ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πολλοί μίλησαν για «δημιουργία θορύβου για το τίποτα» αλλά είναι βέβαιο ότι οφειλόταν στην διάψευση των προσδοκιών, όλων αυτών που τα προηγούμενα χρόνια, δημιούργησαν κυρίως στην κατανάλωση την ψευδαίσθηση, ότι το μέλλον της αμπελοοινικής Ελλάδας θα μπορούσε να είναι περισσότερο ευοίωνο αντιγράφοντας μοντέλα Τρίτων χωρών.
Χωρίς καμία διάθεση μεμψιμοιρίας με ενοχλούσε και με ενοχλεί ακόμη, το γεγονός
ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, μία συντεταγμένη πολιτικής και στρατηγικής που θα λειτουργεί καθοδηγητικά για τους Έλληνες απελοκαλλιεργητές, ειδικά τώρα που η χώρα μας
ενισχύεται για ν΄αναδιαρθρώσει τον αμπελώνα της.
Η διαδικασία και τα συμπεράσματα του συνεδρίου κατέγραψαν και κατέδειξαν
αυτό που όλως πρόσφατα έχει αποδεχθεί το σύνολο του κλάδου μας και εκφράστηκε στην
καινούργια κατάταξη των συνιστώμενων και επιτρεπόμενων ποικιλιών.
Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα συμπορεύεται με την ανάδειξη
των γνωστών και άγνωστων γηγενών ποικιλιών, ειδικά σήμερα που ο οξυμένος ανταγωνισμός δημιούργησε πληθώρα οίνων βασισμένων στις «διεθνείς ποικιλίες», ποικιλίες για
τις οποίες δεν υπάρχει αντίρρηση, ν΄αναπτύσσονται ελεγχόμενα.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνω ότι στο Συνέδριο κατατέθηκαν ελεύθερα, οι
απόψεις σχεδόν του συνόλου του επιστημονικού και παραγωγικού δυναμικού της χώρας
μας. Το γεγονός αυτό μας δίνει την αιτιολογική βάση ν΄αποδεχθούμε τις προτάσεις του
συνεδρίου στο συνολό τους, αφού αυτές βασίστηκαν είτε στην εμπειρία ή στην έρευνα, σαν
την πρώτη οργανωμένη καταγραφή των κατευθύνεσεων που δίνουν τόσο τα ερευνητικά
ινστιτούτα όσο και η αγορά.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γεωργίας κ. Γ. Δρύ ο οποίος με την παρουσία
του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό για τον κλάδο μας θέμα των ποικιλιών, αλλά
και για την πρωτότυπη παρέμβασή του πριν από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου
από τον ίδιο.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Μ. Σταυρακάκη, την Κα Α. Λιατήρη, τον κ. Ι. Νόλα και την Κα Ε. Τζούρου για
την σημαντική συμβολή τους ως μελών της Οργανωτικής Επιτροπής τους Συνεδρίου.
Επίσης ευχαριστώ τους ξεχωριστούς ξένους προσκεκλημένους μας τον κ. Στ. Τατάγια
Administrateur Principal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας
και τον Joel Castany, Πρόεδρο της ομάδας οίνου της COPA – COGECA, των οποίων η
παρουσία και οι εισηγήσεις έδωσαν μια ξεχωριστή διάσταση στην πορεία των εργασιών.
Χρήστος Γ. Μάρκου
Πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ
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ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΘΙΑΓΕ
ΑΘΗΝΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ΠΡΟΛΟΓΟ του Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ κ. Χρήστου
Μάρκου προκειμένου να συμπεριληφθεί στο βιβλίο την έκδοση του οποίου επιμελείται το
ΕΘΙΑΓΕ και αφορά τα πρακτικά του συνεδρίου που διεξήχθη στο ΚΑΣΤΡΙ στις 7 και 8
Μαρτίου 2002 με θέμα «Τον ποικιλιακό προσανατολισμό του ελληνικού αμπελώνα στο
πλαίσιο μιας νέας αμπελοοινικής πολιτικής».
Με εκτίμηση,
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ

