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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κανείς δεν είναι δυνατό να αμφισβητήσει ότι η κοινωνική ζωή των Ελλήνων, στο διάβα 

του χρόνου, είναι βαθιά επηρεασμένη από το αμπέλι και το κρασί. Η φιλόλογος κ. 

Μαρία Ντότσικα το χαρακτηρίζει «Σύμβολο ιερό, λατρευτικό πρόσφορο του ανθρώπου 

στον Θεό· λυτρωτικό του πόνου, χαρά και ξεφάντωμα· στύλωμα ψυχής, λυτήριο 

γλώσσας, συναδελφωτή των ανθρώπων· δότη ζωής και επικού ρήμα των ερωτευμένων· 

φίλτρο ενθουσιασμού και πηγή δημιουργικής έμπνευσης».

Το Θεόσταλτο αυτό δώρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία, τον 

πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, πολύτιμο διατροφικό είδος για τη σωματική και ψυχική 

υγεία, προϊόν με επικοινωνιακή αξία και, εδώ και μια δεκαετία (επίσημα), άξονα 

οινοτουριστικής δραστηριοποίησης στη χώρα. Πόσοι όμως γνωρίζουν όλα εκείνα τα 

μοναδικά στοιχεία που συνοδεύουν αυτό το εκλεκτό προϊόν; Με ποιο τρόπο θα 

μπορούσε να ενημερωθεί ο ξένος επισκέπτης για τον ελληνικό αμπελοοινικό πλούτο; 

Πως θα ήταν δυνατόν να καταρριφθούν οι μύθοι που εμποδίζουν την επικοινωνία του 

σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή με το κρασί, δίνοντάς του τη δυνατότητα να το 

γνωρίσει, να το δοκιμάσει και να το αξιολογήσει;

Τα ερωτήματα αυτά και αρκετά ακόμα προσπάθησα να προσεγγίσω μέσα από την 

εργασία μου με θέμα «Ελληνικός Οίνος και Οινοτουρισμός: Ιστορικές,

Επικοινωνιακές και Πολιτισμικές Λειτουργίες και Προοπτικές Ανάπτυξης - 

Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος». Η επιλογή του θέματος έγινε σε 

συνεργασία με τον καθηγητή μου κ Γιώργο Πιπερόπουλο, του οποίου η αμέριστη 

υποστήριξη και καθοδήγηση υπήρξαν πολύτιμος σύντροφος καθ' όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Του χρωστώ από βάθους καρδιάς ένα μεγάλο 

ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ τους καθηγητές μου οι οποίοι συνέβαλαν στην 

ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών μου, καθώς και τη Γραμματεία του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Την ερευνητική αυτή προσπάθεια στήριξαν ο γενικός διευθυντής της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε, 

κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο οποίος παρείχε σημαντικά στοιχεία, το Γραφείο 

Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (κ. Έλ. Μυλωνά, διευθύντρια), η κ. Αλ. 

Ανθίδου, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (κ.κ. Γ. Παπαπαναγιώτου και I.
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Φωτεινοπούλου), ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (κ. Γ. Βουρλή), οι οινοποιίες Achaia 

Claus (κ.κ. Μ. Ξανθοπούλου και Τ. Ράπτη), Ευ. Τσάνταλης Α.Ε, (κ. Αν. Χαϊτίδης), I. 

Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ (κ. Αλ. Μιχοπούλου), Α. Μπαμπατζίμ Ο.Ε (κ. 

Αν. Μπαμπατζιμόπουλος), Αίγας Θ. Ε.Π.Ε (κ. Θ. Αίγας), Gentilini Winery & 

Vineyards (κ. Μ. Κοσμετάτου), Γ. Μανωλεσάκης .& ΣΙΑ Ο.Ε, Κτήμα Γεροβασιλείου, 

Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων - SantoWines (κ. Στ. Κασιώλα), I. 

Παπαδόπουλος - Ε Καλαϊτζίδης Ο.Ε., Κτήμα Πόρτο Καρράς Α.Ε, Κτήμα Κ. Λαζαρίδη 

Α.Ε, Κτήμα Κυρ Γιάννη Α.Ε. (κ. Δωρ. Ιωακειμίδου) και κτήμα ΑΛΦΑ.

Ακόμα, ευχαριστώ τους γονείς μου, Αριστείδη και Ειρήνη Πασαλίδη που έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην όλη πορεία μου, τους κ.κ. Κώστα, Χρήστο και Λυδία Καρρά, 

από το Πόρτο Καρράς, που μου έδωσαν την ευκαιρία να έρθω σε άμεση επαφή με τον 

οίνο και τον οινοτουρισμό (1990 - 99), τον κ. I. Μπουτάρη, τις κ.κ. Μ. Παντουβάκη, 

και Τ. Κατσαρού (Δ.Α. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+), τον κ. I. Γκοτζίρη, καθώς και τους κ.κ. 

Α. Κόκκο και Δ. Κούτουλα. Όλοι συνέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στο έργο μου.

Η διπλωματική αυτή εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον στον οίνο, στην ιστορική, 

πολιτισμική και επικοινωνιακή του αξία διαχρονικά και στην επιρροή που αυτός ασκεί 

στην τουριστική βιομηχανία με τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης στις 

οινοποιητικές επιχειρήσεις και τις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε 

τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής διάσταση. Με δεδομένο ότι, στη χώρα, 

οινοτουριστικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο από το δίκτυο της 

Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, όπου εργάστηκα από το 

1999 έως το 2001 και το οποίο αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο και αξιόπιστο φορέα 

συνολικής υποστήριξης και προβολής του αμπελοοινικού τομέα στη Βόρεια Ελλάδα, 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά του.

Με κίνητρο το προσωπικό ενδιαφέρον και την αγάπη για το κρασί ελπίζουμε να 

βάλουμε ένα λίθο στο σινικό και οινοτουριστικό οικοδόμημα, δημιουργώντας ερέθισμα 

για περαιτέρω έρευνα που θα οδηγήσει στη γνώση, απαραίτητη σήμερα για την 

καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων των αγροτικών περιοχών, με οδηγό τα 

αποσπάσματα «Άριστο δώρο το κρασί, λαμπρό, από θεούς σ’ ανθρώπους» ή «7ων 

αγαθών τη φύση δείχνει ο βασιλιάς ο οίνος» (Όμηρος ΑΙ. Ζ. 261 και 1ων Ε2 1. 13 

αντίστοιχα).
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1η Ενότητα: “Οίνου Πολιτεία”

1.2 Εισαγωγή

Ο Οδυσσέας Ελύτης είπε «... αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου 

απομένουν ένα αμπέλι, μια ελιά κι ένα καράβι ...»*. Αν μελετήσει κανείς τα ελληνικά 

ήθη και έθιμα, θα διαπιστώσει ότι οι σύγχρονοι Έλληνες, κυρίως στην περιφέρεια και 

λιγότερο στα αστικά κέντρα -λόγω των νέων προτύπων ζωής και της έλλειψης 

επικοινωνίας-, ακόμα και στην πιο κοινή τους υπόσταση, έχουν κρατήσει ζωντανή 

εκείνη την ειδική σπίθα των αρχαίων, που αναδεικνύει την αγάπη τους για το κρασί, 

συνδέοντάς την με θρησκευτικές ή άλλες γιορτές και εκδηλώσεις, όπως τα 

Χριστούγεννα, το Πάσχα, τα εγκαίνια, το γάμο κ.ά.

