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ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ 
 

 
πππεεερρριιιηηηγγγήήήσσσεεειιιςςς   µµµεεε   τττοοοννν   οοοίίίνννοοο   οοοδδδηηηγγγόόό   

 
 
 
 
 
 
Κος  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ :  
  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Μείναµε  και  λιγότεροι  τώρα  και  
ίσως  είναι καλύτερο ή όχι, θα δούµε.  

 
 Να  ξεκινήσουµε  λίγο  την  παρουσίαση  από  την  αρχή .  
Παράλληλα  µε  την  οµ ιλ ία  θα  βλέπετε  ορισµένα  s l ides  τα  οποία  
ουσιαστικά  δείχνουν  τις  διαδροµές  του  κρασιού  στη  βόρεια  Ελλάδα .  
Η  εισήγησή  µου  βέβαια  δεν  θα  είναι  η  παρουσίαση  αυτών  των  
διαδροµών ,  αλλά  η  παρουσίαση  της  λογικής  και  της  πολιτ ικής  κάτω  
από  την  οποία  στήθηκε  ουσιαστικά  αυτό  το  δίκτυο  στη  βόρειο  
Ελλάδα ,  αναπτύχθηκε  και  θα  έλεγα  ότι  θεωρείται  από  τα  πλέον  
επιτυχηµένα στον ελλαδικό χώρο.  
 
 Ο  τίτλος  λέει  'Από  τα  επισκέψιµα  οινοποιεία  στους  Δρόµους  
του  Κρασιού ' ,  δηλαδή  πολύ  συγκεκριµένα  υποστηρίζω  ότι  είναι  
άλλοι  τα  επισκέψιµα  οινοποιεία  και  άλλο  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού .  Τα  
επισκέψιµα  οινοποιεία  είναι  ένας  χώρος  όπου  µπορείς  να  δέχεσαι  
επισκέψεις ,  είναι  το  κέφι  του  παραγωγού .  Οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  
όµως  είναι  µ ία  υπηρεσία ,  είναι  ένα  πρόγραµµα  το  οποίο  λειτουργεί  
κάτω  από  συγκεκριµένες  προδιαγραφές ,  µε  συγκεκριµένους  όρους  
και  µε  συγκεκριµένες  υποχρεώσεις  από  πλευράς  όχι  µόνο  των  
οινοπαραγωγών  αλλά και όλων όσων συνιστούν αυτό το δίκτυο.  
 
 Για  να  καταλάβουµε  λίγο  πολύ  πώς  µπορεί  να  στηθεί  ένα  
τέτοιο  δίκτυο ,  θα  κάνουµε  µ ία  µ ικρή  ιστορική  αναδροµή ,  γιατί  
πολλές  φορές  θεωρούµε  ότι  αν  πάρουµε  µ ία  απόφαση ,  αν  κάνουµε  
µ ία  εξαγγελία  θα  γίνουν  ξαφνικά  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  ή  
οποιοδήποτε  άλλο πρόγραµµα.  
 

Η  δικιά  µας  ιστορία ,  της  Ένωσης  Οινοπαραγωγών  Αµπελώνων  
Βορείου  Ελλάδος ,  ξεκίνησε  το  1993 µε  15 οινοπαραγωγούς .  Και  
γιατί  αυτοί  µαζεύτηκαν  για  να  φτιάξουν  αυτή  την  εταιρεία  και  να  
δηµ ιουργήσουν  τους  Δρόµους  του  Κρασιού ;  Γιατί  υπήρχαν  δύο  
φωτισµένοι  οινοπαραγωγοί  εκείνη  την  περίοδο ,  ο  Γιάννης  ο  
Μπουτάρης  και  ο  Χρήστος  ο  Καρράς ,  µε  την  υποστήριξη  και  του  
Ντίνου  του Στεργίτη, φτιάξανε µία πρώτη χάρτα, τον Δρόµο του  
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Κρασιού ,  καλέσανε  τους  οινοπαραγωγούς  και  έγινε  η  εταιρεία  το  
1993 µε 15 οινοπαραγωγούς.  
 

