ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΤΣΑΡΤΑΣ:
Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την ΕΔΟΑΟ για την πρόσκληση να
συµµετέχω στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου, ήταν µία πάρα πολύ
καλή εµπειρία για όλους πιστεύω.
Η εισήγηση δεν αποτελεί και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, µία
προσέγγιση κλαδική, αλλά περισσότερο µία κριτική ανάλυση όλων όσων
ακούστηκαν και της πολύ καλής δουλειάς που πιστεύω ότι έγινε στα
workshop.
Θα ήθελα εισαγωγικά να επισηµάνω κάποια πράγµατα τα οποία
πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερη σηµασία, κυρίως αφορούν τον χώρο του
τουρισµού και επειδή ειπώθηκαν διάφορα για αυτά στο διήµερο πιστεύω
ότι είναι αναγκαίο να γίνουν κατανοητά.
Πρώτα απ' όλα, το 1992 όταν έγινε η πρώτη µελέτη στην Ελλάδα
που αφορούσε τις λεγόµενες ειδικές µορφές τουρισµού, την έκανε η ΕΤΒΑ
τότε, υπήρχαν 12 οργανωµένες ειδικές µορφές τουρισµού και
εναλλακτικές στην Ελλάδα. Σήµερα υπάρχουν 35.
Ο οινοτουρισµός λοιπόν κατά τη γνώµη µου – και το λέω αρχικά
και το επισηµαίνω – έχει πεδίο δόξης λαµπρό, φτάνει βέβαια να γίνει
κατανοητό κάτι το οποίο δεν µπορώ να πω ότι είµαι απόλυτα σίγουρος ότι
είναι κατανοητό από όλους και αναφέροµαι και στους παρόντες αλλά και
συνολικά, ότι εφόσον θέλει κανείς να τον αναπτύξει πρέπει να καταλάβει
ότι αποτελεί τουριστικό προϊόν.
Κάποια πράγµατα που έχουν να κάνουν µε τον τουρισµό επίσης
πιστεύω ότι πρέπει να ειπωθούνε, κυρίως διότι η προσέγγιση που υπάρχει
σε αυτά είναι ατελής. Ο τουρισµός αυτή τη στιγµή είναι ο µεγαλύτερος
οικονοµικός κλάδος στον κόσµο, ήδη από το 2002. Αποτελεί τον
µεγαλύτερο παραγωγό σε ό,τι αφορά στην απασχόληση στον κόσµο.
Το κοµµάτι των λεγόµενων ειδικών και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, µέχρι το 2000 αφορούσε περίπου το 20% µε 30% των
δραστηριοτήτων τουρισµού στον κόσµο. Τώρα, σε διάστηµα 8 ετών
περίπου, αποτελεί το 50% έως 60%. Η αύξηση δηλαδή του ειδικού
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κοµµατιού του τουρισµού είναι όχι απλώς αλµατώδης, είναι ραγδαία.
Περίπου δεν µπορούµε να την παρακολουθήσουµε.
Οι υποτιθέµενα δύσκολοι πελάτες µας, δηλαδή οι ευρωπαίοι οι
οποίοι επί 20 χρόνια είναι σταθερή πελατεία του 80%-85% στην Ελλάδα,
έρχονται συνεχώς και περισσότερο για να κάνουν ως δραστηριότητα
κάποιο ταξίδι ειδικού τουρισµού. Υπολογίζουµε ότι περίπου 6 έως 8
ταξίδια τον χρόνο κάνει ο µέσος ευρωπαίος. Ο Έλληνας κάνει
περισσότερα.
Πρόσφατη έρευνα που έγινε το 2002 στην Ελλάδα περί εσωτερικού
τουρισµού, έδειξε ότι ο Έλληνας κάνει 9 µε 10 ταξίδια τον χρόνο, εκ των
οποίων τουλάχιστον τα 4 είναι ταξίδια µικρής διάρκειας. Ο πτωχός πλην
τίµιος Έλληνας είναι ο δεύτερος σε κατοχή παραθεριστικών κατοικιών
στην Ευρώπη και ο τρίτος στον κόσµο. Ο τρίτος στον κόσµο.
