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Κος  ΚΟΝΤΟΣ :   
 

Σήµερα  εδώ  στην  όµορφη  Λήµνο  είναι  όλη  η  οικογένεια  του  
κρασιού  και  θέλω  να  τους  χαιρετίσω  όλους .  Να  χαιρετίσω  και  τον  
κύριο  Έπαρχο ,  τους  Δηµάρχους  για  τη  φιλοξενία  που  µας  παρέχουν ,  
τον  Γενικό  Γραµµατέα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  
Τροφίµων  και  όλα  τα  στελέχη  του  Υπουργείου  και  τον  Οργανισµό  
και  όλους  όσους  ασχολούνται ,  κυρίως  µε  µεράκι  και  αγάπη ,  διότι  
µεράκι  και  αγάπη  θέλει  το  κρασί  για  να  ασχοληθείς  µε  αυτό ,  που  
είναι  σήµερα εδώ.  

 
 Τον  Οργανισµό  Προωθήσεως  Εξαγωγών  µε  τα  στελέχη  του ,  
έχουµε  µ ία  εξαιρετική  συνεργασία ,  διότι  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  το  να  
παράγεις  είναι  πιο  εύκολο ,  το  να  τα  διαθέτεις  τα  προϊόντα  είναι  το  
πιο  δύσκολο .  Οπότε  σήµερα  πιστεύω  ότι  θα  γίνει  µ ία  εξαιρετική  
συζήτηση ,  σήµερα  και  τις  µέρες  που  θα  έχουµε  το  Συνέδριο  εδώ .  Θα  
προβληµατιστούµε  όλοι  γύρω  από  το  πού  βρισκόµαστε ,  πού  πάµε ,  
πώς  µπορούµε  να  αναπτύξουµε  το  κρασί ,  αυτόν  τον  πολύ  σηµαντικό  
κλάδο  για  την  αγροτική  µας  οικονοµ ία  και  πώς  µπορούµε  να  το  
δέσουµε ,  την  παραγωγή ,  την  προβολή ,  τη  διάθεση  του  κρασιού  µε  
τον  τουρισµό  και  να  µπουν  τα  βήµατα  σε  αυτό  που  πολύ  σωστά  
αποκαλείται  'οινοτουρισµός ' .  
 
 Ευχαριστώ  λοιπόν  πολύ  κυρίες  και  κύριοι  για  την  πρόσκλησή  
σας  να  παρευρεθώ  και  να  χαιρετίσω  το  1ο  Συνέδριο  Οινοτουρισµού .  
Είναι  για  το  Υπουργείο  µας  και  για  εµένα  προσωπικά  πολύ  
σηµαντικό  που  βρίσκοµαι  εδώ  µαζί  σας ,  στο  πανέµορφο  νησί  της  
Λήµνου, χαράσσοντας µία νέα εποχή για το ελληνικό κρασί.  
 
 Στο  κρασί  της  Λήµνου ,  όπου  η  καλλιέργεια  της  αµπέλου  
χάνεται  στα  βάθη  των  αιώνων .  Όπου  µέχρι  σήµερα  επιβιώνει  η  
αρχαιότερη  ποικιλία  αµπέλου ,  η  Ληµνία ,  όπως  την  αναφέρει  ο  
Αριστοτέλης ,  το  σηµερινό  Ληµνιό .  Ένα  νησί  µε  µεγάλη  παράδοση  
στην  παραγωγή  κρασιού  εξαιρετικής  ποιότητας  και  φήµης .  Τρανή  
απόδειξη  τα ληµνιακά πατητήρια που σώζονται µέχρι σήµερα και  
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διεκδικούν  µ ια  ξεχωριστή  θέση  στην  αµπελοοινική  ιστορία  του  τόπου  
µας.  
 
