ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ:
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο και την κυρία
Δαλακούρα, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να παραχωρήσουν ευγενικά
αυτή την αίθουσα, προκειµένου να γίνει το Συνέδριό µας. Και νοµίζω ότι
είναι καλή αίθουσα, µας διευκόλυνε σε πάρα πολλά πράγµατα.
Ένα δεύτερο που θα ήθελα επίσης να πω, που δεν σχετίζεται άµεσα
µε το Συνέδριο αλλά νοµίζω ότι σχετίζεται εν τέλει. Πριν από 3 χρόνια
κάναµε το 1ο Συνέδριο του Ελληνικού Κρασιού, στο Μέτσοβο.
Αποτέλεσµα αυτού του Συνεδρίου ήταν να προχωρήσουµε στην εκπόνηση
ενός στρατηγικού σχεδίου για το κρασί.
Καθυστερήσαµε λιγάκι, δεν είχαµε τα λεφτά και τελικά νοµίζω ότι
την άλλη ή την παράλλη εβδοµάδα θα υπογραφεί η σύµβαση µε την
ανάδοχο εταιρεία, τον ανάδοχο σύµβουλο και θα µπορέσουµε να έχουµε
µέχρι το αργότερο, κατά τη διαβεβαίωση που είχα προχθές από τον κύριο
Κουρή, να έχουµε την πρώτη συνολική παρουσίαση του στρατηγικού
σχεδίου, πράγµα το οποίο είναι πολύ σηµαντικό.
Και παρεµπιπτόντως το λέω αυτό, ίσως δεν γίνει, ίσως γίνει, θα
προσπαθήσουµε να γίνει και αυτό αφορά βέβαια και τον οινοτουρισµό
πολύ, ετοιµάζουµε στο πλαίσιο της ΔΕΝΤΡΟΠ µία παράλληλη εκδήλωση,
η οποία είναι η 'Αρχιτεκτονική των οινοποιείων'.
Είναι σχέδια, είναι φωτογραφίες, είναι ό,τι έχει σχέση µε αυτό που
λέµε αισθητική του χώρου του οινοποιείου και θα οργανωθεί παράλληλα
από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και
ελπίζουµε να είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
Το δεύτερο Συνέδριο του κρασιού είναι στη Λήµνο εδώ και αφορά
τον οινοτουρισµό. Ελπίζω τα αποτελέσµατα αυτού του Συνεδρίου να είναι
πολύ πιο γρήγορα από τα αποτελέσµατα του πρώτου συνεδρίου. Να έχουµε
βρει καλύτερους τρόπους να δουλεύουµε τα πράγµατα και να
προχωρήσουµε.
Βέβαια, εύχοµαι το τρίτο συνέδριο να αφορά το αµπέλι. Αρχίσαµε
ανάποδα τη δουλειά, δηλαδή αρχίσαµε από το εµπόριο και προχωράµε
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τώρα προς το αµπέλι ουσιαστικά, το οποίο ναι µεν δεν το είχαµε
ξεχασµένο, αλλά το έχουµε παραµορφωµένο ελαφρώς.
Δεν το ξέρουµε το αµπέλι στην Ελλάδα. Το αµπέλι για τον αγροτικό
τουρισµό σε πολύ µεγάλο ποσοστό δεν είναι κύρια πηγή εισοδήµατος και
αυτό είναι σηµαντικό πρόβληµα. Και έτσι ελπίζω ότι το επόµενο συνέδριο
θα είναι το συνέδριο για το αµπέλι και ό,τι άλλο έχει σχέση µε το αµπέλι.
Αυτά όσον αφορά τα πληροφοριακά.
Σαν συµπεράσµατα, θα τα αναφέρω επιγραµµατικά. Πιστεύω ότι
αυτή είναι η κοινή κατάληξη όλων, ότι το κρασί, το αµπέλι και το κρασί,
δηλαδή αµπελουργοί και οινοποιοί, είναι η κινητήρια δύναµη του
οινοτουρισµού. Απαιτείται κατά δεύτερον κατανόηση και κινητοποίηση
των εµπλεκοµένων επαγγελµατικών οµάδων, της τοπικής αυτοδιοίκησης
αλλά και της κρατικής µηχανής που θα ορίσει τα θεσµικά πλαίσια.