Τα λέω αυτά γιατί στην προσέγγιση του εάν ή όχι µπορούµε να
συζητάµε για ένα προϊόν το οποίο έχει περιθώρια ανάπτυξης, η προφανής
απάντηση είναι ναι. Υπό κάποιους όµως ουσιώδεις και σοβαρούς όρους.
Στην εισαγωγή θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγµατα τα οποία
ίσως φανούν παράδοξα, έχουν κατά τη γνώµη µου, η οποία έχει να κάνει
και µε µία εµπειρία στην εφαρµογή προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης
περίπου 20 ετών, ιδιαίτερα σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τις ειδικές
µορφές τουρισµού αλλά και τη βιώσιµη ανάπτυξη, υπάρχουν λοιπόν
κάποια θέµατα τα οποία πιστεύω ότι τα αγνοούµε και έχουν σηµασία να
ειπωθούν. Είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος αλλά έχουν µία σηµασία. Ας τις
πούµε ένα είδος ανεξάρτητων µεταβλητών.
Αφορούν όλα την Ελλάδα και τα έχουµε ζήσει. Το πρώτο είναι ότι η
Ελλάδα είναι µια χώρα στην οποία οτιδήποτε ακούµε από έξω θα πρέπει
να λαµβάνουµε υπόψη ότι εδώ έχουµε µία ατελή κοινωνία πολιτών. Όποτε
θέλουµε κρυβόµαστε πίσω από το συλλογικό πρόβληµα ή από το τι κάνει
ο ΟΤΑ ή από το τι δεν κάνει το κράτος. Όποτε θέλουµε ανακαλύπτουµε
ότι είµαστε καλοί ιδιώτες επιχειρηµατίες ή κάτι άλλο.
Όσο δε λειτουργεί αυτό, τόσο περισσότερο θα απαιτείται να
λειτουργεί. Που σηµαίνει ότι δεν µπορείς να µην έχεις σχεδιασµό, µε
βάση τη διαβούλευση. Αν ερωτηθεί κανείς, "Υπάρχει τέτοια διαδικασία
σχεδιασµού µε βάση τη διαβούλευση;" προφανώς και υπάρχει. Δεν
υπάρχει καµία περίπτωση ειδικής και εναλλακτικής µορφής τουρισµού
στον κόσµο που να έχει αναπτυχθεί χωρίς διαβούλευση, που σηµαίνει
ανάπτυξη, συνέργιες ανάµεσα σε πάρα πολλούς. Επιχειρηµατίες, ποτά,
κράτος, τουρίστες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πάρα πολλά.
Λείπει στην Ελλάδα η κουλτούρα διαλόγου. Ωραία είναι τα σχέδια,
αλλά για να µιλάµε σοβαρά, όταν φτάνει η ώρα να συζητήσουµε και
προφανώς κάποιος να πάει ένα βήµα πίσω και ο άλλος ένα βήµα µπρος,
αλλά πάντως κάπου να καταλήξουµε σε επίπεδο ουσίας, σε κάτι το οποίο
θέλουµε να αναπτύξουµε, η κουλτούρα διαλόγου είναι ιδιαίτερα
προβληµατική ιστορία.
Περισσεύουν οι καινοτόµες πρωτοβουλίες αλλά έχουν κόστος.
Κόστος οικονοµικό, κόστος ψυχολογικό. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω για
παράδειγµα ότι πρωτοβουλίες σαν αυτές που ξέρω καλά, των Δρόµων του
Κρασιού της βορείου Ελλάδας, τις πρωτοβουλίες του κυρίου Μπουτάρη ή
τις πρωτοβουλίες του κυρίου Γεροβασιλείου ή του κυρίου Ιωάννου είναι
πάρα πολύ σηµαντικές.