 Άλλωστε ,  µε  λήµνιο  κρασί  ευφραίνονταν  οι  Αχαιοί  όσο  
κρατούσε  η  πολιορκία  της  Τροίας ,  σύµφωνα  µε  τις  γραφές  στην  
Ιλιάδα .  Ο  ρόλος  του  αµπελοοινικό  τοµέα  είναι  ιδ ιαίτερα  σηµαντικός  
για  την  ανάπτυξη  της  αγροτικής  µας  οικονοµ ίας .  Στη  χώρα  µας  
καλλιεργούνται  περίπου  700.000 στρέµµατα  µε  οινοποιήσιµες  
ποικιλίες ,  εκ  των  οποίων  τα  107.000 στρέµµατα  σε  νησιωτικές  
περιοχές , εκτός από την Κρήτη βέβαια και την Εύβοια.  
 
 Η  ετήσια  οινοπαραγωγή  ανέρχεται  περίπου  σε  4  εκατοµµύρια  
εκατόλιτρα  και  αποτελεί  το  2% της  συνολικής  παραγωγής  της  
Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Ενώ  η  ετήσια  κατανάλωση  ανέρχεται  περίπου  
σε  30 λίτρα  ανά  άτοµο .  Ο  αριθµός  των  αµπελουργικών  
εκµεταλλεύσεων  ξεπερνά  τις  150.000 και  ο  µέσος  όρος  της  
καλλιεργούµενης  έκτασης  ανά  εκµετάλλευση  είναι  περίπου  4  
στρέµµατα.  
 
 Δυστυχώς ,  το  40% των  αµπελουργών  είναι  ηλικίας  πάνω  από  
65 ετών  και  µόνο  το  10% είναι  νεαρά  άτοµα ,  ηλικίας  µέχρι  40 ετών .  
Το  γεγονός  αυτό  µας  προβληµατίζει  έντονα  και  µας  οδηγεί  στο  να  
θέσουµε  στόχο  την  προσέλκυση  και  στήριξη  νέων  ανθρώπων  στην  
αµπελοκαλλιέργεια.  
 

Γι '  αυτό  θα  πρέπει  από  κοινού ,  ιδ ιωτικοί  φορείς ,  συνεταιρισµοί  
και  Υπουργείο ,  να  αντιµετωπίσουµε  τα  σηµαντικά  προβλήµατα  του  
τοµέα  που  αφορούν  τη  δοµή  και  την  οργάνωση  των  αµπελώνων ,  την  
ποικιλιακή  τους  σύνθεση ,  τη  διάθεση  υγιούς  πολλαπλασιαστικού  
υλικού ,  το  κόστος  παραγωγής  και  την  αναβάθµ ιση  της  ποιότητας  των  
παραγόµενων  οινικών  προϊόντων ,  τους  αποτελεσµατικούς  ελέγχους ,  
την  αύξηση  της  εξαγωγικής  µας  δραστηριότητας  εντός  και  εκτός  της  
χώρας ,  αλλά  και  τον  εκσυγχρονισµό  της  αµπελοοινικής  µας  
νοµοθεσίας.  

 
Στόχος  µας  είναι  και  δουλεύουµε  συστηµατικά  προς  την  

κατεύθυνση  αυτή ,  να  δηµ ιουργήσουµε  τις  υποδοµές  εκείνες  που  θα  
συµβάλλουν  στη  διατήρηση  των  πολύτιµων  ελληνικών  ποικιλιών ,  
στην  εξασφάλιση  του  εισοδήµατος  του  Έλληνα  αµπελουργού ,  αλλά  
και  παράλληλα  στην  κατοχύρωση  µ ιας  ανταγωνιστικής  θέσης  των  
ελληνικών  προϊόντων στον παγκόσµιο αµπελ οοινικό  χάρτη.  

 
Η  παραγωγή  από  εσάς  τους  οινοποιούς  ποιοτικά  

αναβαθµ ισµένων  οίνων ,  που  αναδεικνύουν  τόσο  το  ποικιλιακό  
δυναµ ικό  όσο  και  τις  ιδανικές  εδαφοκλιµατικές  συνθήκες  των  
αµπελώνων  της  χώρας  µας ,  µας  βρίσκει  συµµάχους  και  θερµούς  
υποστηρικτές .  Γι '  αυτό  ενισχύουµε  µέσω  των  µέτρων  της  αγροτικής  
ανάπτυξης ,  τις  επενδύσεις  εκείνες  που  προβλέπουν  εκσυγχρονισµό  
οινοποιητικών  µονάδων, ίδρυση νέων οινοποιείων σε ορεινές κυρίως  
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και  νησιωτικές  περιοχές  και  ίδρυση  µονάδων  που  επεξεργάζονται  
βιολογικά  παραγόµε να  σταφύλια.  
 