Απαιτείται κυρίως συστηµατική συµµετοχή κάθε τοπικής κοινωνίας,
όπου αναπτύσσεται οινοτουρισµός. Οι επαγγελµατίες δεν αρκούν. Η
υποδοχή, η συµπεριφορά, η περηφάνια για τον τόπο, ο άλλος τρόπος ζωής
πρέπει να πηγάζει από τον τοπική κοινωνία.
Ο οινοτουρισµός δοµείται πάνω σε ένα σύµπλεγµα συναρθρωµένων
δραστηριοτήτων και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τις τοπικές
οικονοµίες.
Θα
αναφέρω
ορισµένα
λειτουργικά
στοιχεία
του
οινοτουρισµού, εκτός φυσικά από τις αµπελοοινικές δραστηριότητες.
Τα πολιτιστικά δρώµενα κάθε περιοχής. Τις δραστηριότητες
υπαίθρου, είτε λέγονται αυτά περπάτηµα, είτε λέγονται περιηγήσεις, είτε
λέγονται
ποτάµια,
λίµνες,
θάλασσες,
αθλητικές
δραστηριότητες,
ρεµβασµός, οτιδήποτε. Το φυσικό τοπίο, το δοµηµένο τοπίο, τα ήθη και
τα έθιµα της κάθε περιοχής. Αυτό που λίγο ως πολύ ο κύριος Tinlot
περιέγραψε ως 'terroir'. Η φυσική γαστρονοµία φυσικά και τα τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα.
Οι τέχνες σε κάθε τους έκβαση, σαν αποτέλεσµα της ανθρώπινης
καλλιέργειας και δραστηριότητας. Η κοινωνική αλληλεγγύη, η συνολική
αντίληψη και συµπεριφορά είναι επίσης στοιχεία που θα πρέπει να
χαρακτηρίζουν την περιοχή όπου αναπτύσσεται ο οινοτουρισµός.
Τέλος, για τον επισκέπτη ο οινοτουρισµός πρέπει να είναι εµπειρία,
παρά ακόµα ένα προϊόν που αγοράζει και απολαµβάνει. Ο κύριος Χρήστου
µας το έδωσε να το καταλάβουµε πολύ καλά αυτό.
Τι θεωρούµε τώρα ότι πρέπει να γίνει πέρα από τα διάφορα
ευχολόγια. Απαιτείται µία άµεση παρέµβαση του Υπουργείου Γεωργίας
στα προγράµµατα LEADER αλλά και σε όλα τα προγράµµατα
χρηµατοδότησης των οινοποιείων και των αµπελώνων, για τα εξής θέµατα.
Πρώτον, κατάταξη στις επιλέξιµες δαπάνες εργαλείων, επίπλων,
οικοσκευών, αγοράς δηλαδή εργαλείων, επίπλων, οικοσκευής και λοιπά,
που ουσιαστικά αποτελούν την πολιτιστική µας κληρονοµιά, για να
µπορέσουν έτσι να διασωθούν.
Δεύτερον, παροχή επιπλέον κινήτρου για τη δηµιουργία εστιών
υποδοχής και προβολής του οινοτουρισµού στα οινοποιεία, στα
ξενοδοχεία, στους δήµους και λοιπά.
Διερεύνηση και συγκερασµό για την αξιοποίηση διαφόρων
χρηµατοδοτικών πρωτοκόλλων, ακούσαµε τον κύριο Αρκουµάνη, από
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Υπουργεία Γεωργίας, Τουρισµού και Πολιτισµού. Και τα τρία υπουργεία
έχουν τέτοια πρωτοβουλία. Και όποιο άλλο υπουργείο, µε δεδοµένο ότι
λεφτά υπάρχουν αλλά κατευθύνσεις δεν υπάρχουν. Είναι σίγουρο ότι τα
λεφτά υπάρχουν.
Δηµιουργία ειδικού χρηµατοδοτικού προγράµµατος για τον
οινοτουρισµό στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αυτό που είπε ο Παρασκευάς το 4
Κοινοτικό Πλαίσιο, και αναζήτηση χρηµατοδότησης ακόµα και µέσω της
νέας ΣΧΟΑΠ.
Αναζήτηση συνεργασίας µε την ΚΕΔΚΕ και το δίκτυο των Πόλεων
του Κρασιού. Η ΕΔΟΑΟ τώρα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον
οινοτουρισµό.
Η πρώτη αντίδραση είναι να συσταθεί µία µόνιµη οµάδα εργασίας,
σαν συνέχεια των workshop που λειτουργήσανε και των οποίων τα
αποτελέσµατα ήταν κατά την ταπεινή µου άποψη εξαιρετικά, για θέµατα
τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβάλλοντος και τοπίου, επικοινωνίας,
πολιτισµού, τουρισµού και ό,τι άλλο.
Η άλλη αντίδραση είναι να γίνει µία προσπάθεια να ενεργοποιηθούν
οι περιφερειακές οργανώσεις και να γίνουν τοπικά συνέδρια, µικρά τοπικά
τέτοιου τύπου συνέδρια. Και τέλος, επειδή ζούµε σε µία χώρα όπου το
κράτος και ο κρατισµός είναι βαθιά ριζωµένη ακόµα και µέσα στους πιο
αντεξουσιαστές από εµάς, κρίνω ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν είµαι αντικρατιστής, είµαι όµως άνθρωπος της ισορροπίας. Το
κράτος πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και τίποτα παραπάνω
από αυτό. Εγώ λέω να καλέσουµε το Υπουργείο Γεωργίας να επισπεύσει
την επίλυση των χρονιζόντων θεσµικών προβληµάτων. Έχουµε περίπου
τρία χρόνια που προσπαθούµε να αποκαταστήσουµε κάποιες διαδικασίες
για την αναθεώρηση ενός νόµου, του 243 του 69. Με αυτόν δουλεύουµε,
µε τον νόµο 243/69, ο οποίος θεωρητικά θα έπρεπε να είχε καταργηθεί.
Να καλέσουµε το Υπουργείο Τουρισµού να θεσµοθετήσει τον
οινοτουρισµό δια νόµου και να βγουν άµεσα οι υπουργικές αποφάσεις που
χρειάζονται για την εφαρµογή. Να επικροτήσουµε και να συµµετέχουµε
ενεργά στην προταθείσα κοινή οµάδα εργασίας του Υπουργείου
Πολιτισµού, Υπουργείου Τουρισµού και ΕΔΟΑΟ, για όλα τα θέµατα
κρασί, τουρισµός και πολιτισµός.
Χαιρετώντας και ευχαριστώντας όλους και ειδικά τους ξένους µας
για τη συµµετοχή, θα ήθελα να επαναλάβω το όραµα. Το κρασί θα µας
δείξει έναν νέο τρόπο ζωής, όχι απλά να αποδείξει ότι είναι ένα ακόµα
καλό προϊόν. Ότι το κρασί είναι ένα προϊόν, είναι ένα αποτέλεσµα µίας
ανθρώπινης δραστηριότητας, ριζωµένο πολύ βαθιά µέσα στη ζωή µας.
Θα κλείσω µε µία πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν ξέρω πόσοι το
πήρατε χαµπάρι, έγινε σήµερα ένα πολύ άσχηµο ατύχηµα το πρωί.
Σκοτωθήκανε δύο παιδιά σε ένα µηχανάκι, 16 και 19 χρονών, Λιµναίοι.
Και τώρα το απόγευµα, ο οδηγός που τα χτύπησε πέθανε από ανακοπή. Τα
συλλυπητήρια µας στην κοινωνία της Λήµνου και σας ευχαριστούµε για
την παρουσία σας.
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