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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κύριοι πρόεδροι της ΚΕΟΣΟΕ, της ΠΑΣΕΓΕΣ
Κύριε πρόεδρε, της ομάδας οίνου της COPA COGECA,
του ΕΘΙΑΓΕ, του ΣΕΟ,
Κύριε πρόεδρε της ΕΔΟΑΟ,
Κύριε αντιπρόσωπε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Εκλεκτοί εισηγητές και εισηγήτριες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Είναι ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζουμε σήμερα την έναρξη του συνεδρίου με θέμα «Ο
ποικιλιακός προσανατολισμός του ελληνικού αμπελώνα στο πλαίσιο μιας νέας
αμπελοοινικής πολιτικής» Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιορίζεται σε μια γενική
προσέγγιση της ανάπτυξης του αμπελοοινικού τομέα, αλλά πολύ περισσότερο μέσα
από σωστό και σε βάθος προβληματισμό και ανάλυση επιμέρους πτυχών, στόχο
έχουν οι διοργανωτές να παράγουν συμπεράσματα τα οποία στη συνέχεια να
αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης πολιτικής του αμπελοοινικού τομέα.
Και πάλι για το σκοπό αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές
για το έργο τους, καθώς επίσης τους εισηγητές για τις πολύτιμες και σημαντικές
εισηγήσεις τους.
Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης παρουσιάζεται μια έντονη κινητικότητα
και ανανέωση στον κλάδο. Η αγορά έχει κατακλυστεί ουσιαστικά από μικρούς και
μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι συμπεριφέρονται με έναν πολύ καλό επαγγελματισμό
στις πλείστες των περιπτώσεων, θα έλεγα, και παράλληλα ακολουθείται μια επιθετική
πολιτική στην προώθηση των κρασιών, στην προώθηση των οίνων. Η ραγδαία αυτή
ανάπτυξη των μικρών οινοποιείων έχει σαν βάση την ποιότητα των προϊόντων.
Παρατηρούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αύξηση της κατανάλωσης των
ελληνικών κρασιών.
Παρατηρούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόοδο που έχει επέλθει στα
ελληνικά κρασιά, καθώς επίσης και τη βελτίωση γενικώς της ελληνικής οινοποιίας
τόσο στον τομέα της παραγωγής σταφυλιών και καλλιέργειας των αμπελώνων, όσο
και στον τομέα της οινοποίησης και εμφιάλωσης. Ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας
είναι αυτή που κατευθύνει ουσιαστικά τον ευρωπαίο καταναλωτή, είναι αυτή που
κατευθύνει ουσιαστικά τον καταναλωτή σήμερα.
Ωστόσο όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εκτίμηση της ποιότητας από τον
καταναλωτή είναι προοδευτικά αυστηρότερη σε σχέση με το χρόνο. Η αναζήτηση της
ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί για τον κλάδο μια συνεχόμενη διαδικασία, η οποία
θα έχει σαν βάση της τη γνώση και γενικά την συνεχόμενη πρόοδο στη γνώση του
προϊόντος. Τα οικοσυστήματα στις δικές μας χώρες αποτελούν αρωγή ουσιαστικά
στις προσπάθειές μας να ενισχύσουμε μια πολιτική ποιότητας και καλούνται εδώ οι
καλλιεργητές ή οι οινολόγοι ή οι γεωπόνοι, να εκμεταλλευτούν την τεχνολογική
υποδομή την οποία διαθέτουμε και τη μακρά οικογενειακή παράδοση σε ένα πλαίσιο,
θα έλεγα, αρμονικής συνεργασίας ώστε να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και γεωργικής πρακτικής διασφαλίζοντας μια
προοδευτική βελτίωση της ποιότητας.
