ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΠΙΤΤΑΣ:
Καληµέρα σας. Δεν είπατε για το δικό µας workshop, το πόσο
περιπετειώδες ήταν. Ενώ όλα τα άλλα βαστήξανε γύρω στις τρεις ώρες, το
δικό µας ξεπέρασε τις πέντε ώρες, γιατί υπήρχαν εκπρόσωποι από όλες τις
τάσεις του τουρισµού και απ' ό,τι καταλαβαίνετε ήταν ένα πολύ
δηµιουργικό µπάχαλο, το οποίο δεν ξέρω αν θα µπορέσω να σας µεταφέρω
την κεντρική ιδέα ή τη συµπύκνωση ή θα µεταφέρω κάποια πράγµατα που
είναι πιο προσωπικά. Αλλά αυτό θα το δούµε στην πορεία.
Το θέµα µας είναι το ειδύλλιο του τουρισµού µε τον οίνο.
Ξεκινώντας από τον τουρισµό, θα πούµε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ο
παγκόσµιος τουρισµός χαρακτηρίζεται από δύο κυρίαρχες τάσεις. Η πρώτη
κυρίαρχη είναι η συγκεντροποίηση των µεγάλων τουριστικών tour
operator, µε αποτέλεσµα αφενός την αποδυνάµωση των µικρών
πρακτορείων, τους λεγόµενους specialists, και αφετέρου την ικανότητα
αυτών των δυο-τριών µεγάλων εταιρειών να κατευθύνουν το σύνολο του
µαζικού τουρισµού σε όλο και φθηνότερους προορισµούς και όπου αλλού
τους υπαγορεύουν τα συµφέροντά τους.
Η δεύτερη τάση είναι µια νέα τάση, η τάση των internet
users. Η χρήση του διαδικτύου για την εξεύρεση του τουριστικού
προορισµού ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν 20 χρόνια και σήµερα, το 25% της
παγκοσµίου αγοράς επιλέγει και κάνει διακοπές ερχόµενοι απευθείας σε
επαφή µε τα ξενοδοχεία και τα µεταφορικά µέσα.
Η τάση αυτή χρόνο µε τον χρόνο συνεχώς αυξάνεται. Και αυτό
γιατί µία νέα κοινωνική τάξη, µε νέα τουριστικά ενδιαφέροντα, το
χρησιµοποιεί κατά κόρον.
Οι νέες αυτές κοινωνικές οµάδες µεσαίων εισοδηµάτων αλλά
υψηλού µορφωτικού επιπέδου, σε αντίθεση µε τον µαζικό τουρισµό και
τους γιάπηδες που καταναλώνουν φίρµες, επώνυµες µάρκες και
απολαµβάνουν τη γοητεία της χλιδής και της πολυτέλειας, θέλουν να
γνωρίσουν τις λεπτοµέρειες πίσω από τις φευγαλέες εικόνες.
Οι ψαγµένοι αυτοί περιηγητές έχουν χρήµατα, αλλά παράλληλα και
ευαισθησίες σχετικά µε το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους
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τοπικούς πολιτισµούς και την πολυ-πολιτισµικότητα. Τους 'Bobo's'
σύντµηση του 'Μπουζουάρ Μποέµ', όπως ονοµάστηκαν, κατά άλλους
µπορούµε να τους ονοµάσουµε creative classes ή οµάδες µε ενδιαφέροντα.
Όλους αυτούς λοιπόν τους γοητεύουν οι εντυπωσιακές εµπειρίες. Οι
περίπατοι σε παρθένα µονοπάτια, οι πολιτιστικές κληρονοµιές, οι τοπικές
κουζίνες, η συναναστροφή µε ανθρώπους της χώρας που επισκέπτονται,
ενώ απεχθάνονται τον εγκλεισµό τους στα άσυλα των all-inclusive
ξενοδοχείων.
Με βάση τα νέα αυτά δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης του
τουρισµού, είναι προφανές ότι κάθε τόπος πρέπει να κάνει ό,τι είναι
δυνατόν προκειµένου να διαφοροποιηθεί και να προβάλλει τη δική του,
µοναδική ταυτότητα. Μια ταυτότητα που παράλληλα µε τη γενικότερη
ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών, θα πρέπει
να εστιαστεί σε αυτό που θα αναδεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του
συγκεκριµένου τόπου.
Η τοπική γαστρονοµία, κουζίνα, κρασί κάθε τόπου, δεν αποτελεί
µόνο µία έκφραση γευστικής ταυτότητας, µία παράµετρο της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, αλλά είναι ένα σαφέστατο συγκριτικό πλεονέκτηµα και µία
σηµαντική πηγή πόρων για την οικονοµία του. Μη µας διαφεύγει ότι το
κρασί και εν γένει η γαστρονοµία, ακόµα κι αν δεν είναι το πρώτο
κριτήριο επιλογής των επισκεπτών της χώρας µας, είναι το πρώτο
κριτήριο αξιολόγησης όταν αυτοί φεύγουν.