Άρα  βλέπουµε  ότι  το  πρώτο  σηµαντικό  στοιχείο  των  δρόµων  
του  κρασιού  είναι  ότι  ενώνει  τον  κλάδο ,  είναι  πολύ  σοβαρό ,  είναι  
ένας  στόχος  δηλαδή  ο  οποίος  βοηθάει  όλους  να  έχουν  κάτι  κοινό .  
Ανεξάρτητα  από  την  αγορά ,  ανεξάρτητα  από  οποιεσδήποτε  άλλες  
διαφορές .  Στη  συνέχεια ,  µέχρι  το  1995 πραγµατοποιήσαµε  ορισµένες 
εκδηλώσεις  στη  Θεσσαλονίκη  µε  σκοπό  να  αρχίσουµε  να  
καταλαβαίνουµε  τι  είναι  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  και  παράλληλα ,  
κάναµε  µ ία  πρώτη  καταγραφή  των  δυνατοτήτων  των  οινοποιείων  
σχετικά  µε  τις  προδιαγραφές  µε  το  επισκέψιµο .  Τι  έχουνε ,  τι  πόρους  
έχουν  ανθρώπινους ,  υλικούς ,  ό ,τι  δηλαδή  θεωρούµε  ότι  είναι  σοβαρό  
και  συνιστά µία υπηρεσία στο οινοποιείο.  

 
Αυτή  η  καταγραφή  έγινε  εκ  των  ενόντων  όπως  λέµε ,  δηλαδή  

επειδή  είχαµε  στελέχη  τα  οποία  είχαν  αυτή  την  εµπειρία  και  τη  
γνώση  κάνανε  αυτή  τη  βόλτα ,  γνωρίστηκαν  µε  τους  παραγωγούς  και  
κάνανε  µ ία  πρώτη  καταγραφή .  Αυτή  η  πρώτη  περίοδος  που  κράτησε  
δύο  χρόνια ,  τη  λέµε  'το  ξεκίνηµα ' .  

 
Έχουµε  µ ία  δεύτερη  περίοδο  που  ήρθε  ουσιαστικά  το  1996,  

ήταν  1993-1995 η  πρώτη ,  η  δεύτερη  είναι  1996-2001 που  είναι  η  
περίοδος  των  παχιών  αγελάδων ,  η  περίοδος  των  χρηµατοδοτήσεων .  
Εκείνη  την  περίοδο ,  πάλι  µε  πρωτοβουλία  του  Γιάννη  του  Μπουτάρη ,  
δηµ ιουργείται  ένα  ειδικό  πρόγραµµα  'Δρόµοι  του  κρασιού  –  
Δασονοµ ία '  στον  Οργανισµό  Πολιτιστικής  Πρωτεύουσας  της  
Ευρώπης  Θεσσαλονίκη  1997.  Ο  προϋπολογισµός  600.000 € ,  το  
δουλεύει  η  εταιρεία ,  κάνει  εκδηλώσεις ,  αρχίζει  ουσιαστικά  να  βάζει  
στην  πράξη  αυτά  που  λέµε  'Δρόµοι  του  Κρασιού ,  πολιτ ισµός ,  οίνος  
και  πολιτ ισµός '  και  ό ,τι  συνιστά  µ ία  πρόταση  προς  τον  επισκέπτη .  

 
Το  1996 εγκρίνεται  και  το  πρόγραµµα  'Προβολή  και  προώθηση  

του  ελληνικού  κρασιού '  της  κοινοτικής  πρωτοβουλίας  Leader  2  από  
το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  τότε  και  Γεωργίας ,  µε  τελικό  
προϋπολογισµό  3 .300.000 € .  Σ '  αυτή  την  περίοδο ,  ουσιαστικά  
αρχίσαµε  να  φτιάχνουµε  τα  οινοποιεία  µας  επισκέψιµα ,  µε  
χρηµατοδότηση  του  Leader  και  µε  ιδ ίους  πόρους ,  οι  οποίοι  συνολικά  
ξεπεράσανε  τα  6  εκατοµµύρια  ευρώ ,  καταφέραµε  να  κάνουµε  τα  
περισσότερα  οινοποιεία επισκέψιµα.  

 
Όλες  οι  επενδύσεις  είχανε  κατευθυνθεί  στη  λογική  του  

επισκέψιµου  και  όχι  της  παραγωγής ,  γιατί  ήταν  ενταγµένα  σε  ένα  
πρόγραµµα  και  αυτό  που  µας  ενδιέφερε  ήταν  σιγά-σιγά  να  αρχίσουµε  
να  φτιάχνουµε  αυτό  το  πρόγραµµα  και  να  δηµ ιουργήσουµε  τις  
υποδοµές  πάνω  στις  οποίες  θα  στηθεί .  Έγινε  η  σήµανση ,  οι  
εκδηλώσεις , έντυπα, εξωτερικό και λοιπά.  