Τα έθιμά μας, λατρευτικά και μη, έχουν τη σημασία της παραδεδομένης συνήθειας και 

της μακράς άσκησης και οδηγούν σε αρχέγονες καταστάσεις. Αλλά και οι σημερινές 

αμπελουργικές ζώνες Ο.Π.Α.Π, οι Τοπικοί Οίνοι και οι 200 περίπου οικογένειες 

οινοστάφυλων με τα άγνωστα και συχνά «αντιεμπορικά» τους ονόματα, εκτός από τις 

μοναδικές οργανοληπτικές προκλήσεις που προσφέρουν, περικλείουν μέσα τους την 

γοητεία μιας γευστικής παράδοσης που αιώνες τώρα μεγαλουργεί πάνω στα άνυδρα 

χώματά μας (Χατζηνικολάου, 2001).

Ο Peter Levi, στο βιβλίο του «Ο λόφος του Κρόνου» (The hill of Kronus), ένα 

αυτοβιογραφικό χρονικό των περιπλανήσεων του ποιητή και κλασσικού φιλολόγου της 

Οξφόρδης στην Ελλάδα, περιγράφει τη συνάντησή του με τον παπά ενός 

απομακρυσμένου χωριού, τη δεκαετία του ’60: «Μου πρόσφερε γεύμα, ένα πελώριο 

μεσημεριανό, στις τρεις και μισή το απόγευμα, τηγανιτά αυγά από τις βυζαντινές του κότες

κι ένα κρασί που έχει τη γεύση των βράχων και των θάμνων.....». Ο Gerald Asher,

σχολιάζοντας το απόσπασμα του Levi, γράφει: «ο Levi μας βυθίζει σ’ ένα ελληνικό 

σύμπαν, όπου το κρασί είναι ρωμαλέο και στοιχειακό. ...Φτιαγμένα από τις αρχαίες 

ιθαγενείς ποικιλίες κλημάτων, τα ελληνικά κρασιά ανέκαθεν φημιζόταν για την 

ατομικότητά τους. Το κάθε ένα έχει τον ιερό χαρακτήρα του που πρέπει να 

διαφυλάσσεται, να προστατεύεται και, κυρίως, να εκτιμάται» (Lambert-Gocs, 1993).

* Από κείμενα και υλικό αρχείου της I. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. , CD-ηλεκτρονική έκδοση 
της Smart Frames Unlimited 2000
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Στις χιλιετηρίδες που μεσολάβησαν ο ελληνικός αμπελώνας μεταβλήθηκε, όσον αφορά 

τη γεωγραφία, την έκταση και τη σύνθεσή του. Συνέχισε, όμως, να προσφέρει τα 

πολύτιμα οινικά προϊόντα του, που μαρτυρούν περίτρανα ότι είναι συνυφασμένος, για 

πάνω από 4.000 (Kolpan κ.ά 1996) χρόνια ή, για ερευνητές του πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον 7.000 χρόνια, με τον ελληνικό λαό και πολιτισμό, 

γεμίζοντας το ποτήρι της σινικής μας πορείας, με περηφάνια αλλά και περισσή ευθύνη, 

λόγω της θρυλικής διαπίστωσης ότι: «... ζούμε και αναπνέουμε στη Διονυσιακότερη 

χώρα του κόσμου, στη χώρα με τον αρχαιότερο «εν ζωή αμπελώνα στον πλανήτη» 

(Χατζηνικολάου 2001) και ότι στην Ελλάδα παρήχθησαν οι πρώτοι Οίνοι Ονομασίας 

Προέλευσης (Focus Multimedia 1997).

Η ενότητα αυτή είναι μια σύντομη οινική διαδρομή στους αιώνες και έχει στόχο να 

καταγράψει την πολιτισμική, αλλά και διαχρονικά επικοινωνιακή αξία του οίνου, 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή, τις συνήθειες και τις γιορτές των προγόνων μας. Η 

σύνδεση του οίνου με την ελληνική μυθολογία, ιστορία και παράδοση μπορεί να 

αναδείξει τη δυναμική του, ως φορέα του ελληνικού πολιτισμού, να ισχυροποιήσει την 

ταυτότητά του και να κτίσει μια νέα θετική εικόνα, στην εσωτερική και διεθνή αγορά, 

εμπλουτίζοντας επικοινωνιακά το οινικό και το οινοτουριστικό προϊόν.

1.2. Οίνος, Ένα Προϊόν με Ελληνική Ταυτότητα

1.2.1. Αμπελοοινική Ιστορία

«Στους θνητούς φανέρωσε το φάρμακο της λύπης, τ ’ αμπέλι, δηλαδή, τη μάννα του κρασιού»

Αστυδάμας, Τραγικός ποιητής του 4°“ π.Χ. αιώνα

Παρά τα πολυάριθμα, ευρήματα, τα αρχαία κείμενα, τις παραστάσεις των αγγείων και 

άλλες μαρτυρίες, δε μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι η ιστορία της 

αμπέλου έχει γραφτεί πλήρως. Δεν επιβεβαιώνεται ότι ευρήματα, της άγριας sylvestris 

που βρέθηκαν διάσπαρτα, από το δυτική άκρη της Μεσογείου μέχρι την ανατολική 

άκρη της Κασπίας είναι φυτά από τα οποία προήλθε η vitis vinifera (Katz 1996). 

Σύμφωνα με τον Levadoux (Katz 1996, σελ. 36), στο τέλος της τριτογενούς περιόδου ή 

στις αρχές της τεταρτογενούς, έκαναν την εμφάνισή τους άγριοι πληθυσμοί, διάσπαρτοι 

στη δυτική Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Κατά την Πλειστόκαινο και Νεολιθική εποχή, 

ευρήματα αναφέρονται στα δάση γύρω από τη Μεσόγειο, κατά μήκος των νότιων
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ακτών της Κασπίας Θάλασσας. Τα πρώτα αυτά αμπέλια ήταν ακατάλληλα για τροφή ή 

για παραγωγή οίνου. Μετά τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος, συγχρόνως με 

την καλλιέργεια των σιτηρών, αρχίζει και την καλλιέργεια του αμπελιού.

Η καλλιέργεια της αμπέλου ξεκινά το 8000 - 6000 π.Χ., στην περιοχή του Καυκάσου, 

ενώ, γύρω στο τέλος της 5 χιλιετηρίδας π.Χ., διαδίδεται στη Μεσοποταμία, τη Συρία 

και την Αίγυπτο. Η περιοχή, δηλαδή, που γεννήθηκε η Αμπελος η οινοφόρος (Vitis 

vinifera, υποείδος caucasica) βρισκόταν μεταξύ Ευξείνου Πόντου, Κασπίας θάλασσας 

και Μεσοποταμίας και επρόκειτο για το είδος που σχεδόν αποκλειστικά -με διάφορες 

ποικιλίες και υβρίδια- καλλιεργείται σήμερα. Στο Αιγαίο, η καλλιέργεια της αμπέλου 

και η παραγωγή του κρασιού τεκμηριώνεται, με βάση τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, από 

την εποχή του χαλκού -3000 π.Χ. και εξής (Katz, 1996) και μόλις, την πρώτη 

χιλιετηρίδα π.Χ. απαντάται στην Ιταλία, Γαλλία, Β. Αφρική και Ισπανία.

Όσον αφορά στην οινοποίηση, τα πρώτα πειράματα, κατά μια πηγή, φαίνεται να 

ξεκίνησαν στη Νεολιθική εποχή, βόρεια του όρους Ζάκρος στο Ιράν. Αγγείο πήλινο, 

σε νεολιθικό οικισμό της περιοχής αυτής που περιείχε κρασί με ρητίνη ανήκει στην 

περίοδο 5400-5000 π.Χ, 2000 χρόνια, πριν από προηγούμενο παρόμοιο εύρημα (Nature, 

1996). Η μαρτυρία που προκύπτει ωστόσο, από έρευνα του Α.Π.Θ για την 

αμπελοκαλλιέργεια και οινοποιία στην προϊστορική Μακεδονία της κ. Μ. Μαγκαφά, 

αρχαιοβοτανολόγου, με την επιστημονική ευθύνη του κ. Κ. Κωτσάκη, αποκαλύπτει ότι 

ο άνθρωπος στη Μακεδονία παρασκεύαζε κρασί πριν ακόμα ασχοληθεί συστηματικά 

με την αμπελοκαλλιέργεια, δηλαδή την περίοδο πριν 7.000 χρόνια.

Η σχέση των αρχαίων Ελλήνων με το κρασί είναι πολυσυζητημένη, ωστόσο, δεν 

υπάρχει συμφωνία από που διδάχθηκαν οι Έλληνες την οινοποιία ούτε ποιο δρόμο 

ακολούθησε η τέχνη του κρασιού για να φτάσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μια θεωρία, 

έμαθαν το κρασί από τους ανατολικούς λαούς (Φοίνικες ή/ και Αιγυπτίους), με τους 

οποίους τόσο οι Μυκηναΐ'οι όσο και οι προγενέστεροι Κυκλαδίτες και Μινωίτες είχαν 

ανεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις. Η μετακίνηση των Ελλήνων για εμπορικούς σκοπούς 

και η δημιουργία αποικιών στα παράλια της Μεσογείου έβαλε τις ρίζες της σύγχρονης 

αμπελουργίας. Χώρες που, σήμερα, θεωρούνται ότι έχουν παράδοση στην παραγωγή 

κρασιών (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) χρωστάνε πολλά σ' αυτούς τους ακούραστους 

εμπόρους (Ν. Εγκυκλ. Λεξικό Ηλιου).
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Ο Όμηρος αναφέρει την πολυστάφυλο Ιστιαία και την Ίσμαρο (Μαρώνεια Θράκης), με 

τον περίφημο οίνο της οποίας ο Οδυσσέας μέθυσε τον Πολύφημο και έσωσε τους 

συντρόφους του: «...και πάλι τούφερα σπινθηροβόλο κρασί και τρεις φορές τούδωσα να 

πιει και τρεις φορές τόπιε άμυαλα ως κάτω», (Οδυσ. I. 360). Είναι το κρασί που είχε 

προσφέρει στον Οδυσσέα ο Μάρωνας, ιερέας του Απόλλωνα από την Ίσμαρο 

(ισμαρικός ή μαρώνειος οίνος). Ο μεγάλος ποιητής αναφέρεται συχνά στον αίθοπα 

οίνο, ένα φλογάτο γλυκό κρασί: «Λος μου κι άλλο (οίνο) και πες μου τ’ όνομά σου ξένε, 

για να σου προσφέρω κι εγώ δώρο που θα σε γεμίσει χαρά. Γιατί στους Κύκλωπες, η 

γονιμοποιός γη δίνει κρασί από μεγάλα σταφύλια που οι βροχές του Δία διογκώνουν αλλά 

τούτο είναι αμβροσία και νέκταρ των ραγών» (Οδυσ. IX, 357-60). Σε άλλη σκηνή μιλά « 

για το κρασί, το οποίο δίνει ευτυχία στην καρδιά του ανθρώπου» (Οδυσ. IV). Το 

απόσπασμα του Ομήρου ότι όλες οι ποικιλίες αμπέλου δεν έχουν τον ίδιο ποιοτικό 

χαρακτήρα και τα παραγόμενα από αυτές κρασιά έχουν μεγάλες γευστικές διαφορές, 

πιθανότατα συγκαταλέγεται στις πρώτες γραπτές μαρτυρίες. Πράγματι τα σταφύλια με 

μεγάλα τσαμπιά και χοντρές ρόγες, από αμπέλια γόνιμης ποτιστικής γης, δίνουν κρασιά 

χαμηλής ποιότητας, όπως εκείνα που έπινε ο Πολύφημος. Η αλήθεια, δηλαδή, που 

ανέδειξε η εμπειρία χρόνων, ήταν διαδεδομένη την εποχή που γράφτηκαν τα ομηρικά 

έπη, ώστε να τραγουδιέται από τους ραψωδούς (Κουράκου, 1997).

Κατά τη μυθολογία, το κρασί έφτασε μέσω της Κρήτης, στη Νάξο (μύθος Διόνυσος και 

Αριάδνη), ενισχύοντας την εκδοχή περί φοινικικής ή αιγυπτιακής προέλευσης, ενώ 

αλλού συνδέεται με τη Θράκη, η οποία, σύμφωνα με πηγές, ήταν ο βασικός 

προμηθευτής των Ελλήνων στους Μυκηναϊκούς χρόνους (Ιλιάδα I 71-72). Ο 

Θεόπομπος υποστηρίζει ότι «μέλας οίνος» κατασκευάσθηκε αρχικά από Χίους 

καθοδηγούμενους από τον Οινοπίωνα, γιο του Διόνυσου και ο Αθήναιος πληροφορεί 

ότι την άμπελο εισήγαγε, στην Ελλάδα από την Ασία, ο Διόνυσος μέσω της Ερυθράς 

Θάλασσας και δίδαξε, στη συνέχεια, την καλλιέργεια και χρήση των καρπών της.

Στο Βυζάντιο, παρά τις ιστορικές αναταραχές και την εγκατάλειψη ή την απαγόρευση 

της διονυσιακής λατρείας, το κρασί κρατούσε περίοπτη θέση και παραγόταν σε όλη τη 

βυζαντινή επικράτεια αλλά τα πιο ξακουστά κρασιά παραμένουν εκείνα που είχαν φήμη 

και στην αρχαία Ελλάδα. Η συνήθεια όμως ανάμειξης του οίνου με νερό (κεφ. 1.2.4) 

εγκαταλείπεται οριστικά. Η επέκταση του Χριστιανισμού στηρίζει τον οίνο και 

αποτελεί την ένωση της βιβλικής και ελληνικής παράδοσης. Οι μοναχοί έπαιξαν
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σπουδαίο ρόλο στην αμπελουργία λόγω του γεγονότος ότι μεγάλες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις περιήλθαν στη μοναστηριακή περιουσία. Έτσι, έγιναν σύγχρονα για την 

εποχή οινοποιεία και βελτιώθηκαν οι τεχνικές παραγωγής και η οινική ποιότητα.

Με την πτώση του Βυζαντίου και τη δημιουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

πολλοί αμπελώνες οδηγήθηκαν στην καταστροφή και η γη χρησιμοποιήθηκε για άλλες 

καλλιέργειες (Kolpan κ.ά 1996). Ωστόσο, η οινοπαραγωγή συνεχίστηκε, ιδιαίτερα σε 

πολλά ελληνικά μοναστήρια, διότι απέφερε οικονομικούς πόρους μέσω της 

φορολογίας, αν και το κοράνι απαγόρευε την πόση οίνου. Σχετικά ευνοημένα 

βρέθηκαν τα μοναστηριακά κτήματα και οι νησιωτικές περιοχές στις οποίες η τουρκική 

κυριαρχία συχνά υπήρξε συντομότερη και η επιβολή φόρων πιο χαλαρή.

Έτσι η περίοδος της τουρκοκρατίας, παρά τις δυσκολίες, δεν περιορίζει σημαντικά την 

ελληνική αμπελουργία. Αυτή που κινδύνευσε ήταν η ποιότητα, έως το 1969, όταν έγινε 

αναθεώρηση της σινικής νομοθεσίας για να συμπορευτεί η Ελλάδα με τα λοιπά κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kolpan κ.ά 1996). Για πάνω από 20 χρόνια η Ε.Ε. έπαιξε 

ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση των οίνων, οδηγώντας την ελληνική οινοπαραγωγή 

σε υψηλά standards με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

στην οινοποίηση και με 12% περίπου των ελληνικών οίνων να είναι Ονομασίας 

Προέλευσης, σε 26 αμπελοοινικές* περιοχές (Hall - Macionis 2000).

1.2.2. Η Οινική Αρχαία Ελλάδα: Παραγωγή, Εμπόριο, Παράδοση

Καλότυχος όποιος ξεφαντώνει, χαρά γεμάτος απ' τον γλυκό και ποθητό καρπό του σταφυλιού
Ευριπίδης. Κύκλ. Μ. 495-96

Η αμπελοκαλλιέργεια, στη χώρα, αποτελεί το διακριτό σημείο της Μεσογείου. Το 

αρχαιότερο πατητήρι στον κόσμο που ανακαλύφθηκε στις Αρχάνες της Κρήτης, τα 

καλοδιατηρημένα πιθάρια από τις αποθήκες των ανακτόρων της Κνωσού, τα σκόρπια 

γίγαρτα αλλά και τα κάρβουνα από ξύλα αμπέλου που έφερε στο φως η αρχαιολογική 

σκαπάνη στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, τα χρυσά και ασημένια αγγεία πότου των 

θησαυρών των Μυκηνών και τα ανεκτίμητα μετάλλινα ευρήματα των βασιλικών τάφων

* Ο συγκεκριμένος όρος -αλλά και άλλοι με το συνδετικό «οίνος» και «αμπέλι»- χρησιμοποιείται ευρέως 
στο χώρος της αμπελουργίας, οινοποιίας και οινοτουρισμού, στην επίσημη ορολογία της AREV (ενότητα 2- 
σελίδα 73) και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συγγράμματα. Πιθανόν προέρχεται από τις ιταλικές 
λέξεις vitivinicoltura /vitivinicolo που σημαίνουν αμπελουργία(-ικός) και οινοπαραγωγή μαζί.
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της Βεργίνας αποτελούν μερικά μόνο δείγματα της πολύτιμης συνεισφοράς του αρχαίου 

«ελλ-οινικού»* πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο (Σ.Ε.Ο, 2003).

Το αμπέλι καλλιεργήθηκε σχεδόν παντού, όπου το κλίμα το επέτρεπε, συχνά πλάι σ' 

άλλες καλλιέργειες ενώ υπήρξαν και περιοχές στις οποίες αποτελούσε κύριο εισόδημα. 

Ο τρύγος γινόταν με τη συνοδεία αυλού που ρύθμιζε τις κινήσεις και ήταν, όπως και 

σήμερα, ένα πολυήμερο πανηγύρι. Η αμπελουργία είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα 

τέχνης και κυκλοφορούσαν ειδικά βιβλία (π.χ. του Θεόφραστου που σώθηκε ως τις 

μέρες μας) από τα οποία λαμβάνουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως ότι οι Έλληνες 

συνήθιζαν να καλλιεργούν το αμπέλι απλωμένο στη γη χωρίς υποστηρίγματα -τεχνική 

που ακόμη είναι σε χρήση (ΕΤΒΑ, 1990).

Οι Έλληνες γνώριζαν την παλαίωση του κρασιού και τα σημερινά δρύινα βαρέλια 

αντικαθιστούσαν θαμμένα πιθάρια στη γη, σφραγισμένα με γύψο και ρετσίνι. Το κρασί 

εμφιαλωνόταν, ανάλογα με το χρόνο μέχρι την κατανάλωση, σε ασκούς ή σε 

σφραγισμένους πήλινους αμφορείς αλειμμένους με πίσσα (ή ρετσίνι) για τέλεια 

στεγανοποίηση, στους οποίους αναγράφονταν με μπογιά ή με σφραγίδα η περιοχή 

προέλευσης, το έτος παραγωγής, ο οινοποιός και ο εμφιαλωτής. Παρατηρούμε ότι οι 

πρόγονοί μας, μας κληροδοτούν κρασιά με ταυτότητα την οποία σήμερα μόνο τα 

εμφιαλωμένα κρασιά διαθέτουν, διατηρώντας τα ποιοτικά γνωρίσματα της περιοχής και 

των ποικιλιών προέλευσής τους και την ιδιαιτερότητα του δημιουργού τους.

Τέσσερα ήταν τα γνωστότερα είδη κρασιού στην αρχαία Ελλάδα: το άσπρο, το 

κιτρινωπό, το μαύρο και το κόκκινο. Το μαύρο και το κόκκινο είχαν γλυκιά γεύση και 

ήταν τα πιο περιζήτητα ενώ τα παλαιωμένα ήταν τα καλύτερα, όπως και σήμερα. 

«Παλιό κρασί και ομορφιές και χάρες νεότερων τραγουδιών», έψαλε ο Πίνδαρος 

(«Ολυμπιόνικος» Θ 73). Υπήρχαν όμως και προλήψεις σχετικά με το κρασί: «Να μη 

βάζεις ποτέ την οινοχόη πάνω από τον κρατήρα των συμποτών, γιατί σ' αυτό είναι η 

μοίρα κακή», συμβούλευε ο Ησίοδος. {«Έργα και Ημέραι», στ. 744).

Οι οινολάτρεις Έλληνες καλλιεργούσαν αμπέλια, διέπρεψαν στην οινοποιία 

παράγοντας ονομαστά κρασιά και γνώριζαν καλά την αξία του εμπορίου και των

Η λέξη αυτή δεν αποτελεί γλωσσικό νεωτερισμό ή εισαγωγή νέας ελλ,ηνικής ορθογραφίας αλλά 
χρησιμοποιείται, όπως και ορισμένοι παρεμφερείς όροι με συνδετικό τον "οίνο" (π.χ. οινολάτρεις, 
οινόφιλοι), για την εξυπηρέτηση της παρούσας εργασίας με την ανοχή του επιβλέποντα καθηγητή.
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εξαγωγών. Το εμπόριο των ελληνικών κρασιών απλωνόταν στη Μεσόγειο, μέχρι την 

ιβηρική χερσόνησο και τον Εύξεινο Πόντο και αποτελούσε σημαντικότατη οικονομική 

δραστηριότητα. Για την εξασφάλιση της γνησιότητας των οίνων, γνωστών στην αγορά 

με γεωγραφικές επωνυμίες, είχαν θεσπιστεί νομοθετικά μέτρα που προέβλεπαν 

αυστηρές ποινές για όσους επιχειρούσαν να εμπορευθούν κοινά κρασιά με τη 

γεωγραφική επωνυμία ενός μεγάλου οίνου. Αδιάψευστη μαρτυρία αποτελούν οι νόμοι 

του 5ου π.Χ. αιώνα που φυλάσσονται στο Μουσείο της Θάσου. Επίσης, υπήρχαν νόμοι 

"προστατευτικοί", ενάντια στο ξένο ανταγωνισμό και τις εισαγωγές. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η σχετική νομοθεσία της Θάσου, σύμφωνα με την οποία πλοία με 

ξένο κρασί που πλησίαζαν το νησί δημεύονταν.

Οι οίνοι που εξάγονταν ήταν πολλοί. Οι πιο διάσημοι διεθνώς και ακριβοί ήταν αυτοί 

του βορείου Αιγαίου, με το Θάσιο, Χίο και Λέσβιο να ξεχωρίζουν και να αποτελούν 

τους πιο περιζήτητους και ακριβοπληρωμένους οίνους του 5ου π.Χ. αιώνα. Μετά την 

κλασσική εποχή, μεγάλη φήμη απέκτησαν και τα κρασιά της Ρόδου, της Κω και των 

λοιπών Δωδεκανήσων, αλλά και της Θήρας, της Νάξου, της Κρήτης και της Κύπρου. 

Ήταν δε οίνοι λευκοί και μέλανες και τους διέκριναν σε απαλούς, αυστηρούς, γλυκείς, 

γλυκύζοντες και μέσους, παχείς και λεπτούς, παλαιούς και νέους, επίθετα γευσιγνωσίας 

που δανείστηκαν και χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι ειδικοί του κρασιού (Μότσιας 1982).

1.2.3. Γιορτές των Αρχαίων "Ελλ-οίνων "

Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική παράδοση, η χρήση του οίνου επικρατούσε κατά τις 

σπονδές, στις διάφορες θρησκευτικές γιορτές, ορισμένες από τις οποίες παραθέτουμε:

Κατά την πρώτη μέρα των Ανθεστηρίων, τα Πυθοίγια, προς τιμή του Λιμναίου 

Διονύσου (ανανέωση της φύσης) και του Χθόνιου Ερμή (αναγέννηση της ζωής), 

άνοιγαν οι ττύθοι (πιθάρια) του κρασιού και γινόταν σπονδές στο Διόνυσο (Γ. 

Κορδάτος) «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία»), στο χώρο του Λιμναίου Ιερού. Στη 

συνέχεια χόρευαν και τραγουδούσαν, δοκιμάζοντας νέο κρασί από το οποίο έπιναν 

όλοι, ακόμα και οι δούλοι. Τη δεύτερη μέρα, στις Χόες, μια αναπαράσταση του ιερού 

γάμου του Δία και της Σεμέλης, γινόταν αγώνες οινοποσίας και ασκωλιασμοί (αγώνες 

δρόμου και ισορροπίας σε λαδωμένα, φουσκωμένα ασκιά). Την τρίτη μέρα ήταν οι
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Χύτροι, για την ανάκληση των ψυχών και προσφορές στους νεκρούς, τελετές ανάλογες 

με τα δικά μας Ψυχοσάββατα (κόλλυβα, σπόροι, όσπρια, κρασί).

Κατά την αγροτική γιορτή Αλώα ή Αλωα ή Αλώϊα, προς τιμήν της Δήμητρας, της 

Κόρης (Περσεφόνης), του Διόνυσου και του Ποσειδώνα Φυταλμίου, η οποία πήρε το 

όνομά της από το 'άλως' (αλώνι, ιερός χώρος της Δήμητρας) ή από τη λέξη 'αλωαί', 

(αμπελώνες), ιερουργούσαν ιέρειες, οι οποίες, με αναίμακτες θυσίες και συμπόσιο, 

πρόσφεραν το πρώτο κρασί και γλυκά που έβαζαν σε χωράφια για καλή καρποφορία.

Στα Οσχοφόρια ή Ωσχοφόρια, ευχαριστήρια γιορτή στο τέλος του τρυγητού, νέοι 

ντυμένοι με μακρύ ιερατικό χιτώνα κρατώντας «ώσχας μεστάς ευθαλών βοτρύων», 

ψάλλουν σε πομπή «εν Λίμναις », ενώ στους αγώνες δρόμου των εφήβων, ο πρώτος 

πίνει ένα μίγμα από κρασί, λάδι, μέλι, τυρί, κριθάλευρο. Τα Κάρνεα, μεγάλη Λακωνική 

γιορτή, στο τέλος του τρυγητού, διοργανώνονται από «καρνεάτες νέους», 

αντιπρόσωπους όλων των φυλών ή φατριών. Ο στολισμένος εκφωνητής των ευχών της 

«καλοχρονιάς» τρέχει και οι «σταφυλοδρόμοι» κρατώντας μεγάλα τσαμπιά σταφύλια 

τον κυνηγούν. Αν τον πιάσουν η χρονιά είναι καλότυχη, αν όχι, κακότυχη.

Τα πλέον μεγαλειώδη και πανελλήνιου χαρακτήρα Νεκύσια τελούνταν στις Πλαταιές, 

προς τιμή των πεσόντων Ελλήνων στην ομώνυμη μάχη κατά των Περσών. Στην 

τελετουργική πομπή προηγούνταν ένας αυλητής και ακολουθούσαν άρματα με 

στεφάνια, ένας ταύρος και έφηβοι με αγγεία γεμάτα κρασί, γάλα και αρώματα για τις 

σπονδές. Ακολουθούσε ένας τοπικός άρχοντας που φορούσε πορφυρό χιτώνα και 

κρατούσε ξίφος. 'Εκανε σπονδές στις επιτύμβιες στήλες και αφού τις ράντιζε με νερό κι 

αρώματα, σκότωνε τον ταύρο, ευχόταν στο Δία και το Χθόνιο Ερμή, καλούσε τους 

νεκρούς στην εστίαση και στη σπονδή και έχυνε προς τιμή τους το κρασί.

Στη Σπάρτη, τα Εναγίσματα ήταν σπονδές προς τιμή των νεκρών που εντάσσονται στο 

ευρύτερο «ταφικό έθος» των Ελλήνων. Στο διακοσμημένο με κορδέλες και στεφάνια 

από σέλινο τάφο, οι συγγενείς του νεκρού έχυναν άνθη και μύρο, έκαναν σπονδή 

«μελίκρατον» από μέλι, γάλα και κρασί και έκαιγαν στο βωμό αποξηραμένα άνθη ή 

στάχυα, σπάζοντας πήλινα αγγεία. Επίσης, στη Σπάρτη, γιορταζόταν τα Λαρύσια, 

εαρινές εορτές προς τιμήν του Διονύσου,στο ομώνυμο όρος (Ρασσιάς, 1998), ενώ 

γιορτή με έντονο διονυσιακό χαρακτήρα ήταν και τα Μικρά και Μεγάλα Διονύσια.
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Όπως στις μέρες μας, θρησκευτικές τελετές αποτελούν και οι Ταφές των νεκρών που 

αποσκοπούν στην αξιοπρεπή εξαφάνιση του σώματος και στην απόδοση τιμών στη 

ψυχή. Κύρια μέθοδος υπήρξε η καύση του νεκρού, αρωματισμένου με αρώματα και η 

απόθεση σε τάφο της τέφρας ή των υπολειμμάτων των οστών που προηγουμένως 

πλένονταν με κρασί -παράδοση που αναβιώνει και σήμερα- και κλείνονταν σε χρυσό ή 

ασημένιο δοχείο σκεπασμένο με μαύρο ύφασμα. Από τον 7ο π.Χ. αιώνα, παράλληλα 

εμφανίζεται και η απλή ενταφιαστική πρακτική ενώ τον 4ο μ.Χ. αιώνα απαγορεύεται 

από τους χριστιανούς τελείως η καύση των νεκρών (Ρασσιάς, 1998).

Η ελληνική παράδοση αναφέρει και την οινομαντεία, την ιερή ελεγχόμενη μέθη που 

απαιτεί υψηλή συνείδηση και κάθαρση, κατά την οποία ο τυφλός ιερέας μάντης κάνει 

σπονδές χύνοντας τελετουργικά κρασί στο έδαφος. Το μουσκεμένο χώμα συχνά 

κρατιέται ως φυλαχτό. Επειδή το κρασί συμβολίζει τη ζωή, απαγορεύεται στον κάτω 

κόσμο. Ο άνθρωπος που κάνει σπονδές στο θεό, στέλνοντας κρασί στη γή, πιστεύει ότι 

είναι ένα μήνυμα παρηγοριάς γι αυτούς που έφυγαν (Ρασσιάς, 1998).

1.2.4. Ο θεός της Αμπέλου και του Οίνου, Διόνυσος

«Οι Έλληνες έδωσαν στο κρασί το Διόνυσο, μια πανάρχαιη θεότητα συνδεδεμένη με την 

γή και τη γονιμική υγρασία. Ένας θεός με έντονα αρσενικά χαρακτηριστικά, όπως και το 

κρασί, την αρσενική υπόσταση της τροφής. Ο θεός του κρασιού μεταμορφώνεται 

αδιάκοπα. Η λατρεία του αλλάζει..., προσαρμόζεται σε κάθε πολιτισμική φάση της 

ανθρώπινης διαδρομής, όπως και το κρασί ποτέ δεν είναι ίδιο» (Βουτσινά, 2001).

Οι πρόγονοί μας υπηρετούσαν με πάθος το Διόνυσο -κατά τον Όμηρο στον οποίο 

αναφέρεται η αρχαιότερη μαρτυρία για το θεό (Ιλιάδα 49. Ζ 130-140)-, γιο του Δία και 

της Σεμέλης, διότι τους βοηθούσε να ξεχνούν τα βάσανα της ζωής. Ο μύθος θέλει το 

Δία να ερωτεύεται τη θνητή Σεμέλη. Όταν η κυοφορούσα Σεμέλη, γελασμένη από τη 

ζηλότυπη Ήρα, παραδίδεται στις φλόγες του Δία, ο Διόνυσος (Διο(σ) - νυσος = γιος) 

συμπληρώνει τους τρεις μήνες κύησης στο μηρό του πατέρα του και γίνεται αθάνατος 

και «διθύραμβος» (αυτός που βγήκε από δύο θύρες). Μετά τη γέννησή του, τον 

αναθρέφουν οι Νύμφες του βουνού Νύσα (Διος - Νύσα—► Διόνυσος). Με τον «ιερό
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γάμο» του Δία και της Σεμέλης, δηλαδή του Ουρανού και της Γης, εξηγείται η 

επίδραση των μετεωρολογικών φαινομένων στην αμπελοκαλλιέργεια (Κακριδής).

Ο Διόνυσος ασκεί γόνιμη επίδραση στο ελληνικό πνεύμα, σε τομείς όπως η ποίηση, η 

θρησκεία, η μουσική, ο χορός, η γλυπτική και η ζωγραφική και προστατεύει την 

αμπελοκαλλιέργεια, το κρασί, τη γονιμότητα και τη βλάστηση. Η Αριάδνη, σύζυγος 

του θεού (κόρη του Μίνωα), του χάρισε δύο γιους, το Στάφυλο και τον Οινοπίωνα και 

μία κόρη, την Ευάνθη. Η μυθολογία περιγράφει τον Άμπελο ως ένας όμορφο σάτυρο, 

αγαπητό ακόλουθο του Διόνυσου, ο οποίος, ενώ γκρεμιζόταν από ένα κλήμα στην 

προσπάθεια να κόψει σταφύλια, ο θεός το μεταμόρφωσε σε αμπέλι (Τσοτάκου 1990).

Ο θεός φαίνεται να κάνει πολλά ταξίδια, τόσο γιατί θέλει να διαδώσει τις τελετές του 

όσο και την αμπελοκαλλιέργεια. Μόνιμοι σύντροφοί του είναι οι Νυσσαίες Νύμφες 

που τον ανέθρεψαν, οι Σάτυροι, οι Σιληνοί, οι Πάνες και οι Μαινάδες. Από τα μέρη 

που επισκέπτεται, άλλα τον δέχονται ως φίλο κι άλλα όχι. Ανάλογα συμπεριφέρεται κι 

ο θεός. Στην Αιτωλία, όπου βρίσκει φιλική υποδοχή από το βασιλιά της Οινέα, του 

παραδίδει το πρώτο κλήμα αμπέλου. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ικάριο (βασιλιά του 

ομώνυμου Δήμου Αττικής, στις Πεντελικές πλαγιές, περιοχή που σήμερα ονομάζεται 

Διόνυσος) στον οποίο επίσης χάρισε ένα κλήμα και του έμαθε να φτιάχνει κρασί.

Ο Διόνυσος, εξυμνώντας τη ξενοιασιά και τη διασκέδαση και οδηγώντας, μέσω της 

λατρείας του, στην αθανασία, ήταν ένας λαϊκός, αγροτικός θεός. Ενδεικτικά της 

αγροτικής καταγωγής του είναι τα επίθετα. Δενδρεύς, Ανθεύς, Άνθιος, Κισσοφόρος, 

Ληναίος, Βάκχος και τα σύμβολά του, ο ταύρος, ο τράγος, το κλήμα, ο θύρσος, κ.α. Η 

λατρεία του είχε διαφορετικό χαρακτήρα από των άλλων θεών. Γιορταζόταν νύχτες σε 

βουνά, από τους θιάσους (ομίλους γυναικών), που ονομαζόταν Μαινάδες, Βάκχες, 

Θυίες ή Θυιάδες (Τσοτάκου, 1990). Η χρήση του οίνου δε διαψεύδεται στις «Βάκχες»: 

αγγειογραφίες του μαιναδικού χορού παρουσιάζουν στα χέρια των Μαινάδων τον 

κρατήρα, την οινοχόη ή τον κάνθαρον ενώ στα Λήναια, με πομπή και χορό μαινάδων 

και δραματικό αγώνα εικονίζονται σκηνές ιερουργιών με κρασί.

Το κρασί λοιπόν πρωταγωνιστεί στις τελετές του Διονύσου που εμπνέει το διθύραμβο 

και ζωογονεί λαμπρές γιορτές από τις οποίες γεννήθηκαν το δράμα: η κωμωδία, η 

τραγωδία. Ο Πλάτων στους «Νόμους» (III, 15,790 b.) ονομάζει το διθύραμβο άσμα
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που αναφέρεται στη γέννηση του Διονύσου. Ο Ευριπίδης στις «Βάκχες», διθύραμβο 

ονομάζει τον ίδιο τον Διόνυσο. Είναι όμως και θεός της μέθης. Στον Αθηναίο (II, 11), 

ο Σιμωνίδης καταθέτει πως «από τη μέθη ξεπήδησε η κωμωδία και η τραγωδία στην 

Ικαρία» (Αττικής). Το ιερό διονυσιακό έμβλημα, ο τράγος, ήταν η μεταμφίεση των 

χορευτών στις γιορτές του θεού. Έτσι ξέφευγαν από την ανθρώπινη κατάσταση και 

περνούσαν σε θεϊκή έκσταση, κάνοντας πράξεις μιμητικές των αναπαραγωγικών συχνά 

στοιχείων της ζωής (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1996). Η παράδοση αναβιώνει, 

σήμερα, με δρώμενα, κυρίως του βορειοελλαδικού χώρου (κεφ. 1.3).

Ο καθηγητής Μ. Κοπιδάκης (1995), σημειώνει τον ισχυρισμό του Αριστοτέλη ότι η 

τραγωδία προήλθε από το διθύραμβο και συμπληρώνει ότι για να συνθέσει ο ποιητής 

αυτό το αναρχούμενο και ενθουσιαστικό ποίημα (διθύραμβο), ήταν αναγκαίο να 

κεραυνοβοληθεί πριν από το «υγρό αστροπελέκι». Ο Αρχίλοχος από την Πάρο γράφει 

σχετικά: «Πρώτος ν ’αρχίσω ξέρω το διθύραμβο του βασιλιά Διονύσου το ωραίο 

τραγούδι, όταν το κρασί μου κεραυνοβολήσει το μυαλό» και ο Επίχαρμος από τη Σικελία, 

κωμωδιογράφος, υπογραμμίζει: «Δεν γεννιέται διθύραμβος αν πίνεις νερό...». «Θα 

μπορούσε να πεί κανείς, χωρίς υπερβολή», τονίζει η Εύη Βουτσινά (2001) «ότι η 

γέννηση του αρχαιοελληνικού θεάτρου σχετίζεται άμεσα με το κρασί». Ο Αισχύλος 

άρχισε να γράφει τραγωδία με προτροπή του Διονύσου, αφού πρώτα έπινε κρασί, όσο 

για την κωμωδία, αρχικά ονομαζόταν τρυγωδία από τον όρο τρύξ = νέο κρασί.

1.2.5. Τα Συμπόσια των Αρχαίων Ελλήνων

Το κρασί ήταν απαραίτητο στα γεύματα των αρχαίων και βέβαια στα συμπόσια 

(συν+πίνω), όπου έρεε άφθονο, συμβάλλοντας στην επικοινωνία και στις πνευματικές 

αναζητήσεις μέσω της συζήτησης. Γι αυτό δε συνήθιζαν να μεθούν, ούτε είχαν 

εκτίμηση στους μέθυσους -αν και ο Χρ. Ζουράρις (1998), αναφέρει το αντίθετο-. Το 

τελετουργικό του συμποσίου, όπου ο συμποσιάρχης, προϊστάμενος στρατιάς κεραστών 

και οινοχόων, επέβλεπε το νέρωμα του κρασιού και την ποσότητα που θα έπιναν οι 

συμπότες ανάλογα με την κατάστασή τους, δηλώνει ότι η αποφυγή μέθης και η 

διατήρηση πολιτισμένης ατμόσφαιρας ήταν σημαντική. Τη μέθη καταδικάζουν ο 

Σωκράτης και ο Ιπποκράτης, συστήνοντας «την πόση με μέτρο».
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Κανόνας ήταν η ανάμειξη του οίνου με νερό, σε αναλογία 1 προς 3 (ένα μέρος οίνου 

προς τρία νερού), 1:2 ή 2:3 και το νερό, ανάλογα με την εποχή, ήταν χλιαρό ή κρύο. 

Υπήρχαν ειδικά σκεύη για την ανάμειξη (κρατήρες και κύανθοι) και για την ψύξη 

(ψυκτήρες) - αν και έπιναν το κρασί συχνά ζεστό, διότι η ψύξη με πάγο ήταν 

πολυτέλεια. Τα πηγάδια χρησίμευαν και για ψυγεία: «... φαίνεται πως ρίχτηκε από 

πάνω ο πατέρας στο πηγάδι, όπως κατεβάζουμε το κρασί μας, το θέρος» (Αθήν., Γ 98).

Η πόση άκρατου οίνου θεωρείτο βαρβαρότητα -μάλιστα, κάποιος νομοθέτης την 

απαγόρευσε επί ποινή θανάτου- (Μότσιας 1982) και αναφέρεται μόνο σε αρρώστους ή 

σε ταξίδια ως τονωτικό, περιστάσεις στις οποίες (καθώς και στα γεύματα) ήταν 

διαδεδομένη η κατανάλωση οίνου με μέλι. Ανέρωτο κρασί έπιναν όταν σηκωνόταν από 

το τραπέζι «για το καλό πνεύμα» (Αριστοφάνης, Ιππής 85, Ειρήνη 300). Η συνήθεια 

των Ελλήνων να πίνουν το κρασί με νερό αντανακλάται στην ετυμολογία του όρου με 

μεσολάβηση των τύπων κρασίν<κρασίον από τη λέξη κράσις=ανάμειξη, που με τη 

σειρά της είναι παράγωγο του ελληνικού θέματος κρα-<ινδοευρωπαϊκό θέμα kera- (βλ. 

ρήμα κεράννυμι= αναμειγνύω και ουσ. κρατήρ= σκεύος ανάμειξης).

Στις συμποτικές σκηνές που κοσμούν τα αρχαιοελληνικά αγγεία, οι συμποσιαστές 

κρατούσαν τον «κύλικα», το περίτεχνο κρασοπότηρο με πόδι, όπως και οι σημερινοί 

οινοχόοι, τοποθετώντας τη βάση του ποδιού στην παλάμη τους και κρατώντας με τον 

αντίχειρα τη βάση και ενίοτε το στέλεχος για μεγαλύτερη σταθερότητα. Έτσι δεν ήταν 

αναγκασμένοι να σηκώσουν τον αγκώνα τους από το μαξιλάρι, αφού έφερναν το ποτήρι 

στα χείλη με μια ελαφριά κίνηση της παλάμης προς τα επάνω. «Μια κίνηση κομψή, 

ανέμελη, ερωτική» σημειώνει η Στ. Κουράκου (1996). Συχνά προσέθεταν στο κρασί 

μυρωδικά. Η προσθήκη αψίνθου (δηλ. η παρασκευή βερμούτ) ήταν γνωστή (αποδίδεται 

δε στον Ιπποκράτη και το βερμούτ της εποχής ονομαζόταν και Ιπποκράτειος Οίνος). 

Ενίοτε έβαζαν και άλλα μπαχαρικά, όπως θυμάρι, μέντα, γλυκάνισο και μυρτιά. Το 

ευωδιαστό κρασί ονομαζόταν «τρίμα» (ΕΤΒΑ 1990). Ένα γεύμα, για παράδειγμα, θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει ένα είδος ψωμιού από κριθάρι, ένα κύριο πιάτο με αρνί, 

φασόλια, λάχανο κι επιδόρπιο με μήλα κι αχλάδια (Garland). Βάση της διατροφής ήταν 

τα δημητριακά, τα λαχανικά, τα όσπρια, το σκόρδο, το μέλι (ζάχαρη δεν υπήρχε). Στις 

γιορτές συγκομιδής τα κύρια τρόφιμα ήταν κρασί, ελιές, κριθάρι ή σίτος, τρόφιμα που 

εκπροσωπούν την γαστρονομική Ελλάδα του σήμερα.
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Στα συμπόσια μετέχουν μόνο άνδρες και για αυτό, ο χώρος όπου διαδραματίζονται, 

ονομάζεται ανδρών ή ανδρωνίτης. Κατά μια πηγή, υπάρχουν και οι εταίρες, που 

συμβάλλουν στη ψυχαγωγία1. Οι γυναίκες είχαν το δικό τους χώρο, το γυναικωνίτη. Ο 

γυναικωνίτης υιοθετείται αργότερα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ενώ η 

γένεση του καφενείου έχει τις ρίζες της στον ανδρωνίτη, δηλαδή το χώρο όπου οι 

άνδρες συζητούν και διασκεδάζουν όπως και στα αρχαιοελληνικά συμπόσια. 

Πρόκειται για εκδηλώσεις της εύπορης τάξης που γινόταν με αφορμή μια πολιτική νίκη 

ή άλλη διάκριση, τον ερχομό αγαπημένου προσώπου, μια οικογενειακή γιορτή 

(Δαφερέρα 2001). Στη διάρκειά τους, οι συνδαιτυμόνες ξαπλώνουν σε ανάκλιντρα. Οι 

νεώτεροι, σε ένδειξη σεβασμού, όπως αναφέρεται στο συμπόσιο του Ξενοφώντα με τη 

στάση του Αυτόλυτου, μένουν καθιστοί. Το δείπνο αρχίζει με το πρόπωμα, μία κούπα 

γλυκόπιοτο κρασί από χυμό φρούτων ανακατεμένο με μέλι. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο 

μέρος του συμποσίου, ο πάτος, οι υπηρέτες προσφέρουν στους μετέχοντες ένα ευώδες 

μείγμα και νερό για να πλυθούν και στη συνέχεια, φορούν στεφάνια από άνθη και 

ψάλλουν παιάνες. Ακολουθεί σπονδή στους θεούς και ειδικά στο Διόνυσο και ξεκινά η 

οινοποσία με κρασί νερωμένο που σερβίρει ο οινοχόος -όρος (τίτλος) που 

χρησιμοποιείται και σήμερα (ξεν. Sommelier)-. Τα αρχαιοελληνικά συμπόσια 

αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αθήναιο κ.α

1.2.6. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στην Αρχαία Ελλάδα

Ο Σπ. Ζαμπονάκης αναφέρει: «...ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, καλλίτερος παντός άλλου 

κατενόησε, εσυνειδητοποίησε και εφήρμοσε τα αρχάς των δημοσίων σχέσεων. Επειδή δε 

ούτος απετελείτο από άτομα με ελεύθερα τη βούλησιν και το φρόνημα, η έφεσις προς την 

πειθώ, η τάσις του πληροφορείν και πληροφορείσθαι και η ανάπτυξις των σχέσεων 

κατέστησαν αναγκαία και αναπόσπαστα στοιχεία της τότε δημόσιας και ιδιωτικής ζωής». 

