχέση  µε  τα  κρασιά .  Ο  Ηλίας  Λιακόπουλος  σήµερα  
παρακολουθεί  το  Συνέδριο  Οινοτουρισµού  διότι  είναι  παραγωγός  
τσίπουρου ,  το  οποίο  είναι  προϊόν  αµπέλου  άρα  µπαίνει  µέσα  στο  
πακέτο , γιατί αγάπησε αυτή την ιστορία.  

 
Όλες  αυτές  οι  ενέργειες  έχουν  έναν  στόχο  φυσικά .  Να  

αναβαθµ ισθεί  η  αισθητική  των  περιοχών  και  φυσικά  των  
αµπελοοινικών  εγκαταστάσεων .  Και  κύριε  Υπουργέ ,  δεν  γίνονται  
χωρίς  λεφτά  αυτά .  Εάν  δεν  αντιληφθούµε  ότι  οι  επενδύσεις  που  
αφορούν  τους  επισκέψιµους  χώρους  είναι  παραγωγικές ,  ίσως  
παραγωγικότερες  από  µ ία  δεξαµενή  ή  µ ία  αντλία ,  πρέπει  να  γίνει  
αντιληπτό  αυτό ,  τώρα  εξαιρούνται  οι  ενισχύσεις  για  αυτές  τις  
επενδύσεις .  

 
Και  πρέπει  φυσικά  να  παρουσιαστεί  µε  τον  πρέποντα  τρόπο  ο  

σύγχρονος  ελληνικός  τρόπος  ζωής ,  που  έχει  σχέση  µε  το  περιβάλλον  
της  ελληνικής  υπαίθρου  –  λέγαµε  για  το  αµπελοοινικό  τοπίο  –  την  
ιστορική  µας  παράδοση ,  την  ενσωµάτωση  των  πολιτ ιστικών  µας  
χαρακτηριστικών  στον  σύγχρονο  κόσµο  και  εν  τέλει ,  την  πρόταση  
για  έναν σύγχρονο τρόπο ξεκούρασης και διασκέδασης.  

 
Καλοί  είναι  οι  αρχαίοι  ηµών  πρόγονοι ,  τα  κρασιά  φυσικά  που  

πίνανε  δεν  έχουν  καµ ία  σχέση  µε  τα  κρασιά  που  πίνουµε  σήµερα .  
Καλή  είναι  και  η  ιστορία  µας ,  αλλά  αυτό  πρέπει  να  µας  δώσει  τη  
δυνατότητα  να  φύγουµε  ένα  βήµα  µπροστά .  Κανένας  δεν  έχει  τη  δική  
µας  ιστορία .  Θετικό .  Κανένας  δεν  έχει  το  δικό  µας  παρόν .  Τελείως  
αρνητικό .  Είµαστε  οι  χειρότεροι  στον  κόσµο ,  πρέπει  να  το  
αντιληφθούµε  αυτό  το  πράγµα  για  να  µπορέσουµε  να  ξεφύγουµε  από  
την  αρχαιολατρεία που µας κρατάει πίσω.  

 
Θα  µπορούσα  τέλος  να  προτείνω ,  αυτό  είναι  λίγο  εξτρεµ ιστικό ,  

καθιέρωση  άδειας  πώλησης  κρασιών .  Δηλαδή  οποιοσδήποτε  θέλει  να  
εµπλακεί  στο  σύστηµα  πώλησης  κρασιών ,  από  την  κάβα  και  το  
εστιατόριο  και  την  πώληση  χύµα  χωρικού  κρασιού ,  αυτά  τα  περίφηµα  
χύµα  χωρικά  κρασιά  που  θυµ ίζουν  τα  χριστά  ελληνικά  ήθη  της  
υπαίθρου ,  είναι  ό ,τι  χειρότερο  έχει  να  παρουσιάσει  η  Ελλάδα .  Τα  
χύµα  κρασιά  τα  χωρικά ,  κι  αυτό  ίσως  Υπουργέ  µπορεί  να  είναι  ένα  
πολύ  σηµαντικό  στοιχείο  για  την  καµπάνια .  Η  καµπάνια  είναι  
'Αποφεύγετε  το  χύµα  κρασί ' .  Όχι  το  ποτήρι  στο  ρεστοράν .  Το  χύµα  
κρασί ,  αυτό  που  πουλάνε  στα  σταυροδρόµ ια ,  που  πουλάνε  σε  
νταµ ιτζάνες  πλαστικές  και  το  οποίο  πέραν  όλων  των  άλλων  είναι  και  
φοροφυγάδες .  

 
Ως  προς  το  super  market  και  το  µπακάλικο ,  να  απαιτείται  µε  

προδιαγραφές  του  τύπου  αποθήκευσης ,  συντήρησης ,  παρουσίασης  
κρασιού , ύπαρξη και προβολή τοπικών κρασιών και αποσταγ µάτων,  
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ύπαρξη  γεύσεων  για  το  κρασί  και  υπεύθυνο  για  το  οποιοδήποτε  
τµήµα πώλησης.  
 

Μετά  από  όλα  αυτά ,  ποιό  είναι  το  όραµα ;  Τα  είπαµε ,  τα  
είπαµε .  Ποιό  είναι  το  δικό  µου  το  όραµα ,  θα  σας  πω  για  το  δικό  µου  
το  όραµα .  Μέσα  από  αυτή  την  πολυκαλλιέργεια ,  την  αισθητική , 
πολιτ ισµ ική  και  κοινωνική  ισοπέδωση  που  επικρατεί  στην  Ελλάδα  –  
διότι  πρέπει  να  το  αποδεχθούµε  αυτό  το  πράγµα ,  ότι  επικρατεί  µ ία  
ισοπέδωση  συνολικότερη  –  το  κρασί  µπορεί  να  δουλέψει  για  να  
προχωρήσουµε σε µία αναγέννηση.  

 
Να  µη  φοβόµαστε  να  παρουσιάσουµε  αυτό  που  είµαστε ,  να  µη  

µ ιµούµαστε ,  να  µελετήσουµε  την  παράδοσή  µας  και  να  κάνουµε  το  
επόµενο  βήµα .  Δεν  φτάνει  να  ξέρουµε  τι  ωραίος  που  ήταν  ο  
Περικλής  του  χρυσού  αιώνα ,  τον  χρυσό  αιώνα  πρέπει  να  τον  φέρουµε  
σήµερα ,  εδώ .  Να  λειτουργήσει  το  κρασί  όπως  είναι  η  ταυτότητά  του ,  
δηλαδή  ένας  δείκτης  πολιτ ισµού  και  οδηγός  κοινωνικής  και  
πολιτ ιστικής  αναβάθµισης. Σας ευχαριστώ.  
 
 
 
 


