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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΚΑΡΑΜΙΧΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΕΓΕΣι
Αγαπητοί Σύνεδροι,
Όλοι
ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αρχαίοι έλληνες ήταν λάτρεις του καλού
κρασιού και με τις ευλογίες του θεού Διονύσου που ήταν θεός του κρασιού, στα
συμπόσια και στις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις τιμούσαν το προϊόν αυτό.
Ο καλός «οίνος ευφραίνει καρδίαν» . Αυτή τη βασική αρχή δεν την αμφισβητεί
κανείς. Και η Ελλάδα έχει «καλόν οίνον» η ελληνική όμως οινοπαραγωγή έχει
πολλά προβλήματα και ένα από αυτά είναι της ποικιλιακής αναπροσαρμογής
του ελληνικού αμπελώνα.
Το σημερινό συνέδριο γίνεται σε μία περίοδο πολύ κρίσιμη για τον αμπελοοινικό
τομέα και τους έλληνες αμπελουργούς.
Η εφαρμογή της νέας Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής Αγοράς αποτελεί
αναμφισβήτητα μια μεγάλη ευκαιρία.
¾ Για προσανατολισμό της ελληνικής παραγωγής προς την ποιοτική βελτίωση
και προσαρμογή της προς τη ζήτηση. Προέχει πρώτα απ’ όλα η προώθηση των
μοναδικών ελληνικών ποικιλιών .
¾ Για τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς.
¾ Για τη διατήρηση παραδοσιακών τρόπων παραγωγής.
¾ Για διασφάλιση καλλιέργειας αμπελιών σε περιοχές της χώρας
όπου ήδη
διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην απασχόληση και στην τοπική
οικονομία.
Η χώρα μας θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην ανανέωση
των γηρασμένων οιναμπέλων με νέες φυτείες ποικιλιών οιναμπέλου υψηλής
οινοποιητικής αξίας και επιχειρηματικής εμβέλειας.
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΚΕΟΣΟΕ φαίνεται ότι τη πρώτη χρονιά
εφαρμογής του νέου Κανονισμού στις αιτήσεις αναδιάρθρωσης που έγιναν, είναι
εμφανής η προτίμηση των αμπελοκαλλιεργητών στις ελληνικές ποικιλίες (
περίπου 75%).
Όμως εμφανίζεται και ένα ποσοστό ζήτησης ξενικών ποικιλιών, κυρίως λόγω
έλλειψης υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών. Έτσι οι
παραγωγοί στρέφονται σε ξενικές ποικιλίες από πιστοποιημένα φυτώρια του
εξωτερικού.
Πιστεύω ότι το σημερινό Συνέδριο όπως φαίνεται και από
τη διάρθρωση
των
εισηγήσεων,
θα
αποτελέσει
το
έναυσμα
για τον
ποικιλιακό
επαναπροσανατολισμό της ελληνικής οινοπαραγωγής που θα ωφελήσει
πολλαπλά τον έλληνα αμπελουργό και την εθνική μας οικονομία.
Στηρίζοντας τις προσπάθειες της ΚΕΟΣΟΕ τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες της και
δράσεις της στο Συνεταιριστικό χώρο, χαιρετίζουμε το Συνέδριο, ευχόμενοι την
καλύτερη δυνατή επιτυχία και τη σωστή αξιοποίηση από τους αρμόδιους
φορείς των αποτελεσμάτων της.
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