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Το κόστος όµως το οποίο χρειάστηκε για αυτές τις πρωτοβουλίες
ήταν αντιστρόφως ανάλογο πολύ συχνά µε το ψυχολογικό και το
ψυχοφθόρο της ιστορίας. Δεν µπορεί αυτό να µη λαµβάνεται υπόψη. Δεν
έχει καµία σχέση, δεν είναι συγκρίσιµο µέγεθος µε οτιδήποτε συµβαίνει
στο εξωτερικό.
Και τέλος, ότι η γραφειοκρατία είναι δοµικό στοιχείο στο
επιχειρείν και την ανάπτυξη. Αυτά τα πέντε ζητήµατα δεν είναι άνευ
σηµασίας για τη συζήτηση που κάνουµε, γιατί η υπόθεση του
οινοτουρισµού είναι σε σχετικά πρώτη µορφή, είναι στα σπάργανα.
Κάποια από τα πράγµατα τα οποία πιστεύω ότι έχουν µία σηµασία
και ακολουθώ λίγο τη λογική των workshop και όσων ειπώθηκαν στα
papers, το πρώτο κοµµάτι που µε ενδιέφερε ήταν η υπόθεση της
οργάνωσης της αγοράς και της προώθησης του προϊόντος. Η ανάγκη
εννοιολογικής οριοθέτησης δεν είναι ζήτηµα ακαδηµαϊκό, είναι ζήτηµα
ουσίας.
Ήταν πολύ σωστή η επισήµανση του κυρίου Μπουτάρη την πρώτη
µέρα, πολύ καλή η εννοιολογική οριοθέτηση που αφορά τη Μολδαβία απ'
όσο θυµάµαι, υπάρχουν κι άλλες. Απαιτείται να υπάρχει κάτι τέτοιο,
χωρίς αυτό δεν µπορείς να θεσµοθετήσεις. Και όποιος νοµίζει ότι χωρίς
να θεσµοθετήσει µπορεί να λειτουργήσει, λάθος κάνει.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα
προβληµατικό προς το παρόν τουλάχιστον, έχει να κάνει µε την ποιότητα
της οργάνωσης των επισκέψιµων οινοποιείων, την κοστολόγηση και τη
διάθεση.
Το επισκέψιµο οινοποιείο, καλώς ή κακώς είναι προϊόν. Και καλώς
ή κακώς είναι προϊόν τουριστικό. Το ποιός το διαχειρίζεται, ποιός το
οργανώνει, ποιός το πουλάει και πώς, απαιτεί κάποια τουριστική
προσέγγιση. Δεν µπορεί να είναι δουλειά µόνον ενός καλού επιχειρηµατία
οινοπαραγωγού.
Αυτό σηµαίνει ότι διατρέχει η λογική του τουρισµού την όλη
λειτουργία ενός τέτοιου προϊόντος. Αυτό δεν είναι µία ιδιαιτερότητα µόνο
του οινοτουρισµού. Ανέφερα ότι υπάρχουν 35 ειδικές µορφές
εναλλακτικού τουρισµού στην Ελλάδα, σε όλες ισχύει αυτό και όλες
σχεδόν προέρχονται από άλλους κλάδους, δεν είναι όλες τουριστικές.
Υπάρχει µια δύσκολη συνύπαρξη µε τον τουρισµό. Είπε κάτι κάποια
στιγµή σχολιάζοντας ο κύριος Μπουτάρης, την περίπτωση του allinclusive. Το θέµα εδώ δεν είναι αν η γάτα πιάνει τα άσπρα ή µαύρα
ποντίκια βέβαια, ούτε κανείς πρέπει να είναι σε αυτό της λογικής ότι
'είµαι σε όλα µέσα'.
Το θέµα είναι όµως από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει ανάγκη να
δούµε τον τουρισµό στην πραγµατική του διάσταση σε ό,τι αφορά την
ελληνική αγορά. Και αυτό σηµαίνει ότι έχουµε και τουρισµό των τριών ή
τεσσάρων 'S', έχουµε την περίπτωση του οινοτουρισµού ως αυτόνοµο
προϊόν και έχουµε και την περίπτωση του οινοτουρισµού ως στοιχείου
ενός πλέγµατος δραστηριοτήτων.