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Το κύριο πρόβλημα που όλοι μας ζούμε σήμερα στη διεθνή αγορά,
εντοπίζεται σε ένα μεγάλο μέρος στην ολοένα μεγαλύτερη εξάπλωση των κρασιών
από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καλιφόρνια. Αυτή η απειλή μας υποχρεώνει να
αναθεωρήσουμε τις πολιτικές προώθησης των προϊόντων μας και να
εντατικοποιήσουμε τον αγώνα για να πειστεί ο καταναλωτής για προϊόντα ξεκάθαρης
σήμανσης.
Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έχουμε να δείξουμε έναν αξιόλογο αριθμό
ποικιλιών οι πλείστες των οποίων απειλούνται σήμερα να εξαφανιστούν.
Παρατηρείται όμως και το βλέπουμε συχνά αυτό στην συμπεριφορά των
καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μια τάση σε γεύσεις πέρα από τις
παραδοσιακές ή τις κλασσικές θα έλεγα, στην οποία θα μπορούσε και χρήζει
ιδιαίτερης μελέτης, ο αμπελοοινικός τομέας να προσφέρει ή να συνδράμει
αποτελεσματικά στη διαφορετικότητα και πολύ περισσότερο προς την ποικιλότητα.
Κυρίες και κύριοι,
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία του τομέα
κρασιών στην Κύπρο ή της πολιτικής που ακολουθούμε στην Κύπρο.
Τα κύρια εργαλεία της είναι ανάλογα με αυτά που υπήρχαν και στο παρελθόν εδώ.
Υπάρχουν τα δικαιώματα φύτευσης, τα εργαλεία όμως που καθορίζουν την πολιτική
κρασιών στην Κύπρο, είναι οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς, οι επιδοτήσεις
εξαγωγών και πάνω από όλα τα
σχέδια προώθησης ή αναβάθμισης ή
εκσυγχρονισμού των οινοποιείων στην Κύπρο.
Κατά καιρούς που ακούμε συχνά το σχέδιο αποσύρσεων και στο παρόν
στάδιο ο τομέας στην Κύπρο παρουσιάζει μια τεράστια κρίση. Πρόσφατα έχει δοθεί
ένα κονδύλι γύρω στα 30 εκατ. ευρώ για σκοπούς απόσταξης και αποθεματοποίησης,
ωστόσο δεν υπάρχει περιθώριο στο παρόν στάδιο επιπρόσθετης οικονομικής
βοήθειας προς το επίπεδο των παραγωγών. Γνωρίζουμε όλοι την Κουμανταρία, το
κύριο προϊόν το οποίο παράγεται στην Κύπρο, έναν οίνο στον οποίο θα μπορούσαμε
να επενδύσουμε μέσα από τον καθορισμό της ως προϊόν προέλευσης.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η διαδικασία εναρμόνισης προχωρεί με
ρυθμούς που όλοι γνωρίζουμε στο πλαίσιο ένταξης με την Ε.Ε.
Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι γνώμονας της ένταξης
της Κύπρου στην Ε.Ε. είναι η πολιτική διάσταση. Μέσω της ένταξης θα διασφαλισθεί πολιτικά το μέλλον του ελληνισμού στη μεγαλόνησο και ως εκ τούτου οι
όποιες επιπτώσεις ή οι όποιες τεχνικές, θα ακολουθήσουν τους στόχους για την
ένταξη στην Ε.Ε.
Σίγουρα ο τομέας στην Κύπρο δέχεται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τεράστια
κρίση, έχουμε τις προσδοκίες ότι μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, σε ένα
διαφορετικό πνεύμα θα μπορούσαμε να καθορίσουμε νέους στόχους, νέες πολιτικές
διασφαλίζοντας τον τομέα του οίνου στη μεγαλόνησο.
Τελειώνοντας θα ήθελα για ακόμη μια φορά τα αποτελέσματα αυτού του
συνεδρίου να είναι επιτυχή και να εκφράσω τη βεβαιότητά μας ότι θα εκπληρωθούν
οι στόχοι του συνεδρίου.
Εύχομαι σε όλους μας να έχουμε ένα παραγωγικό και ευχάριστο διήμερο.
Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.
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