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Κύριοι Σύνεδροι, 

Έχω και εγώ κάποιο δικαίωμα να ομιλώ μετά από τόσα εκατομμύρια λίτρα 
καλού, μέτριου, θαυμάσιου κρασιού. 

Σας μεταφέρω εδώ, απλά, σε όλους τις απόψεις της ΕΝΟΑ, όπως αυτές 
εκφράστηκαν στην τελευταία γενική συνέλευση που έγινε πριν 15 μέρες.  

Πραγματικά υπάρχει η αγωνία που περιέγραψε ο κ. Γκίκας, δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί τα όρια των περιοχών και η χρήση γης, φοβάται όλος ο κόσμος ότι θα 
εκριζωθεί ο αμπελώνας ή θα οικοπεδοποιηθεί. Εναγωνίως αυτά τα οινοποιεία που 
είναι εγκατεστημένα εκεί, αναζητούν μια σίγουρη βάση για προμήθεια πρώτης ύλης 
και θέλουν επίσης μια αναβάθμιση των δυνατοτήτων του παραγόμενου κρασιού, που 
γίνεται διαμέσω της δυνατότητας έκφρασης με ένα τοπικό οίνο.  

Αυτή η δυνατότητα υπάρχει μέχρι σήμερα σε μια περιοχή που ονομάζουμε Β. 
Αττική, κατ’ ευφημισμό, η διαφορά υψομέτρου είναι γύρω στα 200 μέτρα, η δε 
βορεινή πλευρά αντιδρά στο αίτημα των οινοποιών της ΕΝΟΑ. 

 Έχουμε το Μαραθώνα, θα μου πείτε αρχίζω τουριστικά, αρχίζω μαρκετίστικα 
για να δημιουργήσω ένα κρασί, παγκόσμια ονομασία, μοναδική στην Ελλάδα κι εμείς 
το χάνουμε αυτό το πράγμα. Αρχίσαμε λοιπόν να περιγράφουμε νοηματικά τα όρια 
του Μαραθώνα, που είναι η λίμνη του Μαραθώνα, οι παρυφές της Πάρνηθας, τις 
οποίες ονόμασε η κ. Τζούρου, τα χωριά Καπανδρίτι, Γραμματικό, Βαρνάβας, τα 
οποία έχουν υψόμετρα ακόμα ανώτερα και λιγάκι στην κατηφόρα, ας πούμε μέχρι το 
Γραμματικό.  Την περιγράφει κανείς αυτή την περιοχή, την ονομάζει Ονομασίας 
Προέλευσης, ούτε καν τοπικός προς Θεού, η Ελλάδα κι η τιμή της ο Μαραθώνας. 
Είπα την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν οινοποιεία, υπάρχουν 2-3 ήδη κι ότι η 
οινοποίηση θα γίνεται μέσα σε αυτή την μικροπεριοχή, δηλαδή να γίνει εξαιρετικά 
δύσκολη η νομοθέτηση για την παραγωγή αυτών των πραγμάτων.  

Γιατί και σε τι συνηγορεί ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Συνηγορεί 
αυτό που είπε η κ. Τζούρου, ότι υπήρχε ο πειραματικός αμπελώνας, που ήταν 15 
χρόνια εγκατεστημένος στα Κιούρκα και υπάρχουν όλα τα γλευκογραφικά στοιχεία.  

Ένα δεύτερο κομμάτι είναι αυτούς τους λίγους παραγωγούς που μένουν στη 
Β. Αττική να τους γαντζώσουμε σε αυτή τη γη δίνοντας τους τη δυνατότητα να 
μοσχοπουλήσουν το σταφύλι τους λίγο παραπάνω, στους νέους δε χρήστες αυτού του 
νέου ΟΠΑΠ λευκού που θα δημιουργηθεί με διάφορες ποικιλίες, οι οποίες θα είναι 
ελληνικές αλλά και απ’ τις άλλες, εν πάσει περιπτώσει μια ισορροπία μεταξύ των δυο, 
να προχωρήσουν κανονικά.  

Αυτή είναι λοιπόν μια άποψη που θα έδινε το δικαίωμα της απεμπλοκής για 
την πεδινή, να τη λέγαμε, περιοχή από την οποία θα έπρεπε να γίνουν διάφορες 
επιλογές  Δε θα είναι όλη η Αττική που θα πρέπει να μπορεί να μπει σε αυτό το 
πράγμα και θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες περιοχές και συγκεριμένα εδάφη.  

Αυτές είναι οι απόψεις που επικρατούνται, είναι δικές μου κ. Πρόεδρε, δεν 
έχω σχέση με την περιοχή, απλώς μένω εκεί, εγώ σας μεταφέρω τις απόψεις της 
ΕΝΟΑ.  

 
Ευχαριστώ. 

          