 
Και  το  2001,  καταφέραµε  τελικά  µετά  από  έξι  χρόνια  να  

εγκρίνουµε  σαν  ολοµέλεια  της  Ένωσης ,  τον  εσωτερικό  κανονισµό  
λειτουργίας  της  ΕΝΟΑΒΕ ,  που  ουσιαστικά  έχει  τις  υποχρεώσεις  των  
οινοπαραγωγών  απέναντι  στην  ανάπτυξη  και  στο  πρόγραµµα  των  
δρόµων του κρασιού. Δηλα δή  κάτω από ποιες προϋποθέσεις µπορεί  
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κάποιος  να  ενταχθεί  και  αυτές  κρατιόνται  και  τώρα  και  αν  κάποιος  
δεν  τις  έχει  δεν  µπορεί  να  εγγραφεί  στην  εταιρεία  και  µε  αυτόν  τον  
τρόπο  αναπτύσσεται πλέον.  
 

Καταφέραµε  από  τους  15 οινοπαραγωγούς  αυτή  τη  στιγµή  να  
είµαστε  35 και  σιγά -σιγά  να  µεγαλώνουµε  κι  άλλο  και  να  
µεγαλώσουµε  λίγο  και  τον  χώρο  πάνω  στον  οποίο  
δραστηριοποιούµαστε ,  ο  οποίος  βέβαια  είναι  πολύ  µεγάλος  και  όσοι  
δεν  είναι  Έλληνες  καταλαβαίνουν  ότι  αυτά  τα  προγράµµατα  και  
αυτοί  οι  φορείς  που  λειτουργούν  τέτοιου  είδους  προγράµµατα ,  δεν  
µπορούν  να  ασχολούνται  µόνο  µε  αυτό  το  αντικείµενο  που  λέγεται  
Δρόµοι  του  Κρασιού ,  ασχολούνται  µε  όλα  τα  θέµατα  που  αφορούν  
τον  αµπελοοινικό  κλάδο .  Αυτό  είναι  µ ία  ελληνική  ιδ ιαιτερότητα ,  την  
οποία  αν δεν τη σεβαστούµε δεν µ πορούµε να προχωρήσουµε.  

 
Ουσιαστικά  όλο  αυτό  το  επιχειρησιακό  σχέδιο  βασίστηκε  στην  

ισχυρή  υποστήριξη  από  ορισµένους  φωτισµένους  οινοπαραγωγούς  
αλλά  και  από  την  οµοψυχία  όλων  των  µελών .  Δηλαδή  υπήρχαν  πάντα  
κάποια  µυαλά  καλά ,  αλλά  και  όλοι  οι  άλλοι  ακολουθούν .  Με  αυτή  τη  
λογική  χρηµατοδοτήσαµε  και  όλες  αυτές  τις  δράσεις  και  καταφέραµε  
φυσικά  να  πάρουµε  και  ξένες  χρηµατοδοτήσεις  που  ξεκινούσαν  από  
το  60% και φτάνανε µέχρι και το 100%.  

 
Μέχρι  το  2001 ουσιαστικά  καταφέραµε  να  αναδείξουµε  την  

ΕΝΟΑΒΕ ,  τους  Δρόµους  του  Κρασιού  της  βορείου  Ελλάδος  ως  τον  
πιο  σηµαντικό  φορέα  ανάπτυξης  του  οινικού  τουρισµού  στην  Ελλάδα .  
Και  ουσιαστικά  έβαλαν  και  στην  αγορά  αυτό  που  λέµε  οινικός  
τουρισµός.  

 
Μετά  έχουµε  την  τρίτη  περίοδο ,  την  περίοδο  2002-2008,  που  

είναι  η  περίοδος  αυτοχρηµατοδότησης .  Δηλαδή  πολλοί  περίµεναν  ότι  
µόλις  τελειώσουν  οι  χρηµατοδοτήσεις  από  τα  προγράµµατα  ότι  η  
εταιρεία  θα  αρχίσει  να  φθίνει  γιατί  δεν  υπάρχουν  ξένα  λεφτά .  
Αντίθετα ,  η  εταιρεία  άρχισε  πάλι  να  µεγαλώνει  µε  
αυτοχρηµατοδότηση .  Δηλαδή  όλα  τα  λειτουργικά  της  κόστη  
καλύπτονταν  από  την  ιδ ία  συµµετοχή  των  µελών ,  µέσα  από  έναν  
τακτικό  προϋπολογισµό.  

 
Αυτό  µας  έδωσε  µ ια  πολύ  καλή  θέση  στην  αγορά ,  έδωσε  µ ία  

εµπιστοσύνη  ότι  θα  συνεχίσουµε  και  κυρίως  µας  έδωσε  τη  
δυνατότητα  να  αρχίσουµε  να  αντιλαµβανόµαστε  ότι  το  πρόγραµµα  
που  λέγεται  Δρόµοι  του  Κρασιού  δεν  είναι  αρκετό  µε  τη  λογική  και  
µε  τη  µορφή  µε  την  οποία  το  πουλούσαµε  µέχρι  τότε .  Δηλαδή  µ ία  
πρόταση  διαδροµής γύρω από τα επισκέψιµα οινοποιεία.  

 
Συν  ότι  είχαµε  αρκετή  ζήτηση ,  κυρίως  από  το  εξωτερικό  –  δεν  

θα  έλεγα  ζήτηση ,  θα  έλεγα  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  –  όπου  
ζητούσαν  προγράµµατα  πρότασης  επίσκεψης ,  η  οποία  δεν  µπορούσε  
να  περιλαµβάνει  µόνο  τα  επισκέψιµα  οινοποιεία ,  γιατί  ένα  
επισκέψιµο  οινοποιείο  είναι  πολύ  λίγο  για  να  καλύψει  µ ία  µέρα  και  
ενδιαφέρει  κα ι  ένα πολύ µικρό κοµµάτι των καταναλωτών, δηλαδή  
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οινόφιλους  και  επαγγελµατίες .  Ναι  µεν  µας  ενδιαφέρουν  πολύ  
επαγγελµατικά αλλά δεν είναι αρκετό για τους καταναλωτές.  
 

Έτσι  αποφασίσαµε  ότι  πλέον  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  πρέπει  να  
γίνουν  πραγµατικά  πρόταση .  Και  τι  σηµαίνει  αυτό ,  ότι  θα  γίνουν  
πρόταση ;  Θα  πρέπει  να  περιλαµβάνουν ,  εκτός  από  τα  επισκέψιµα  
οινοποιεία ,  εστιατόρια ,  ξενοδοχεία ,  τοπικά  προϊόντα ,  εναλλακτικές  
δραστηριότητες ,  που  είναι  επαγγελµατικές  κατηγορίες  που  έχουν  
οικονοµική συµµετοχή στο πρόγρα µµα.  

 
Πώς  θα  το  κάνουµε  αυτό  αφού  πήραµε  την  πολιτ ική  απόφαση ;  

Συνεργασία  µε  16 αναπτυξιακές  εταιρείας  της  βορείου  Ελλάδας ,  
κατάθεση  µ ίας  πρότασης  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  στα  πλαίσια  της  
κοινοτικής  πρωτοβουλίας  Leader  +,  δηµ ιουργία  ενός  προγράµµατος  
µε  800.000 €  προϋπολογισµό ,  µε  ιδ ία  συµµετοχή  20% και  
χρηµατοδότηση 80%.  

 
Βέβαια ,  για  να  γίνει  όλη  αυτή  η  προσπάθεια  ακολουθήθηκαν  

µερικά  πολύ  συγκεκριµένα  βήµατα ,  τα  οποία  θα  ήθελα  λίγο  να  σας  
αναφέρω  γιατί  είναι  ο  χώρος  πολύ  µεγάλος ,  τα  στοιχεία  συνήθως  
είναι  πάντα  ελλιπή .  Το  πρώτο  πράγµα  που  κάναµε  ήταν  να  
καταγράψουµε  τι  επιχειρήσεις  υπάρχουν ,  καταγράψαµε  1 .500 
επιχειρήσεις  που  αφορούν  αυτό  το  κοµµάτι .  Στη  συνέχεια  στείλαµε  
µ ία  επιστολή  ενηµέρωσης ,  τι  είµαστε ,  τι  κάνουµε ,  τι  θέλουµε  να  
κάνουµε .  Κάναµε  µ ία  εκδήλωση  ή  µ ία  ανάλογα ,  σε  κάθε  Νοµό ,  όπου  
τους  ενηµερώσαµε προσωπικά για αυτό το πρόγραµµα.  