Ήδη  από  το  Μέτρο  2 .1  –  και  αυτό  είναι  πολύ  σηµαντικό  –  του  
3ου  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης ,  έχουν  επιδοτηθεί  για  ίδρυση  και  
εκσυγχρονισµό  250 οινοποιητικές  µονάδες ,  συνολικού  
προϋπολογισµού  περίπου  150 εκατοµµυρίων  ευρώ .  Στα  πλαίσια  της  
4ης προγραµµατικής  περιόδου ,  που  είναι  ένα  πολύ  σηµαντικό  
εργαλείο  για  την  αγροτική  ανάπτυξη ,  του  Προγράµµατος  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  'Αλέξανδρος  Μπαλτατζής '  2007-2013,  υπάρχουν  
διαθέσιµα  σηµαντικά  κονδύλια  για  τον  εκσυγχρονισµό  του  κλάδου ,  
γεγονός  που  µας  επιτρέπει  να  µην  δεσµεύσουµε  –  και  αυτό  είναι  
επίσης  σηµαντικό  –  κονδύλια  από  τον  εθνικό  φάκελο  για  τη  δράση  
των  επενδύσεων.  

 
Με  τον  τρόπο  αυτόν  έχουµε  τη  δυνατότητα  να  κατευθύνουµε  

τους  πόρους  του  εθνικού  φακέλου  σε  άλλες  σηµαντικές  δράσεις ,  
όπως  είναι  η  ενιαία ,  η  απευθείας  δηλαδή  ενίσχυση  των  αµπελουργών ,  
η  αναδιάρθρωση  των  αµπελώνων  και  η  προώθηση  και  προβολή  του  
προϊόντος .  

 
Πέραν  της  ποιοτικής  αναβάθµ ισης  των  κρασιών  µας  χρειάζεται  

µ ια  νέα  πανελλήνια  εµπορική  στρατηγική  και  ένα  κοινό  πνεύµα  
συνεργασίας ,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε  περιφερειακό  επίπεδο ,  για  
να  µπορέσει  η  χώρα  µας  να  αποκτήσει  εθνική  στρατηγική  για  το  
προϊόν  και  για  τον  κλάδο  γενικότερα .  Για  τον  σκοπό  αυτό  
επαγγελµατικοί  φορείς  και  Πολιτεία  έχουµε  πραγµατοποιήσει  πολλές  
συναντήσεις ,  στη  διάρκεια  των  οποίων  συζητούµε ,  συνθέτουµε  και  
χαράσσουµε  µ ία  πολιτ ική  που  να  υπακούει  και  να  υπηρετεί  τα  
συµφέροντα  του  κλάδου  και  της  χώρας ,  µ ια  πολιτ ική  που  τα  βασικά  
της  σηµεία  θα  είµαστε  έτοιµοι  να  παρουσιάσουµε  έως  το  τέλος  του  
τρέχοντος  µήνα.  

 
Στα  πλαίσια  αυτής  της  πολιτ ικής ,  µπορώ  να  σας  αναφέρω  πως  

µελετούµε  και  τη  σύσταση  του  Ελληνικού  Οργανισµού  Οίνου  και  
Αµπέλου ,  στα  πρότυπα  του  Ελληνικού  Οργανισµού  Γάλακτος ,  
έχοντας  συµµάχους  στην  προσπάθειά  µας  αυτή  όλους  τους  
εµπλεκόµενους  φορείς ,  όπως  την  Εθνική  Διεπαγγελµατική  Οργάνωση  
Αµπέλου και Οίνου, την ΚΕΟΣΟΕ και τον ΣΕΟ.  

 
Όπως  όλοι  γνωρίζετε ,  στο  Συµβούλιο  των  Υπουργών  Γεωργίας  

και  Αλιείας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  πραγµατοποιήθηκε  στις  
Βρυξέλλες  τον  περασµένο  Δεκέµβρη ,  µετά  από  πολύµηνες  και  
πραγµατικά  σκληρές  διαπραγµατεύσεις  επετεύχθη  πολιτ ική  συµφωνία  
για  τη  µεταρρύθµ ιση  της  κοινής  οργάνωσης  της  αγοράς  του  οίνου ,  µε  
θετικό  αντίκτυπο για τα ελληνικά συµφέροντα.  

 
Η  νέα  λοιπόν  αυτή  κοινή  οργάνωση  της  αγοράς  εξασφαλίζει  

για  τη  χώρα  µας  σηµαντικά  οικονοµ ικά  και  εµπορικά  οφέλη ,  όπως  τη  
δηµ ιουργία  για  πρώτη  φορά  εθνικού  φακέλου  στον  οποίο  
εντάσσονται  και κατοχυρώνονται οι πόροι που θα διατεθούν στη  
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χώρα  µας  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  και  τις  προτεραιότητές  µας .  Τα  
κονδύλια  που  πρόκειται  να  εισρεύσουν  στη  χώρα  µας  ξεκινούν  από  
14,5 εκατοµµύρια  ευρώ  το  2009 και  φτάνουν  τα  24 εκατοµµύρια  
ευρώ  µετά το 2013.  
 

Προβλέπει  επίσης  ο  νέος  κανονισµός  τη  δυνατότητα  
χορήγησης ,  για  πρώτη  φορά ,  ενιαίας  ενίσχυσης  στους  αµπελουργούς  
που  καλλιεργούν  οινοποιήσιµες  ποικιλίες .  Προσανατολιζόµαστε  και  
σας  το  θέτω  για  προβληµατισµό  αυτό ,  η  ενιαία  ενίσχυση  να  
κατευθυνθεί  σε  κατά  κύριο  επάγγελµα  αµπελουργούς ,  κυρίως  σε  
νέους  αµπελουργούς  ή  αυτούς  που  έχουν  ενταχθεί  σε  επενδυτικά  
σχέδια  ή  σχέδια  αναδιάρθρωσης  των  καλλιεργειών  τους .  Και  µάλιστα  
να  τεθεί  ως  προϋπόθεση  για  την  ενίσχυση ,  οι  αµπελώνες  που  θα  
ενισχύονται  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα  να  ξεπερνούν  σε  έκταση  τα  10 
στρέµµατα ,  ενώ  στις  νησιωτικές  περιοχές  όπου  υπάρχει  εντελώς  
διαφορετική  διαµόρφωση  του  αµπελώνα  και  του  εδάφους ,  αυτή  η  
έκταση  να είναι πολύ µικρότερη.  

 
Επίσης  προβλέπει  τη  διατήρηση  του  συνόλου  των  πόρων  εντός  

του  πλαισίου  της ,  δηλαδή  µέσα  στον  πρώτο  πυλώνα .  Τη  δυνατότητα  
επιθετικής  εξαγωγικής  πολιτ ικής  για  τους  ελληνικούς  οίνους ,  µέσω  
της  χρηµατοδότησης  δράσεων  προβολής  και  προώθησης  στις  αγορές  
των  τρίτων  χωρών  αλλά  και  της  αναγραφής  της  ποικιλίας  και  του  
έτους  εσοδείας στην ετικέτα.  

 
Σηµαντικό  επίσης  στοιχείο  της  νέας  κοινής  οργάνωσης  αγοράς  

αποτελεί  η  εθελοντική  εφαρµογή  από  τους  παραγωγούς  του  
καθεστώτος  της  εκρίζωσης ,  µε  προτεραιότητα  ένταξης  στο  µέτρο  
παραγωγών  που  θα  εντάξουν  το  σύνολο  της  εκµετάλλευσής  τους  στο  
καθεστώς  της  εκρίζωσης  και  αυτών  που  είναι  ηλικίας  άνω  των  55 
ετών .  Το  ύψος  της  πριµοδότησης  για  την  εκρίζωση  θα  διαµορφωθεί  
ανάλογα  µε  τις  στρεµµατικές  αποδόσεις  των  αµπελώνων .  Σε  γενικές  
γραµµές ,  ο  µέσος  όρος  πριµοδότησης  για  τη  χώρα  µας ,  αναµένεται  να  
κυµανθεί  από  800 ευρώ  το  στρέµµα  έως  1 .300 ευρώ  το  στρέµµα  για  
αµπελώνες µε υψηλές αποδόσεις.  

 
Ευελπιστούµε  ότι  µε  την  εφαρµογή  του  µέτρου  διευκολύνονται  

και  στηρίζονται  όσοι  βρίσκονται  πλέον  στη  δύση  του  επαγγέλµατος 
και  όσοι  δεν  έχουν  ανταγωνιστικούς  αµπελώνες .  Παράλληλα ,  έχουµε  
ξεκινήσει  µελέτη  µε  το  Πανεπιστήµ ιο  Κρήτης  και  ξεκινούµε  και  µε  
το  Γεωπονικό  Πανεπιστήµ ιο ,  προκειµένου  να  εξετάσουµε  τις  
καλλιέργειες  που  µπορούν  να  ευδοκιµήσουν  στις  περιοχές  που  θα  
εφαρµοστεί το µέτρο της εκρίζωσης.  

 
Άποψη  των  εκπροσώπων  του  τοµέα ,  αλλά  και  του  Υπουργείου  

είναι  το  µεγαλύτερο  µέρος  του  προϋπολογισµού  του  εθνικού  φακέλου  
να  κατευθυνθεί  προς  τη  χορήγηση  της  ενιαίας  ενίσχυσης  στους  
παραγωγούς  και  συγχρόνως  να  καταβληθεί  –  και  σας  λέω  ότι  ήδη  
είµαστε  σε  πολύ  καλό  δρόµο  για  να  υλοποιηθεί  ο  στόχος  αυτός  –  
προσπάθεια  αύξησης του ποσού αυτού, του ποσού δηλαδή της ενιαίας  
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ενίσχυσης  που  θα  δοθεί  από  τον  εθνικό  φάκελο ,  µε  εθνικούς  πόρους .  
Δηλαδή  να  έρθει  η  Πολιτεία  και  να  συµπληρώσει  τα  ποσά  που  θα  
δοθούν  από τον εθνικό φάκελο, µε πόρους από την ίδια την Πολιτεία.  
 

Σας  υπενθυµ ίζω  ότι  το  Υπουργείο  µας  έχει  στηρίξει  µε  
εθνικούς  πόρους  την  απόσταξη  κρίσης  που  εφαρµόστηκε  µε  επιτυχία  
τα  δύο  προηγούµενα  χρόνια ,  µε  στόχο  την  αποσυµφόρηση  του  τοµέα  
από  τις  πλεονάζουσες  ποσότητες  οίνου ,  καταβάλλοντας  
συµπληρωµατικά  µε  την  κοινοτική  ενίσχυση  εθνική  ενίσχυση  στους  
παραγωγούς  συνολικού ύψους 12 εκατοµµυρίων ευρώ.  

 
Εκτός  από  την  ενιαία  ενίσχυση ,  πόροι  µέσω  του  εθνικού  

φακέλου  πρόκειται  να  διατεθούν  για  την  προώθηση  και  προβολή  του  
ελληνικού  κρασιού .  Για  τον  σκοπό  αυτόν  είµαστε  σε  επαφή  µε  τον  
Οργανισµό  Προώθησης  Εξαγωγών ,  µε  τον  ΟΠΕ  και  συνεργαζόµαστε  
για  την  εκπόνηση  στρατηγικών  δράσεων  προβολής  και  προώθησης  
του  ελληνικού  κρασιού  σε  σηµαντικές  αγορές ,  όπως  αυτές  των  
Ηνωµένων  Πολιτειών  της  Αµερικής ,  της  Ρωσίας ,  του  Καναδά ,  της  
Κίνας  και άλλων χωρών.  

 
Το  κρασί  αναγνωρίζεται  διεθνώς  ως  ένας  από  τους  κύριους  

πρεσβευτές  της  κουλτούρας  των  παραγωγών  χωρών .  Με  τον  
οινοτουρισµό  επιδιώκουµε  και  φιλοδοξούµε  την  προσέγγιση  του  
εσωτερικού  και  εξωτερικού  επισκέπτη  σε  αµπελουργικές  περιοχές ,  
όπου  παράγονται  παραδοσιακά  υψηλής  ποιότητας  οίνοι ,  σε  
συνδυασµό  πάντα  µε  πλήθος  τοπικών  πολιτ ιστικών  δραστηριοτήτων ,  
καθώς  και  την  ανάδειξη  και  διατήρηση  του  τοπίου  και  την  προστασία  
του  περιβάλλοντος.  

 
Η  σηµασία  της  σωστής  διακίνησης  και  προβολής  των  οίνων  

µας ,  τόσο  στην  εσωτερική  αλλά  κυρίως  στην  εξωτερική  αγορά ,  
θεωρούµε  ότι  είναι  κρίσιµη  και  κεφαλαιώδης ,  τόσο  για  τον  
οικονοµ ικό  αντίκτυπο  που  έχουν  οι  εξαγωγές  αυτές ,  όσο  και  για  τη  
δυνατότητα  µέσα  από  πολιτ ιστικά  και  πολιτ ισµ ικά  µηνύµατα  που  
κάνουν  γνωστή  τη  χώρα  µας  και  ιδ ιαίτερα  τις  οινοπαραγωγικές  
περιοχές  της.  

 
Οι  δυνατότητες  για  την  προώθηση  και  την  προβολή  υπάρχουν  

και  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  είναι  ελπιδοφόρες ,  ιδ ιαίτερα  για  την  
εσωτερική  αγορά  αλλά  και  την  εξωτερική  αγορά .  Και  θα  σας  
παρουσιάσουµε  έρευνα  που  πραγµατοποιήθηκε  πριν  από  λίγες  µέρες  
από  την  εταιρεία  GPO για  λογαριασµό  του  Υπουργείου ,  όσον  αφορά  
τις  συνήθειες των Ελλήνων στην κατανάλωση κρασιού.  

 
Με  βάση  τα  στοιχεία  αυτά ,  σχεδιάζουµε  ήδη  την  πρώτη  µεγάλη  

διαφηµ ιστική  καµπάνια  που  θα  υλοποιήσει  σύντοµα  το  Υπουργείο  
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίµων ,  ώστε  να  πετύχουµε  µ ια  ακόµη  
καλύτερη  θέση  του  ελληνικού  κρασιού  στην  εγχώρια  αγορά .  
Ενδεικτικά  σας  αναφέρω  ότι  σύµφωνα  µε  την  εν  λόγω  έρευνα ,  το  
54,9%, 55% αυτών  που  πίνουν  οινοπνευµατώδη  ποτά ,  προτιµούν  το  
κρασί . Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό και µπορούµε το  
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ποσοστό  αυτό ,  σε  βάρος  άλλων  προϊόντων ,  αλκοολούχων  ποτών ,  µε  
την  κατάλληλη  διαφήµ ιση ,  την  κατάλληλη  προώθηση ,  θεωρούµε  ότι  
µπορούµε να το διευρύνουµε σηµαντικά.  
 

Συνολικά ,  το  κρασί  έρχεται  πρώτο  στις  προτιµήσεις  των  
ανθρώπων ,  ανεξαρτήτου  φύλου ,  ηλικίας ,  µόρφωσης ,  εισοδηµατικής  
κατάστασης  και  τόπου  κατοικίας  και  είναι  ιδ ιαίτερα  ενθαρρυντικό  το  
γεγονός  ότι  στην  επιλογή  του  κρασιού ,  η  προτίµηση  προς  τα  
ελληνικά  προϊόντα  είναι  συντριπτική ,  σε  ποσοστό  95,1%. Οι  Έλληνες  
καταναλωτές  δείχνουν  σαφή  προτίµηση  προς  τα  ελληνικά  κρασιά  και  
αιτιολογούν  την  επιλογή  τους  αυτή  προβάλλοντας  την  ποιότητα  αλλά  
και  τη γεύση των ελληνικών κρασιών.  