Δεν υπάρχει επισκέπτης ο οποίος όταν έρθει στην Ελλάδα δεν θα
φάει και δεν θα πιει και δεν θα διασκεδάσει. Είτε έρθουν µισή µέρα, είτε
έρθουν δέκα µέρες, θα έχουν την εµπειρία τη γαστρονοµική. Ο στόχος µας
είναι αυτή η εµπειρία να είναι όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακή.
Εδώ λοιπόν είναι που ο τουρισµός, οι τουριστικές επιχειρήσεις
έρχονται να συναντήσουν το κρασί και τη γαστρονοµία. Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, όταν δηµιουργήθηκε ο ΣΕΤΕ, Σύνδεσµος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, είχαν τεθεί οι βάσεις για έναν άλλο τύπο
τουριστικής ανάπτυξης.
Στη θέση του συµβατικού τουρισµού που στηριζόταν στα τρία
σίγµα, Sun, Sea και Sex, οι νέοι άξονες θα έπρεπε να στηρίζονται στο
τρίπτυχο των τριών πι. Ποιότητα, Περιβάλλον, Πολιτισµός.
Και αν για το κρασί και τους οινοπαραγωγούς ο τουρισµός είναι
απαραίτητος για τους προφανείς οικονοµικούς λόγους – επιπρόσθετα
έσοδα στα οινοποιεία, αναγνωρισιµότητα και προβολή των εταιρειών,
αύξηση των πωλήσεων – για τον τουρισµό το κρασί είναι ένας κλάδος που
συµβάλλει σε πολύ πιο ευαίσθητους και πολυεπίπεδους τοµείς.
Στο
επίπεδο
της
ποιότητας.
Όσο
οι
αµπελοκαλλιεργητές
καλλιεργούν τα αµπέλια τους, φροντίζουν τις πεζούλες τους, τις πεζούλες
των βουνών, εκεί που είναι εγκατεστηµένα τα αµπέλια, διατηρώντας έτσι
το χαρακτηριστικό τοπίο των νησιών του Αιγαίου, όπως αυτό
διαµορφώθηκε µετά από µόχθο και ανθρώπινες παρεµβάσεις αιώνων.
Γιατί πρέπει να γνωρίζουµε ότι κάθε ορεινό αµπέλι που
εγκαταλείπετε, σε λίγο χρονικό διάστηµα καταρρέουν οι ξερολιθιές του
που δεν συντηρούνται πια και προκαλείται διάβρωση και απογύµνωση του
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εδάφους, µε αποτέλεσµα την ανικανότητα συγκράτησης και απορρόφησης
των νερών της βροχής και την αλλοίωση της φυσιογνωµίας του τοπίου.
Του γεωλογικού τοπίου της Ελλάδας, ειδικά του Αιγαίου, που είναι ένα
από τα πιο ενδιαφέροντα του κόσµου.
Το ενδιαφέρον του τοπίου αυτού, του Αιγαίου, το ίδιο και της
Τοσκάνης, είναι ότι έχει την ποικιλοµορφία. Είδαµε εδώ στην Αµερική τα
τοπία, τα οποία ήταν πανέµορφα αλλά οµοιογενή. Χιλιόµετρα οι γραµµές.
Στο Αιγαίο και στην Ελλάδα υπάρχει πολυκαλλιέργεια, βλέπουµε µια
ποικιλία τοπίου.
Τώρα, στο κοµµάτι του πολιτισµού. Εκτός από τη lifestyle
διάσταση, την προβολή µας ως ο παλιότερος τόπος παραγωγής κρασιού
στη Μεσόγειο, µε 5.000-6.000 χρόνια οινικό πολιτισµό και άλλα
παρεµφερή επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά επιχειρήµατα, κατά τη
γνώµη µου υπάρχει µια άλλη διάσταση, πιο κρίσιµη.
Η επιβίωση και η ανάπτυξη των αµπελώνων ταυτίζεται µε τη
διατήρηση του επαγγέλµατος των αµπελοκαλλιεργητών, οι οποίοι µαζί µε
τους ψαράδες είναι οι τελευταίοι φιλόσοφοι. Αυτοί που κατέχουν όσο
κανείς άλλος τα µυστικά της φύσης, της γης, του κύκλου της ζωής, της
αµπελουργίας, της οινοποίησης, των πανάρχαιων αυτών τεχνών και
τεχνικών.