 
Στη  συνέχεια ,  όσοι  ενδιαφέρθηκαν  στείλανε  µ ία  εκδήλωση  

ενδιαφέροντος  συµµετοχής ,  που  λέει  'Με  ενδιαφέρει  να  συµµετέχω ' .  
Έγιναν  οι  προδιαγραφές  ένταξης  ανά  κατηγορία ,  χωριστές  για  τα  
εστιατόρια ,  τα  ξενοδοχεία ,  ποιοτικές  προδιαγραφές  που  βασίστηκαν  
και  στην κοινοτική πρωτοβουλία.  

 
Στη  συνέχεια  πήγαν  οι  ειδικοί  οι  οποίοι  αξιολόγησαν  αυτούς  

τους  χώρους  και  στη  συνέχεια ,  αφού  αποδέχτηκε  την  αξιολόγηση  και  
είχε  θετική  εισήγηση  από  πλευράς  των  αξιολογητών ,  µπορούσε  να  
εγγραφεί  κάποιος  ως  µέλος  στους  Δρόµους  του  Κρασιού .  
Πληρώνοντας  και  το  ανάλογο  τίµηµα ,  το  οποίο  αναγράφεται ,  δηλαδή  
υπέγραφε  τη  σύµβαση ,  πλήρωνε  την  πρώτη  δόση  και  ξεκινούσε  αυτή  
τη  συνεργασία ,  η  οποία  σήµαινε  ότι  έπαιρνε  και  ένα  σήµα  
συνεργαζόµενου ,  το  οποίο  έγραφε  'Μέλος  του  δικτύου '  και  το  έτος .  
Άρα  αυτή  τη  στιγµή ,  αν  θα  πάµε  στα  120 µέλη  του  δικτύου  που  
υπάρχουν  στη  βόρεια  Ελλάδα ,  θα  δούµε  αυτό  το  σηµατάκι  έξω  από  
το  κατάστηµα που υπάρχει.  

 
Παράλληλα  βέβαια  δηµ ιουργούµε  και  όλο  το  υλικό  προώθησης  

και  προβολής ,  συµµετέχουµε  σε  εκθέσεις ,  κάνουµε  έντυπα ,  το  s i te ,  
λογισµ ικά  και  ό ,τι  χρειάζεται  για  να  υποστηρίξουµε  αυτή  την  
προσπάθεια  και στο εσωτερικό αλλά και προς το ε ξωτερικό .  

Σίγουρα  µ ία  τέτοια  προσπάθεια  η  οποία  αναπτύσσεται  σε  ένα  
τόσο  µεγάλο  γεωγραφικό  χώρο  έχει  και  πολλές  αδυναµ ίες .  Αλλά  και  
πολλά  δυνατά σηµεία. Στη δικιά µας την περίπτωση τα δυνατά είναι  



 5 

 
και  αδύνατα .  Δηλαδή  όλο  το  δίκτυο  στηρίχθηκε  πάνω  σε  ένα  ισχυρό  
όνοµα  που  λεγόταν  Δρόµοι  του  Κρασιού  της  βορείου  Ελλάδος ,  το  
οποίο  ήταν  στην  αγορά  για  15 χρόνια .  Αυτό  σηµαίνει  ότι  είχε  µ ια  
αναγνωρισιµότητα ,  το  ξέρανε ,  άρα  πήγαινες  να  ενταχθείς  σε  κάτι  που  
δούλευε ,  είχε  100.000 επισκέπτες  στα  οινοποιεία  της ,  άρα  και  όποιος  
ερχόταν  πήγαινε σε ένα έτοιµο πελατολόγιο, θα λέγαµε.  
 

Βέβαια ,  αυτό  έδινε  µ ία  ταυτότητα  η  οποία  ήταν  πολύ  ισχυρή  σε  
σχέση  µε  το  κρασί ,  άρα  δηµ ιουργούσε  κάποια  αδυναµ ία  στις  
συµπληρωµατικές  παρεχόµενες  υπηρεσίες  διαµονής ,  διατροφής  και  
των  άλλων  συνεργαζόµενων  επιχειρήσεων ,  η  οποία  σε  κάποια  στιγµή  
άρχισε  να  µας  δηµ ιουργεί  όχι  προβλήµατα  αλλά  πιθανόν  κάποιες  
αντιρρήσεις  σχετικά  µε  το  αν  θα  έπρεπε  να  αλλάξουµε  όνοµα  ή  αν  
πρέπει  να κάνουµε ένα καινούργιο όνοµα.  

 
Το  ότι  µας  υποστήριξε  η  κοινοτική  πρωτοβουλία ,  µας  έδωσε  τη  

δυνατότητα  να  µας  χρηµατοδοτήσει  αυτές  τις  ενέργειες ,  αλλά  
παράλληλα  µας  υποχρέωσε  να  υλοποιήσουµε  δράσεις  πολύ  γρήγορα ,  
που  θα  έπρεπε  κανονικά  να  χρειάζονταν  πολύ  µεγαλύτερο  χρόνο  
υλοποίησης .  Δηλαδή  σε  ενάµ ιση  χρόνο  έπρεπε  να  κάνουµε  όλες  
αυτές  τις δουλειές.  

 
Μέσα  από  όλη  αυτή  την  πολιτ ική  µας  και  την  επιτυχία  µας  ή  

την  πρακτική  µας ,  φάνηκε  ότι  αυτή  τη  στιγµή  υπάρχουν  στη  βόρειο  
Ελλάδα  160 επιχειρήσεις  που  είναι  µέλη  του  δικτύου ,  επισκέψιµα  
οινοποιεία  και  οι  άλλες  κατηγορίες .  Φαίνεται  ότι  για  να  είναι  
βιώσιµο ,  αυτοχρηµατοδοτούµενο  αυτό  το  πρόγραµµα  θα  πρέπει  σε  
τρία  χρόνια  να  φτάσει  τις  250 επιχειρήσεις  και  αυτός  ήταν  ο  
επιχειρηµατικός  αρχικός  στόχος .  Βλέπουµε  ότι  αυτή  τη  στιγµή  
υπάρχει  µεγάλη  δυνατότητα  για  χρηµατοδότηση  προβολής  αυτού  του  
δικτύου ,  γιατί  πλέον  δεν  αφορά  µόνο  το  κρασί  αλλά  αφορά  συνολικά  
όλη  την ύπαιθρο.  

 
Βλέπουµε  ότι  πιθανόν  στα  επόµενα  χρόνια  θα  χρειαστεί  να  

σκεφτούµε  τη  δηµ ιουργία  ενός  νέου  λογοτύπου ,  το  οποίο  θα  είναι  πιο  
επικοινωνιακό  αν  θέλετε  και  πιο  µαρκετινικό ,  το  οποίο  πιθανώς  να  
σκεφτούµε  ότι  µπορεί  να  είναι  ένα  εθνικό  σήµα  το  οποίο  ανάλογα  θα  
χρησιµοποιείται  σε  διάφορες  περιοχές .  Πιστεύουµε  ότι  µε  τη  
συνεργασία  των  µελών ,  δηλαδή  υπηρεσίες  και  κρασί ,  αναπτύσσονται  
συνέργιες  και  αλληλουποστήριξη  η  οποία  είναι  αµοιβαία  επωφελής ,  
εµείς θέλουµε πελάτες, αυτοί θέλουν τα κρασιά, απλά πράγµατα.  

 
Θεωρούµε  ότι  οι  Δρόµοι  του  Κρασιού  της  βορείου  Ελλάδος  

αυτή  τη  στιγµή ,  όπως  θεωρούνται  γωνιακό  µαγαζί  για  τους  
οινοπαραγωγούς  θα  πρέπει  να  γίνουν  αντίστοιχα  και  για  τα  υπόλοιπα  
επαγγέλµατα .  Έτσι  πιστεύω  ότι  µε  βάση  αυτές  τις  προϋποθέσεις ,  ότι  
ο  στόχος  µας  για  τη  δηµ ιουργία  ουσιαστικά  µ ιας  αγροτουριστικής  
πρότασης  στη  βόρεια  Ελλάδα ,  θα  πετύχει .  Γιατί  είχαµε  από  την  αρχή  
ξεκάθαρες  προδιαγραφές .  Δηλαδή  ο  καθένας  ήξερε  ποια  στοιχεία  
αξιολογούνται ,  µε  ποιον  τρόπο ,  κάτω  από  ποιες  διαδικασίες .  Αυτοί  
που  κάνανε  την  αξιολόγηση  ήταν  επαγγελµατίες ,  δεν  ήταν  άνθρωποι  
που  δεν γνωρίζανε το θέµα.  
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Είχαµε  χρηµατοδότηση  από  την  κοινοτική  πρωτοβουλία ,  είχαµε  