Ό,τι κι από τα τρία να συµβαίνει, καλό είναι για σας. Αυτό
σηµαίνει χρήµατα, φτάνει να είναι κατανοητό ότι τα χρήµατα πρέπει να τα
βλέπει κανείς σε µεσοπρόθεσµη λογική. Αν τα βλέπει βραχυπρόθεσµα θα
έχουµε τα ίδια προβλήµατα που είχαµε και σε άλλες περιπτώσεις.
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Είναι καθοριστική η τοπικότητα. Πολλά τα παραδείγµατα και στην
Ελλάδα, ακούσατε και πολλά διεθνή, είναι πάρα πολλά γραµµένα στη
βιβλιογραφία, αρκεί κανείς να πάει µια βόλτα στο διαδίκτυο. Δεν
µπορούµε να συζητάµε για την περίπτωση του οινοτουρισµού µε τον ίδιο
τρόπο στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη βόρεια Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.
Το
πολύ
ενδιαφέρον
παράδειγµα
της
Napa
Valley,
του
χολιγουντιανού τύπου που είπε ο κύριος Πίττας και έχει δίκιο και του
ευρωπαϊκού αντίθετου παραδείγµατος, µας λέει πολλά. Ας πούµε του
ιταλικού και του ελληνικού. Προφανώς λοιπόν, ο σεβασµός στην
τοπικότητα είναι καθοριστικός.
Πολιτική και θεσµικό πλαίσιο. Γκρίνια. Θα πω το εξής. Εάν κανείς
σκεφτεί ότι τώρα συζητάτε ότι µπορεί να υπάρξει σύντοµα θεσµικό
πλαίσιο, επανερχόµενος στο γνωστό θέµα που είπα πριν των 35 άλλων
ειδικών µορφών, η πλειοψηφία δεν έχει θεσµικό πλαίσιο και λειτουργεί
επί 20 και 30 χρόνια µε προσφορά, µε ζήτηση, µε προβλήµατα. Άρα το
γεγονός ότι τώρα συζητείται ένα θεσµικό πλαίσιο, µόνο θετικό πρέπει να
θεωρηθεί ότι είναι.
Το δεύτερο ζήτηµα που σχετίζεται µε τους θεσµούς. Ανάγκη
επιµόρφωσης και εκπαίδευσης και των τουριστών αναµφίβολα όλων και
ηµών, που σηµαίνει ότι καλό είναι το καλό εκπαιδευτικό επίπεδο που
βρήκαµε στην έρευνά µας των οινοπαραγωγών, αλλά απαιτείται
αντίστοιχα να υπάρχει και καλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού. Γιατί
αλλιώς τα πράγµατα τα έχουµε δει.
Σας λέω ένα κλασικό παράδειγµα µεγάλων προβληµάτων και
αποτυχιών. Ενώ έχουµε την πιο πλούσια καταγραµµένη χλωρίδα και
πανίδα στην Ευρώπη, το κλασικό παράδειγµα αποτυχίας είναι ο
οικοτουρισµός. Και ένας βασικός λόγος είναι ότι επί δέκα χρόνια δεν
µπορούµε να βρούµε λύση στο ζήτηµα του θεσµικού πλαισίου και της
εκπαίδευσης.
Ο κλάδος κατά τη δική µου εκτίµηση δείχνει µάλλον πολυδιασπασµένος. Άκουσα µε ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει η Ένωση
που δηµιουργήθηκε στα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει Ένωση η οποία
δηµιουργήθηκε στη Στερεά Ελλάδα αν θυµάµαι καλά. Υπάρχουν οι Δρόµοι
του Κρασιού, οι ενώσεις στη βόρεια Ελλάδα. Αλλά επί της ουσίας, όλα
αυτά δεν αρκούν.
Η περίπτωση όπου κάποιος ξεκινάει και προχωράει και κάποιοι
ακολουθούν δεν αρκούν. Ο κλάδος θα πρέπει να έχει κάποια ενιαία
πολιτική, θα το δούµε λίγο αργότερα και αυτό.
