ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΙΑΓΕ
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε πρόεδρε της ΚΕΟΣΟΕ,
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία
αυτή, για την οργάνωση του Δεύτερου Αμπελοοινικού Συνεδρίου που βρίσκει τον
αμπελοοινικό τομέα σε μια κρίσιμη όσο και ενδιαφέρουσα φάση μεταλλαγής, μιας
μεταλλαγής που είναι απολύτως απαραίτητη, διότι βρισκόμαστε σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός το οποίο γνωρίζουμε όλοι, διότι νέες χώρες
παραγωγής οίνου εμφανίζονται στον παγκόσμιο χάρτη κι ακόμα διότι πολύ σύντομα
θα υπάρχει εντονότατος ανταγωνισμός κι από τις γειτονικές μας χώρες, τις
βαλκανικές χώρες με το πολύ χαμηλό κόστος που παράγουν.
Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ο ελληνικός αμπελοοινικός τομέας θα πρέπει να
ενδιαφερθεί περισσότερο για την ποιότητα διότι ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να
ανταγωνιστούμε με το χαμηλό κόστος.
Η ελληνική γεωργία, η ελληνική οικονομία είναι μεταξύ των προχωρημένων
οικονομιών του κόσμου και συνεπώς το κόστος εργασίας είναι και θα πρέπει να είναι
υψηλό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του ελληνικού λαού.
Άρα εκείνο, στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, είναι η ποιότητα.
Η ποιότητα έχει πολλές παραμέτρους τις οποίες δε θα αναφέρω εδώ.
Υπάρχουν ειδικότεροι από μένα να τα πούνε, απλώς θα πω ότι ένα στοιχείο ποιότητας
είναι και η ενίσχυση των ελληνικών ποικιλιών, διότι έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα
του ελληνικού κρασιού.
Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυσμενής αναλογία μεταξύ επιτραπέζιων
κρασιών και ονομασίας προέλευσης, αυτό όπως τόνισε και ο προέδρος της ΚΕΟΣΟΕ,
θα πρέπει να το αλλάξουμε, θα πρέπει να δούμε τις ζώνες, θα πρέπει να κάνουμε
σημαντικές αλλαγές σε όλο τον αμπελοοινικό χάρτη της χώρας. Ωστόσο πρέπει να
πούμε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα και πάρα πολύ θετικά βήματα τόσο ως προς την
παραγωγή κρασιού, αλλά και ως προς την οινοποίηση.
Θα πω δυο τρία πράγματα για το ΕΘΙΑΓΕ, για το ρόλο που παίζει το ΕΘΙΑΓΕ
και για το ρόλο που μπορεί να παίξει στο μέλλον.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι ο πρώτος στόχος του ΕΘΙΑΓΕ είναι να διεξάγει
προσανατολισμένη έρευνα και η έρευνά του αυτή να συνδέεται άμεσα με την
παραγωγή. Εάν τα αποτελέσματα των ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ δε μπορούν να περάσουν
στους παραγωγούς, στους χρήστες, στους μεταποιητές, στους οινοποιούς, δεν έχει
κανένα νόημα η ύπαρξη του ΕΘΙΑΓΕ.
Συνεπώς ο πρώτος βασικός στόχος είναι ακριβώς αυτός και βέβαια η έρευνα που
διεξάγεται σήμερα στο ΕΘΙΑΓΕ έχει στόχο ακριβώς την ποιοτική βελτίωση του
ελληνικού αμπελιού και των ελληνικών κρασιών με στόχο βέβαιως τη βελτίωση της
θέσης μας στον διεθνή ανταγωνισμό διότι όπως είπαμε θα κερδηθεί με βάση την
ποιότητα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες για το
ΕΘΙΑΓΕ περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία που πιστεύουμε ότι θα το φέρουν πιο κοντά
στους παραγωγούς, πιο κοντά στους χρήστες. Πρέπει να πούμε τρία σημεία τα οποία
εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικά μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
Το πρώτο είναι τα κριτήρια πρόσληψης και προαγωγής, εξέλιξης των
ερευνητών μας. Προστίθενται εκτός από τα κριτήρια, τα καθαρώς ακαδημαϊκά και τα
κριτήρια της συμβολής του υποψήφιου ερευνητή που θα εξελιχθεί, στην ανάπτυξη
του αγροτικού τομέα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι πέρα από το καθαρά
ακαδημαϊκό έργο που πρέπει να έχει ο υποψήφιος που θα εξελιχθεί, θα πρέπει να έχει
και ένα εφαρμοστικό έργο, δηλαδή θα πρέπει να ενδιαφερθεί πλέον ο ερευνητής του
ΕΘΙΑΓΕ, περισσότερο από όσο σήμερα ενδιαφέρεται, - διότι και σήμερα
ενδιαφέρεται -, για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του. Αυτό το
θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό.