µ ία  υπάρχουσα  έντονη  αξιοπιστία ,  θεωρούµε  ότι  µέσα  από  το  
business  plan που  έχουµε  κάνει  έχουµε  τους  όρους  και  τις  
προϋποθέσεις  για  να  είναι  βιώσιµο  αυτό  το  δίκτυο  και  στη  συνέχεια ,  
που  είναι  βασικό  γιατί  δεν  αποτελεί  µ ία  ενέργεια  η  οποία  
δηµ ιουργείται  από  µ ία  καινούργια  εταιρεία  και  αν  δεν  εκπληρώσει  
τους  στόχους  της  δεν  θα  µπορεί  να  λειτουργήσει ,  αλλά  αποτελεί  µ ια  
συµπληρωµατική  δραστηριότητα  της  ΕΝΟΑΒΕ ,  η  οποία  παράλληλα ,  
µαζί  µε  τις  άλλες  δραστηριότητες ,  υποστηρίζει  και  αυτή .  Όταν  
φτάσει  στα  επίπεδα  που  στοχεύουµε ,  θα  µπορέσει  να  αποτελέσει  και  
ένα  ανεξάρτητο τµήµα µε δικό του προϋπολογισµό.  

 
Για  να  κλείσω ,  θα  είµαι  και  πιο  γρήγορος  απ '  ό ,τι  φαίνεται ,  τι  

πιστεύετε  ότι  πρέπει  να  γίνει  στα  επόµενα  χρόνια .  Καταρχήν  θεωρώ  
ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  θεσµοθέτηση  του  οινοτουρισµού  σαν  
εναλλακτική  µορφή  τουρισµού .  Δεν  θεωρώ  ότι  αυτό  θα  αλλάξει  τα  
πράγµατα ,  απλώς  θα  µας  δώσει  τουλάχιστον  µ ία  προϋπόθεση  να  
µπαίνουµε  σε  κάποια  ακόµα  προγράµµατα ,  θα  σταµατήσουµε  να  
γκρινιάζουµε  ότι  δεν  είναι  αναγνωρισµένος  και  θα  µπορούµε  φυσικά  
να  χρηµατοδοτούµε  πιο  εύκολα  ορισµένες  δράσεις  σε  αυτόν  τον  
τοµέα.  

 
Θα  πρέπει  σε  εθνικό  επίπεδο  να  χρηµατοδοτηθούν  οι  ενέργειες  

προβολής  και  υποστήριξης .  Ο  ΕΟΤ  επιτέλους  θα  πρέπει  να  βάλει  το  
κρασί  και  τους  Δρόµους  του  Κρασιού  στα  έντυπά  του .  Θα  πρέπει  να  
υποστηριχθούν  οι  επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  συνήθως  σε  άγονες  
γραµµές .  Το  80% των  επιχειρήσεων  που  συµµετέχουν  στους  Δρόµου  
του  Κρασιού  της  βορείου  Ελλάδος  είναι  σε  άγονες  γραµµές .  Πολλοί  
έχουν  πρόβληµα  µε  τους  δρόµους ,  έχουν  πρόβληµα  µε  την  
επικοινωνία ,  τηλέφωνα ,  in ternet ,  υπάρχει  τραγικό  πρόβληµα  µε  τη  
σηµατοδότηση  και  δεν  µπορούµε  να  αναλάβουµε  σαν  εταιρεία  
πρόγραµµα τέτοιου τύπου γιατί είναι τεράστιας δαπάνης.  

 
Οπότε  πρέπει  να  υπάρξει  ουσιαστικά  µ ία  υποστήριξη  προς  την  

ύπαιθρο  σαν  δράση  ελληνική  και  εθνική .  Θα  πρέπει  να  
δηµιουργ ηθούν  κοινές  προδιαγραφές ,  οι  οποίες  όµως  να  
προσαρµόζονται  στις  τοπικές  ιδ ιαιτερότητες  της  κάθε  περιοχής  σε  
εθνικό  επίπεδο  και  να  αρχίσουµε  να  σκεφτόµαστε  τη  δηµ ιουργία  των  
ελληνικών  Δρόµων  του  Κρασιού  σαν  µ ία  διαδικτυακή  πύλη ,  η  οποία  
θα  έχει  συνδέσεις  µε  όλες  τις  προτάσεις  διαδροµών  σε  όλες  τις  
περιοχές  της  χώρας  και  στη  συνέχεια  ένα  γραφείο  επικοινωνίας  και  
συντονισµού.  