Η ζήτηση για µένα είναι η πιο ελπιδοφόρα υπόθεση σε ό,τι αφορά
τα συµπεράσµατα. Μιλάµε για ένα εξαιρετικά ευέλικτο και δυναµικό
προϊόν. Δεν συµβαίνει αυτό µε όλες τις περιπτώσεις των ειδικών
προϊόντων. Όπως είπα πριν, µπορεί να είναι αυτοδύναµο, µπορεί να είναι
συνδυασµός όχι µε µία άλλη ειδική µορφή αλλά µε τουλάχιστον δέκα ως
δώδεκα διαφορετικές. Πολιτιστικό, αγροτουρισµό, οικοτουρισµό. Αυτό το
κάνει πολύ δυνατό και µπορεί να συνδυαστεί και µε τον τουρισµό
διακοπών περίφηµα.
Αυτό που θεωρώ προβληµατικό είναι ότι έχει µια αµφιλεγόµενη
εικόνα το προϊόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Δεν είναι
σαφής η εικόνα, δεν υπάρχει ακόµα ως στοιχείο, όπως θα αναφέρω
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αµέσως µετά στο µάρκετινγκ, υπάρχει µία εικόνα ασαφής παρά το γεγονός
ότι η παράδοση στο προϊόν είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Οι λόγοι είναι γνωστοί, πολλοί. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα.
Σε πολλά ειδικά προϊόντα, η Ελλάδα έµεινε επί πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Χρειάστηκε να "υποστούµε" τον ανταγωνισµό της Ισπανίας, της Ιταλίας,
της Γαλλίας, για να καταλάβουµε ότι είχαµε έναν πλούτο στα χέρια µας,
να υπάρξουν επιχειρηµατίες πρώτα απ' όλα οι οποίοι ήταν αρκετά
ευαίσθητοι και ανέλαβαν σκληρά ρίσκα σε ό,τι αφορά την επένδυση, για
να καταλάβουµε ότι εδώ έχουµε ένα πεδίο πολύ σηµαντικό.
Η ασφαλής λοιπόν και αµφιλεγόµενη εικόνα πρέπει να διορθωθεί.
Και αυτό είναι υπόθεση και πολιτικής αλλά και µάρκετινγκ. Στο
µάρκετινγκ υπάρχουν δυσκολίες και ελλείψεις. Επεσήµανε κάποιες ο
συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο Χρήστου. Εγώ θέλω να επισηµάνω µε σαφήνεια
ότι το ειδικό προϊόν θέλει ειδικό µάρκετινγκ.
Είναι ευτυχές το γεγονός ότι αυτό αρχίζει και γίνεται κατανοητό.
Αναφέροµαι στο marketing plan του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
των τελευταίων ετών. Αρχίζει και γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι αυτό
απαιτεί ειδικό µάρκετινγκ, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Το ειδικό µάρκετινγκ
σηµαίνει και ειδικά target group και ειδικές εθνικότητες και ειδικές
αγορές. Το ποιες είναι οι αγορές για παράδειγµα του οινοτουρισµού στους
αλλοδαπούς και πώς, ακόµα δεν είναι καταγραµµένο σε κανένα marketing
plan.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι έχουµε ποιοτικά
χαρακτηριστικά πελατών. Από όπου κι αν προέρχονται αυτοί, από όποιο
πεδίο, εάν είναι οινόφιλοι, αν πάνε διακοπές και πάνε σε ένα οινοποιείο,
το συνολικό προφίλ προκύπτει ότι µιλάµε για ένα κοµµάτι πελατείας σε
υψηλό σε επίπεδο και εκπαίδευσης και χρηµάτων target group.
Εδώ πρέπει κανείς να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Η ανάγκη
προστασίας του οινικού τοπίου. Ειπώθηκαν πάρα πολλά στα workshop,
πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι κάθε προσπάθεια να επιδιώξουµε για
παράδειγµα να δώσουµε πολύ βάρος σε αυτό το ζήτηµα, θα είναι
ατελέσφορο. Η λύση πρέπει να είναι προφανώς να δούµε τον
οινοτουρισµό µε τα προβλήµατά του και σταδιακά να µπορέσει κανείς να
κάνει βελτιώσεις.