Το δεύτερο σημείο είναι η ενοποίηση των ομοειδών ερευνητικών μονάδων
και ενίσχυσή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του κρασιού, ξέρετε ότι υπήρχε ένα
Ινστιτούτο Οίνου και ένα Ινστιτούτο Αμπέλου, αυτά τα δυο ενοποιούνται
Ξέρετε επίσης ότι υπήρχαν δυο μονάδες, μία στην Αθήνα αμπέλου και οίνου και μία
στο Ηράκλειο αμπέλου και κάποιος πυρήνας στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, με το νέο οργανόγραμμα που προωθείται θα
έχουμε τη σύνδεση αυτών δηλαδή και της Αθήνας και του Ηρακλείου και
δημιουργείται κι ένα ερευνητικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη, διότι ο αμπελώνας της
Βόρειας Ελλάδας και τα κρασιά της Βόρειας Ελλάδας έχουν πάρα πολύ μεγάλη
σημασία. Το γεγονός λοιπόν ότι ενοποιούνται οι ομοειδείς ερευνητικές
δραστηριότητες του ΕΘΙΑΓΕ σε ένα Εθνικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου, όπως
ονομάζεται, δίνει την δυνατότητα να αντιστοιχιθεί αυτό το εθνικό ινστιτούτο με τη
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου και να προκύψουν συνεργασίες
ευκολότερα, να προκύψει παραδείγματος χάριν μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ
της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου και του Εθνικού Ινστιτούτου
Αμπέλου και Οίνου έτσι η έρευνα να περάσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα και να
ανταποκριθεί πραγματικά στις ανάγκες του ελληνικού αμπελοοινικού τομέα.
Το τρίτο στοιχείο που θεωρούμε επίσης σημαντικό είναι τα κέντρα εφαρμογής
αγροτικής έρευνας. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, - επειδή υπάρχουν
δυνατότητες στο ΕΘΙΑΓΕ -, υπάρχουν αρκετές εκτάσεις αγροτικές, πιλοτικά
επιδεικτικά αγροκτήματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αμπελώνες, όπου σε
συνεργασία με τους καινοτόμους παραγωγούς θα μπορούμε να δείξουμε
αποτελέσματα των ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ.
Βέβαια όταν αυτά τα αποτελέσματα φανούν ότι είναι επιτυχημένα πάρα
πολλοί αμπελουργοί από τις γύρω περιοχές αλλά και οινοποιοί θα ακολουθήσουν το
παράδειγμα αν θέλετε αυτής της προσπάθειας που θα γίνεται από τους καινοτόμους
αγρότες και τους καινοτόμους οινοποιούς. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό διότι
νομίζουμε ότι είναι το σημείο τομής μεταξύ των χρηστών και της παραγωγής
αγροτικής έρευνας της χώρας μας.
Βεβαίως, όπως ξέρετε ήδη, το ΕΘΙΑΓΕ εργάζεται και επικεντρώνεται η
προσπάθειά του κατά πρώτον στο πολλαπλασιαστικό υλικό και τη βελτίωσή του στη

δημιουργία υλικού που δε θα έχει ιούς και βεβαίως κατά δεύτερον επικεντρώνεται
στις ορθές καλλιεργητικές τεχνικές.
Είναι τα δυο σημεία, το πολλαπλασιαστικό υλικό και οι ορθές καλλιεργητικές
τεχνικές, οι οποίες θα δώσουν και δίνουν ήδη τα αποτελέσματα στο επίπεδο του
τελικού προϊόντος. Ένα μεγάλο παράδειγμα πολύ σημαντικό είναι το πρόγραμμα που
μόλις πριν λίγους μήνες τελείωσε και παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το
πρόγραμμα INTEREG, το ΕΘΙΑΓΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
έκανε μια τεράστια προσπάθεια ερευνητική προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω πως
οι οιωνοί είναι πάρα πολύ καλοί, οι προσπάθειες που γίνονται από όλες τις πλευρές
και από την πλευρά των συνεταιριστών και από την πλευρά των ιδιωτών αλλά και
από την πλευρά της αγροτικής έρευνας, τόσο στο ΕΘΙΑΓΕ, όσο και στα
πανεπιστήμια της χώρας, είναι αρκετά έντονες, πιστεύω ότι θα είναι και
αποτελεσματικές. Μ’ αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο
συνέδριο αυτό προς όφελος του ελληνικού κρασιού, προς όφελος όλων όσων
αγαπούν το καλό ελληνικό κρασί.
Σας ευχαριστώ πολύ.