 
Με  τα  στοιχεία  αυτά  που  επιβεβαιώνουν  τη  µεγάλη  δυναµ ική  

που  µπορεί  να  αναπτύξει  στη  χώρα  µας  ο  αµπελοοινικός  τοµέας ,  θα  
κλείσω  την  οµ ιλ ία  µου .  Χαιρετίζω  λοιπόν  τις  εργασίες  του  Συνεδρίου  
σας  και  εύχοµαι  κάθε  επιτυχία  στο  δύσκολο  έργο  που  έχετε  µπροστά  
σας .  Εµείς  σαν  Πολιτεία ,  σαν  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  
Τροφίµων ,  σας  διαβεβαιώνουµε  ότι  σε  αυτή  την  κρίσιµη  στιγµή  για  
το  ελληνικό  κρασί ,  σε  αυτή  την  πολύ  κρίσιµη  περίοδο  διότι  είµαστε  
στο  µεταίχµ ιο ,  µ ία  εποχή  φεύγει  και  µ ία  νέα  εποχή  για  το  κρασί  όπως  
και  για  την  ελληνική  αγροτική  οικονοµ ία  έρχεται ,  µε  πολύ  µεγάλη  
υπευθυνότητα  αντιµετωπίζουµε αυτό το τόσο σηµαντικό προϊόν.  

 
Από  όλους  µας  όµως  εξαρτάται  εάν  θα  συνεχίσουµε  να  

παράγουµε  εξαιρετικής  ποιότητας  ελληνικά  κρασιά .  Από  όλους  µας  
εξαρτάται  εάν  τα  δικά  µας ,  τα  εξαιρετικής  ποιότητας  όπως  είπα  
ελληνικά  κρασιά ,  θα  µπορέσουν  να  µπουν  µε  περισσότερο  δυναµ ισµό  
στις  αγορές .  Εµείς  ξεκινούµε  σαν  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  
και  Τροφίµων  µ ια  µεγάλη  προσπάθεια .  Διαµορφώνουµε  για  πρώτη  
φορά  εθνική  στρατηγική  για  το  προϊόν  και  τη  διαµορφώνουµε  σε  
συνεργασία  µαζί σας.  

 
Είπα  στην  οµ ιλ ία  µου  ότι  έχουµε  συναντηθεί  πολλές  φορές  και  

θα  συναντηθούµε  ακόµη  περισσότερες .  Τα  στελέχη  του  Υπουργείου  
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίµων  µας  βοήθησαν ,  δώσαµε  µ ία  
σκληρή  µάχη  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  πετύχαµε  έναν  πολύ  καλό  
κανονισµό ,  έναν  κανονισµό  που  χαιρετίστηκε  από  όλους  τους  
εκπροσώπους  του κλάδου.  

 
Από  όλους  µας  λοιπόν  εξαρτάται  να  εφαρµόσουµε  τον  

κανονισµό  µε  τον  καλύτερο  τρόπο  και  να  δηµ ιουργήσουµε  µ ία  
ελπιδοφόρα  προοπτική  για  ένα  πραγµατικά  εξαιρετικό  προϊόν .  Με  τις  
λίγες  αυτές  σκέψεις  χαιρετίζω  το  1ο  Συνέδριο  Οινοτουρισµού .  
Εύχοµαι  ευόδωση  στους  στόχους  και  τους  σκοπούς  που  έχετε  θέσει ,  
παρακολουθούµε  από  κοντά  τα  τεκταινόµενα  στο  Συνέδριο  και  σε  
κάθε  εκδήλωση  που  γίνεται  για  το  κρασί  και  είµαστε  έτοιµοι  να  
αξιοποιήσουµε  τις  όποιες  αποφάσεις  και  τα  όποια  πορίσµατα  
εξαχθούν  από το σηµερινό Συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ.  
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