Ούτε τα µοντέλα της Τοσκάνης, ούτε οι περιπτώσεις της Γαλλίας ας
πούµε, είναι ικανές να συγκριθούν µε την περίπτωσή µας. Έχουµε σοβαρό
πρόβληµα σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του
οινικού τοπίου. Θα έλεγα ότι εδώ θα ήταν καλό να ξανασκεφτεί κανείς
αυτό που ανέφερα στην αρχή περί ατελούς κοινωνίας πολιτών.
Το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα κατά τη γνώµη µου είναι η
ανεπαρκώς προβεβληµένη παράδοση. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι
όλα όσα ανέφερα αναφέρθηκαν και στα workshop, για παράδειγµα το
ζήτηµα των ετικετών που δεν υπάρχουν, το ζήτηµα ότι δεν υπάρχουν
θεµατικά µουσεία σε σχεδόν καµία περιοχή της χώρας σχετικά µε το θέµα,
ούτε καν ένας τύπος θεµατικού µουσείου που θα µπορούσε να αφορά την
αγροτική τοπική ανάπτυξη δεν υπάρχει σε αλυσίδα, όπως υπάρχει για
παράδειγµα στην Ιταλία ή τη Γαλλία.
Το πολύ ενδιαφέρον παράδειγµα που ανέφερε πάλι ο κύριος
Μπουτάρης για τον κύριο Γεροβασιλείου, του πώς έχει κάνει αυτή τη
συλλογή και δεν µπορεί να την προβάλλει. Μα δεν µπορείς να έχεις
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οινοτουρισµό, δεν µπορείς να έχεις οινοποιεία. Προφανώς θα εκπλαγεί
οποιοσδήποτε δει τι συµβαίνει σε αυτό το πεδίο εάν δεν το συνδυάσει µε
την παράδοση και τον πολιτισµό.
Το τρίτο ζήτηµα επίσης, που θεωρώ ότι είναι καθοριστικό, ίσως
λίγο έχει καθ' υπερβολή αναπτυχθεί στην περίπτωση των Ηνωµένων
Πολιτειών και της Napa Valley, στην περίπτωση της Ελλάδας όµως
έχουµε πολλά περιθώρια. Είναι το ζήτηµα της τέχνης, είναι το ζήτηµα του
product design.
Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία επισκέψιµα
οινοποιεία, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία θα πρέπει να
αποφασίσουν ίσως να ακολουθήσουν το παράδειγµα της Ισπανίας ή της
Βουλγαρίας παλαιότερα, όπου τινάξανε τα ξενοδοχεία στον αέρα. Μπορεί
κι αυτό να είναι µια λύση.
'Προτάσεις πολιτικής', 'συνέργιες' είναι ωραία κουβέντα. Αυτό το
οποίο πρέπει να γίνει κατά τη γνώµη µου είναι ότι θα πρέπει να είναι και
πολυ-επίπεδες
και
ευέλικτες.
Κάθε
προσπάθεια
ενός
σκληρού,
συγκεκριµένου, σταθερού, ίδιου πλαισίου σε ό,τι αφορά τα διάφορα
πλέγµατα δραστηριοτήτων, τα διάφορα clusters, συνήθως αποτυχαίνει.
Όσο περισσότερο ευέλικτο είναι ένα τέτοιο πλαίσιο, τόσο
καλύτερα. Όσο δηλαδή µπορεί να επιτρέψει σε µια περιοχή να κάνει ένα
τέτοιο nexus, σε µια άλλη περιοχή να χρησιµοποιήσει κάτι άλλο, αυτό
δουλεύει καλύτερα. Χρειάζεται µια θεσµική οµπρέλα. Μπορεί να υπάρχει,
αυτό είναι θέµα και του κλάδου να το δει.
Μελέτη στρατηγικού σχεδιασµού, εκ των ων ουκ άνευ. Απ' όσο
γνωρίζω, κάτι τέτοιο έχει προχωρήσει άρα δεν µένω εδώ. Προφανώς όµως
θα είναι, ελπίζω, δεδοµένο ότι όταν µιλάµε για µελέτη στρατηγικού
σχεδιασµού και µιλάµε για τον κλάδο των οινοπαραγωγών, κάπου (...).
Μία ειδική µορφή που µόλις αναπτύσσεται αποτυχαίνει, αυτό λέει η όποια
ελληνική και διεθνής εµπειρία.
Τέλος, κατά τη γνώµη µου δεν µπορούµε να αγνοούµε την πολυεπίπεδη και εκπαίδευση και επιµόρφωση. Δεν αναφέροµαι στα περί
εκπαίδευσης που είπα πριν. Δεν µπορεί ο οινοπαραγωγός να µην είναι
εκπαιδευµένος, ούτε το προσωπικό του. Αναφέροµαι στην πολυ-επίπεδη
εκπαίδευση και επιµόρφωση, πάλι θα επανέλθω σε κάποια πράγµατα τα
οποία ειπώθηκαν την πρώτη µέρα και στα workshop, πρέπει να
εκπαιδεύσει κανείς και να προβάλλει το προϊόν, παράδειγµα στον
οποιοδήποτε στην Ελλάδα, αλλά πρέπει από την άλλη πλευρά να
εκπαιδεύσει και τον χώρο αναφοράς του.
Κλείνοντας, επισηµαίνω ότι εάν τα πράγµατα ακολουθήσουν µία
τέτοια λογική καλού σχεδιασµού, που σηµαίνει από την άλλη πλευρά ότι
κανείς δεν αγνοεί ότι έχει ένα προϊόν το οποίο µόλις αναπτύσσεται, ένα
προϊόν το οποίο δεν είναι γνωστό στο εξωτερικό και είναι ελάχιστα
γνωστό στην Ελλάδα και δεν έχει ικανοποιητική πρακτόρευση ούτε
ικανοποιητικό µάρκετινγκ, αν λοιπόν τα λάβει όλα αυτά υπόψη, προφανώς
οι πιθανότητες να πάει πολύ καλά ο οινοτουρισµός στην Ελλάδα είναι
πολλές.
Λέω ένα παράδειγµα το οποίο ο κύριος Ψηµµένος ανέφερε στο
workshop το δικό του αλλά δεν το ανέφερε σήµερα. Την εµπειρία του από
επίσκεψη απ' όσο κατάλαβα σε κάποιο από τα θεµατικά µουσεία ή
εργοστάσια, ήταν εργοστάσιο malt whisky. Το θεµατικό µουσείο της
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σοκολάτας Cadbury ας πούµε ή τα θεµατικά µουσεία που έχουν τα
σκοτσέζικα ουίσκι, ή διαφόρων ειδών θεµατικά µουσεία που έχουµε στην
Ευρώπη, έχουν µέση επισκεψιµότητα που ξεκινάει από το 1,5
εκατοµµύριο άτοµα µέχρι τα 4.
Είναι εξαιρετικά σηµαντική λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται για
παράδειγµα από τους Δρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδας, αλλά
προφανώς η τουριστική διάσταση είναι αυτή που θα κάνει τις 100.000
ανθρώπους που ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, να γίνουν ένα εκατοµµύριο.
Και σας το επισηµαίνω αυτό απλώς επειδή είναι τόσο εύκολο όσο δεν
φαντάζεστε και αυτό έχει φανεί από τα πράγµατα.
Διότι οι πρώτες εκτιµήσεις για παράδειγµα στα θεµατικά µουσεία
που ανέφερα πριν, ήταν µία ανάπτυξη της τάξης του 20% τον χρόνο και
είδαν ανάπτυξη της τάξης του 70% και του 80%.
Άρα δεν µπορεί αν δεν λάβει κανείς υπόψη κάποια από τα πράγµατα
τα οποία σχετίζονται µε τον τουρισµό, να πλοηγηθεί ουσιαστικά µένοντας
στη λογική – ας µου συγχωρεθεί – του οινοπαραγωγού. Πρέπει να λάβει
κανείς υπόψη και τη διάσταση την τουριστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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