Η σοφία των ανθρώπων αυτών µπορεί να είναι ένα γερό αντίβαρο
στις σηµερινές νοοτροπίες του καταναλωτισµού και της εφήµερης και
πρόσκαιρης επιτυχίας. Οι αµπελουργοί ξέρουν τη ζωή, ξέρουν να
περιµένουν. Χρειαζόµαστε τη γνώση τους.
Με όλα αυτά τα παραπάνω, επιβεβαιώσαµε το ειδύλλιο του
τουρισµού µε τον οίνο. Αποµένει να προσδιορίσουµε ποιά τα διαδικαστικά
του γάµου. Τις συνθήκες και τους όρους κάτω από τους οποίους ο
οινοτουρισµός θα πάρει σάρκα και οστά. Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
Οι καθηγητές και επαγγελµατίες του µάρκετινγκ προτάσσουν την
εννοιολογική συγκρότηση και τη θεσµική κατοχύρωση του γάµου από την
Πολιτεία. Οι οικονοµολόγοι και οι θεσµικοί τις προδιαγραφές ώστε να
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για τη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων
από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την ανάπτυξή του.
Οι επιστήµονες του µάνατζµεντ προτάσσουν τα networks και τα
business classes, δηλαδή δίκτυα και τις επιχειρηµατικές συστάδες, που
είναι γι' αυτούς εκ των ουκ άνευ, µαζί µε το κατάλληλο branding, για να
µπορεί να εµφανιστεί ο οινοτουρισµός στην αγορά και να αρχίσουν σιγάσιγά να διαµορφώνονται γύρω του προϊόντα.
Οι επιχειρηµατίες άλλοι περιµένουν την Πολιτεία να ανοίξει τους
δρόµους, ενώ άλλοι συνεργαζόµενοι παίρνουν τις πρώτες πρωτοβουλίες,
χρησιµοποιώντας πόρους ιδίους, πόρους από επαγωγές σε ευρωπαϊκά
προγράµµατα.
Και ποιός θα είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς,
των επαγγελµατιών, της κοινωνίας, των πολιτών; Τι είδους οινοτουρισµό
θέλουµε; Οι οδύνες του τοκετού είναι επώδυνες. Κάθε νέο δηµιούργηµα
θέλει τον χρόνο του και την ωρίµανσή του. Θέλει αµπελουργική υποµονή.
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Καταθέτω λοιπόν κάποιες σκέψεις της οµάδας που εκπροσωπώ, µε
έναν όµως τελείως αυθαίρετο τρόπο και υποκειµενικό. Πώς θα µπορούσε
άλλωστε να γίνει; Πιστεύοντας ότι οι σκέψεις αυτές µαζί µε όλες τις
επόµενες που θα ακολουθήσουν, θα βοηθήσουν στην πραγµάτωση του
νέου µας προϊόντος, της νέας µας προσπάθειας.
Ξεκινώντας από τον ορισµό του οινοτουρισµού, σε γενικές γραµµές
θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε µία ευρεία γκάµα δραστηριοτήτων,
που δηµιουργείται γύρω από την επίσκεψη τουριστών σε οινοποιεία,
αµπελουργικές ζώνες, µε ό,τι συµπεριλαµβάνεται µέσα σε αυτές.
Μονοπάτια, µνηµεία όλων των ιστορικών περιόδων, αξιοθέατα. Και να
περιλαµβάνει γευσιγνωσία κρασιών, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, φαγητό,
εστίαση, παραµονή και διανυκτέρευση σε καταλύµατα, ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις
και
οτιδήποτε
έχει
σχέση
µε
τον
πολιτισµό
της
καθηµερινότητας. Παραγωγικές διαδικασίες, ήθη, έθιµα, δρώµενα.
Θα έλεγα εδώ ότι στις δύο παρουσιάσεις των δύο περιοχών που
είδαµε, ήταν σαφής η διαφορά. Στη µεν Τοσκάνη είδαµε µικρή κλίµακα
και την παρουσία πολιτισµού, την παρουσία πολιτιστικών ιχνών παντού
και ανθρώπων µε το παρελθόν τους, ενώ στην άλλη είδαµε µια µεγάλη
κλίµακα, µαζική παραγωγή και χολιγουντιανή αντιµετώπιση για να
καλυφθεί η έλλειψη ιστορίας.
Άρα εµείς σαν Ευρώπη, θα πρέπει να έχουµε την άποψη σε ποιον
άξονα θα στηριχθούµε. Πολύ καλές και οι δύο εµπειρίες, απλώς πρέπει να
δούµε εµείς πού βρισκόµαστε.
Το κοµµάτι λοιπόν του οινοτουρισµού θα µπορούσαµε να το δούµε
από δυο σκοπιές, δύο διαφορετικές ταχύτητες. Το ένα κοµµάτι είναι να
δούµε τον οινοτουρισµό σαν µία εξειδικευµένη µορφή τουρισµού η οποία
δίνει εµπειρίες και απευθύνεται σε εξειδικευµένους επισκέπτες, Έλληνες
ή ξένους. Εδώ ο διεθνής ανταγωνισµός είναι οξύς και µε περιοχές όπως η
Γαλλία ή η Ιταλία να βρίσκονται µπροστά µας τουλάχιστον 20 χρόνια και
λόγω παράδοσης και λόγω οργάνωσης.
Το δεύτερο κοµµάτι έχει σχέση µε το πώς µπορούµε να
αξιοποιήσουµε τα 13 εκατοµµύρια αφίξεις που έχουµε, τους τουρίστες που
είναι πλάι µας, στα πόδια µας και τι θα κάνουµε για να τους γνωρίσουµε
το κρασί µας, τη γαστρονοµία µας, σαν επιπρόσθετα συστατικά µιας
συνολικής και ολικής εµπειρίας του τόπου µας.
Και όταν λέµε γνωριµία µε το κρασί και τη γαστρονοµία όπως
προείπαµε, δεν εννοούµε µόνο µια γευστική απόλαυση, αλλά την
ολιστική, αυτή που τοποθετεί το κρασί στο επίκεντρο ενός τρόπου
διασκέδασης, ενός τρόπου ζωής, ενός πολιτισµού.
Οι δύο αυτές αντιλήψεις του οινοτουρισµού, για τους αδαείς και
τους οινόφιλους, για τον µαζικό τουρίστα και τον ψαγµένο, δεν πρέπει να
λειτουργήσουν αντιφατικά αλλά συµπληρωµατικά. Μη ξεχνάµε ότι οι
αδαείς κάποια στιγµή γνωρίζουν, στη συνέχεια γίνονται φίλοι και κάποια
στιγµή προκύπτουν κάποιοι εξ αυτών να γίνουν και ειδήµονες.
Όλοι µας κάποια στιγµή στη ζωή µας ήµασταν κι εµείς άσχετοι µε
το κρασί. Συνέβη και στον τουρισµό. Τα παιδιά των λουλουδιών, οι
φοιτητές και οι νέοι µε τα σακίδια, που αρκετοί από εµάς παλιά τους
λοιδορούσαµε, γνώρισαν και αγάπησαν την Ελλάδα και τώρα την
επισκέπτονται σαν στελέχη επιχειρήσεων, σαν γιάπης και σαν VIP.
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Επειδή όπως πολύ σωστά ειπώθηκε κι εχθές, άλλο είναι το
πρόγραµµα επισκέψεων στα οινοποιεία και άλλοι είναι οι Δρόµοι του
Κρασιού, καθώς το δεύτερο είναι µια βουτιά στον πολιτισµό του κρασιού
και του τόπου γενικότερα, θα πρέπει να προσέξουµε τις αποµιµήσεις. Όχι
των κρασιών βέβαια, αλλά των πολιτισµών.
Όπως είπε χθες στην εξαίρετη οµιλία του ο Δήµαρχος Πεζών, για τα
πλαστικά τραπεζοµάντιλα και τα πλαστικά πανηγύρια, δεν µπορούµε να
δείχνουµε και να προβάλλουµε έναν πολιτισµό που απ' έξω είναι κούκλα
κι από µέσα είναι πανούκλα. Δεν µπορούµε να πουλάµε πολιτισµό που δεν
τον ζούµε, που δεν τον πιστεύουµε.
Η Τοσκάνη έγινε το πρότυπο των γαστρονοµικών πολιτισµών, όχι
µόνο για το προσεγµένο οικιστικό περιβάλλον της, για το τοπίο της, τα
οινοποιεία της και τα ταβερνάκια της. Η Τοσκάνη έγινε γνωστή γιατί κάθε
νοικοκυριό είναι κι ένα πολιτιστικό κύτταρο, ένα πολιτιστικό
µαργαριτάρι. Κάθε νοικοκυρά είναι µία µαγείρισσα που µαγειρεύει
παραδοσιακές συνταγές πρώτα για τη φαµίλια της και µετά για τους
περιηγητές.
Και προφανώς σαν επίλογο θα επιµείνω στο κοµµάτι της παιδείας
και της εκπαίδευσης. Της γνώσης δηλαδή της σηµασίας και της
σπουδαιότητας των τοπικών µας πολιτισµών και της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. Και τα δίχτυα θα γίνουν, δεν µπορεί να µη γίνουν. Και οι
επιχειρηµατικές συστάδες θα οργανωθούν και οι χρηµατοδοτήσεις θα
πραγµατοποιηθούν.
Χωρίς όµως πίστη, πάθος και ειλικρίνεια σε αυτό που κάνουµε δεν
θα φέρουµε αποτελέσµατα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν µπορείς να
πουλάς έναν πολιτισµό που δεν έχεις. Ευχαριστώ.
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