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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
 

Εκ  µέρους  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  του  Συνεδρίου  σας  
καλωσορίζουµε  όλους  στη  Λήµνο  και  σας  ευχαριστούµε  θερµά  για  
την  παρουσία σας στο 1ο Συνέδριο για τον Οινοτουρισµό.  

 
 Το  Συνέδριο  αυτό  έρχεται  σαν  φυσική  συνέχεια  του  Συνεδρίου  
για  τον  ελληνικό  οίνο  που  έγινε  στο  µέσο  του  2005.  Τότε ,  ένα  από  τα  
βασικά  συµπεράσµατα  ήταν  η  διαπίστωση  της  ανάγκης  εκπόνησης  
ενός  στρατηγικού  σχεδίου  για  τον  ελληνικό  οίνο ,  το  οποίο  σήµερα  
πλέον  βρίσκεται  στο  ξεκίνηµα  της  υλοποίησης ,  χάρη  και  στη  στήριξη  
του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίµων  και  του  
Υπουργείου  Ανάπτυξης.  
 
 Το  γεγονός  αυτό  µας  κάνει  να  αισιοδοξούµε  ότι  µ ια  συνολική ,  
συντονισµένη  και  διαρθρωµένη  πολιτ ική  ανάπτυξη  των  αµπελωνικών  
περιοχών  και  στήριξης  και  προβολής  του  ελληνικού  οίνου  σε  
ελληνικό  και  διεθνές  επίπεδο ,  βρίσκεται  σε  δυναµ ική  εξέλιξη .  Ένα  
κοµµάτι  του  στρατηγικού  σχεδίου  που  θα  αρχίσει  να  υλοποιείται  
αναφέρεται  στην  εσωτερική  αγορά  και  τον  οινοτουρισµό .  Άρα ,  το  
Συνέδριο  αυτό  έρχεται  την  κατάλληλη  στιγµή  να  φωτίσει  µ ία  από  τις  
σηµαντικές συνισταµένες που καθόρισε το Συνέδριο του Μετσόβου.  
 
 Στόχος  του  Συνεδρίου  είναι  να  προσεγγίσει  εις  βάθος  τα  
θέµατα  που  άπτονται  της  αξιοποίησης  και  ανάδειξης  των  
αµπελω o ιν ικών  περιοχών  της  χώρας .  Με  επίκεντρο  το  αµπέλι  και  το  
κρασί ,  στόχος  είναι  να  αναπτύξουµε  συνδυασµένες  δράσεις  έτσι  ώστε  
ο  καταναλωτής  να  γνωρίσει  πίσω  από  την  ετικέτα  τους  ανθρώπους  
που  το  παράγουν ,  αλλά  και  παράλληλα  την  ιστορία ,  τον  πολιτ ισµό ,  
τη  φύση ,  τη  γαστρονοµ ία  και  την  παράδοση  των  περιοχών  που  
διατρέχουν  οι αµπελώνες.  
 
 Στόχος  είναι  τελικά  να  καταλήξουµε  στην  πράξη  ενός  εθνικού  
δικτύου  δρόµου του κρασιού και της αµπέλου. Εύχοµαι ότι τ ο   
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Συνέδριο  για  τον  οινοτουρισµό  που  ξεκινάει  σήµερα ,  θα  δώσει  
πολλούς  και  γόνιµους  καρπούς .  Επιδίωξή  µας  είναι  να  ξεκινήσει  
άµεσα  η  επεξεργασία  των  προτάσεων  που  θα  προκύψουν ,  από  
Δευτέρα  κιόλας, µε στόχο την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση.  
  

Το  Συνέδριο  τελεί  υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  και  Τροφίµων ,  του  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης ,  
του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  και  
του  Πανεπιστηµ ίου  Αιγαίου .  Θέλουµε  να  ευχαριστήσουµε  θερµά  
όσους  πίστεψαν  στη  σηµασία  αυτής  της  πρωτοβουλίας  και  τη  
στήριξαν .  Ευχαριστούµε  θερµά  τους  χορηγούς  µας ,  το  Υπουργείο  
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίµων ,  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης ,  τον  
Οργανισµό  Προώθησης  Εξαγωγών ,  το  Πανεπιστήµ ιο  Αιγαίου ,  τις  
Ολυµπιακές  Αερογραµµές ,  τον  Όµ ιλο  της  Καθηµερινής ,  τις  εταιρείες  
PEAK, ΖΩΡΤΙΚΗ  και  την  εταιρεία  ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ,  που  πάντα  είναι  
σε  όλες τις εκδηλώσεις του κλάδου.  

 
Τους  δραστήριους  υποστηρικτές  και  ενεργούς  αρωγούς  µας ,  το  

Επαρχείο  της  Λήµνου ,  τη  Νοµαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Λέσβου  και  
Λήµνου ,  τον  Δήµο  της  Μύρινας ,  το  Εµπορικό  Επιµελητήριο  της  
Λήµνου  και  ασφαλώς  τα  οινοποιεία  της  Λήµνου ,  τον  Συνεταιρισµό  
και  τα  Εργατικά  Οινοποιεία  Κρεµµύδα ,  Σαββόπουλου ,  Τζάνερου ,  
Χατζηγεωργίου ,  Χωνά ,  που  µε  τα  κρασιά  τους  για  οδηγό  και  τη  
συνεισφορά  τους  στη  διοργάνωση ,  θα  περιηγηθούµε  στη  φύση ,  την  
ιστορία , τον πολιτισµό και την αυθεντικότητα της Λήµνου.  

 
Επίσης  θα  ήθελα  εδώ  να  ευχαριστήσω  όλα  τα  στελέχη  της  

Εθνικής  και  Διεπαγγελµατικής  Οργάνωσης  Αµπέλου  και  Οίνου  και  
ειδικά  την  κυρία  Ελένη  Κόλλια ,  που  επί  τέσσερις  µήνες  πάσχισαν  για  
την  υλοποίηση  του  Συνεδρίου  αυτού  και  σκέφτονταν  για  εµάς  πριν  
από  εµάς.  

 
Τέλος ,  ευχαριστούµε  θερµά  όλους  εσάς  που  τιµάται  µε  την  

παρουσία  σας  το  Συνέδριο  και  που  είµαστε  βέβαιοι  ότι  θα  
συµβάλλετε  µε  τους  προβληµατισµούς  και  τις  προτάσεις  σας ,  στη  
διατύπωση  µ ιας  ολοκληρωµένης  και  εφαρµόσιµης  πρότασης  χάραξης  
των  ελληνικών  δρόµων  του  κρασιού .  Ευχαριστούµε  ιδ ιαίτερα  τους  
ξένους  οµ ιλητές  που  ταξίδεψαν  από  πολύ  µακριά  προκειµένου  να  
εισφέρουν  µε  τις  εµπειρίες  και  τις  εισηγήσεις  τους  σε  αυτή  την  
προσπάθεια .  

 
Πρόεδρος  της  πρώτης  συνεδρίας  θα  είναι  ο  κύριος  Μάρκου  και  

αύριο  το  πρωί  ο  κύριος  Αλεξάκης  από  το  ΣΕΟ  και  το  απόγευµα  ο  
κύριος  Κoρδοπάτης  από  την  ΚΕΟΣΟΕ .  Το  βράδυ  στις  9  η  ώρα  θα  
υπάρχει  δεξίωση  στο  Ξενοδοχείο  Limnos Vil lage που  το  προσφέρει  ο  
ΟΠΕ  και το ΚΕΡΑΣΜΑ .  

 
 Σας ευχαριστώ.  
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