 
Αυτό  είναι  σηµαντικό  γιατί  δεν  λειτουργούµε  µε  ξερές  στυγνές  

προδιαγραφές  σε  όλα  τα  επίπεδα .  Ένα  εστιατόριο  δηλαδή  που  στη  
Νάουσα  παράδειγµα  θα  µπορούσε  να  µην  ενταχθεί  γιατί  δεν  είχε  τις  
προϋποθέσεις ,  σε  ένα  βουνό ,  σε  µ ία  δύσβατη  περιοχή  που  δεν  
υπάρχει  τίποτα  πιθανώς  θα  µπορούσε  να  ενταχθεί .  Άρα  κοιτάζουµε  
ουσιαστικά  να  συµπληρώσουµε  την  πρόταση ,  όπου  και  να  πας  να  
υπάρχει  µία αξιόπιστ η  πρόταση η οποία θα σου εξασφαλίζει ότι εδώ  
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θα  φάω  σωστά ,  θα  πιω  σωστά ,  θα  κοιµηθώ  σωστά  και  µπορώ  να  κάνω  
και  πέντε άλλα πράγµατα.  
 

Σε  αυτή  την  πρόταση  τώρα ,  η  εταιρεία  µας  τι  µπορεί  να  
προσφέρει ;  Θεωρούµε  ότι  έχουµε  την  τεχνογνωσία ,  µπορούµε  να  
βοηθήσουµε  στον  συναγωνισµό ,  έχουµε  και  το  στελεχιακό  δυναµ ικό  
για  να  υποστηρίξουµε  µ ία  τέτοια  προσπάθεια .  Υπάρχει  ένα  ερώτηµα  
και  στην  εταιρία ,  γιατί  και  για  εµάς  αυτή  η  δραστηριότητα  έχει  
ενάµιση χρόνο ζωή, είναι εάν θα πετύχουµε.  

 
Με  βάση  αυτές  τις  προϋποθέσεις  και  τη  λογική  αν  θέλετε  και  

την  πολιτ ική  της  εταιρείας ,  φαίνεται  ότι  στη  βόρειο  Ελλάδα  θα  τον  
πετύχουµε  αυτόν  τον  στόχο .  Να  δηµ ιουργήσουµε  ουσιαστικά  τις  
διαδροµές  του  κρασιού  και  τους  Δρόµους  του  Κρασιού .  Τώρα  για  τις  
άλλες  περιοχές ,  θα  µ ιλήσουν  οι  άνθρωποι  που  γνωρίζουν  τι  γίνεται  
και  µε ποιο τρόπο και τι άποψη έχουν.  

 
Αυτό  που  πρέπει  να  ξεκαθαρίσω  από  την  αρχή  όµως  είναι  ότι  

εάν  σε  οποιαδήποτε  ένωση  οινοπαραγωγών ,  που  είναι  είτε  στην  
Κρήτη  είτε  στα  νησιά  είτε  στην  Αττική ,  δεν  καταλάβουν  ότι  οι  
Δρόµοι  του  Κρασιού  είναι  ένα  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  που  
χρειάζεται  χρόνο ,  στελέχη  και  χρήµατα ,  εάν  δεν  ξεκαθαρίσουν  ότι  
αυτά  τα  πράγµατα  δεν  θα  τα  κάνουν ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  ξεκινούν  
τέτοιου  τύπου  προσπάθειες .  Δεν  χρειάζεται  να  αποτυγχάνουµε ,  
υπάρχουν  πάρα  πολλές  ανάγκες  στον  κλάδο  και  τα  χρήµατα  είναι  
λίγα  και  πρέπει  να  πηγαίνουµε  στοχευµένα  για  να  µπορούµε  να  τις  
ικανοποιήσουµε.  

 
Το  επισκέψιµο  οινοποιείο  είναι  το  κέφι  του  οινοπαραγωγού .  Η  

ένταξή  του  όµως  στους  Δρόµους  του  Κρασιού  σηµαίνει  ότι  έχει  
υποχρεώσεις  που  πρέπει  να  σεβαστεί .  Ευχαριστώ  για  την  προσοχή .  
Όλη  αυτή  η  πρόταση  και  όλο  αυτό  το  αποτέλεσµα  χρειάστηκε  15 
χρόνια  δουλειάς  και  πάρα  πολλά  χρήµατα ,  αλλά  νοµ ίζω  ότι  τελικά  
αξίζει  τον κόπο.  
 
 
 
 