Το κείμενο αναφέρεται ιδιαίτερα στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα, η οποία κρατούσε τα 

σκήπτρα της εκπολιτιστικής ανάπτυξης, όπου ο άρχοντας ήταν εκλεγμένος και δεν είχε 

θεϊκή υπόσταση, όπως στις ανατολικές χώρες. Επειδή οι πολίτες συμμετείχαν στη 

διακυβέρνηση απευθείας (Εκκλησία του Δήμου, Αθήνα - Απέλλα, Σπάρτη κλπ), ήταν 

σημαντική η πληροφόρησή τους2 (Μαγκλιβέρας 1993).

1 http://www. eat-online. net/ellinika/habits/greece/questions_answers.htm
' Ο Κυριαζής Σ.Ν. (1993) γράφει ότι «Ο Θεμιστοκλής χρησιμοποίησε (για πρώτη φορά) τα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης της εποχής για να ενισχύσει τη θέση του...»
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Εκτός από τις καλές σχέσεις μεταξύ φορέων κρατικής εξουσίας και πολιτών, δηλαδή 

δημόσιας διοίκησης και διοικούμενων, βλέπουμε να δίνεται σημασία και στην ανάγκη 

συνεργασίας και καλών σχέσεων για την επίτευξη κοινών στόχων ή έργων. Ο 

Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια» υπογραμμίζει την ανάγκη των ανθρώπων για 

φίλους, επικοινωνία και δράσεις για το κοινό συμφέρον, ώστε να υπάρχει αρμονία. 

Εξάλλου, κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος από τη φύση του είναι πολιτικό 

(κοινωνικό) «ζώο» και έχει ανάγκη της επικοινωνίας για να πετύχει τη συνεργασία με 

τους συνανθρώπους του. Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στον τρόπο άσκησης της 

επικοινωνίας, δηλαδή με ελευθερία πνεύματος και παντελή έλλειψη φιλυποψίας. Το 

ίδιο και ο Ξενοφών στον «Οικονομικό», αναγνωρίζει τη συνεργασία, τις καλές σχέσεις 

και την κοινή προσπάθεια για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Καλές σχέσεις επεδίωξαν να αναπτύξουν αρχαίοι Έλληνες και με τους συμμάχους ή τις 

κατεχόμενες χώρες (αποικίες) και γι αυτό το σκοπό χρησιμοποίησαν όλα τα τότε 

γνωστά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το θέατρο, οι καλές τέχνες, οι ραψωδοί, οι 

μεγάλες εορτές, οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι θρησκευτικές τελετές υπήρξαν μερικά απ’ 

αυτά τα μέσα στα οποία το κρασί διαδραμάτιζε σημαντικότατο επικοινωνιακό ρόλο.

Για την προσωπική προβολή επιλέγεται η χορηγία. Πρόκειται για μια σπουδαία 

επικοινωνιακή λειτουργία* (θεσμός που ξεκίνησε το 509 π.Χ.) η οποία φτάνει έως τις 

μέρες μας ως ένα σημαντικό εργαλείο δημοσίων σχέσεων -με το σωστό όρο πλέον 

(αρχικά, οι λέξεις sponsor και sponsorship χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην Ελλάδα, 

χώρα της χορηγίας). Η προσωπική επικοινωνία και προβολή αναδεικνύονται επίσης, 

μέσα από τα συμπόσια και τον τρόπο διαβίωσης (Μαγνήσαλης, 1992).

Οι προσκλήσεις των συμποσίων είναι αυστηρά προσωπικές και δεν επιτρέπεται να 

έρθει ακάλεστος κάποιος, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Φυσικά, το κρασί αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο και όσοι παίρνουν μέρος σ’ αυτά είναι υποχρεωμένοι να πιουν: 

"Πιες ή φύγε" λέει ο συμποσιάρχης. Το κρασί συνοδεύεται με "τραγήματα", γλυκές

* Στην αρχαία Αθήνα, χορηγία ήταν η ανάληψη των δαπανών από τους πλουσιότερους Αθηναίους για την 
κάλυψη της διδασκαλίας του θεατρικού χορού στη γιορτή των Διονυσίων και του χορού των ανδρών και 
εφήβων στις γιορτές των Παναθηναίων και Θαργηλίων. Οι χορηγοί, μαζί με τους επιμελητές, εκλεγμένοι 
από κάθε φυλή και διαφορετικοί κάθε χρόνο, έπρεπε να επιλέζουν τους χορευτές και το χοροδιδάσκαλο κι 
ήταν υπεύθυνοι για την κατάρτιση και την καλή εμφάνιση. - Ν. Εγκ. Αεζικό Ηλιου.
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πίττες, ξηρούς καρπούς και φρέσκα ή ξερά φρούτα. Οι συνδαιτυμόνες, κατά τη 

διάρκεια της οινοποσίας, συζητούν θέματα κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, 

απαγγέλλουν ποιήματα, λένε αινίγματα και ψυχαγωγούνται, με τη συνοδεία λύρας ή 

αυλού. Σήμερα, τα συνέδρια ονομάζονται και συμπόσια, περιλαμβάνοντας ανάλογα 

πνευματικά και επικοινωνιακά στοιχεία, στρογγυλά τραπέζια, δείπνα και εκδηλώσεις.

Όσον αφορά στον τρόπο διαβίωσης, το κρασί συμμετέχει στην καθημερινή ζωή, 

συνεισφέροντας στην επικοινωνία των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι το να 

τρώνε μόνοι τους θεωρείται αδιανόητο. Κατά τον Πλούταρχο, «το να φάει κανείς μόνος 

του δε σημαίνει να γευματίσει αλλά να γεμίσει το στομάχι του σαν τα ζώα». Ο Αθήναιος 

υποστηρίζει: «όταν ιόείς ιδιώτη μόνο του να τρώγει, χωρίς νάχει συντροφιά, ή ποιητή να 

μη θέλει τα τραγούδια ούτε και τη μουσική, γι αυτούς πρέπει να πιστεύεις ότι χάσανε κι οι 

δυο τους■ ο μεν πρώτος τη μισή απ ’ όλη του τη ζωή ο δε δεύτερος τη μισή απ ’ όλη την 

τέχνη του. Και στο κάτω - κάτω, άθλια ζούνε και οι δυο» (Μότσιας 1982).

1.3. Οινική Θρησκευτική Παράδοση και Λαογραφία

Ο Βίκτωρ Ουγκώ είπε: «Ο Θεός έφτιαξε το νερό αλλά ο άνθρωπος έφτιαξε το κρασί». 

Στο βιβλίο της Γένεσης (IX 20.21), ο πρώτος αμπελουργός και οινοποιός ήταν ο Νώε ο 

οποίος ήπιε χυμό σταφυλιών που είχε αφήσει εκτεθειμένο και μέθυσε ( (Γεν. θ'20 - 

21). Από νωρίς καταγράφονται τόσο τα θετικά στοιχεία του οίνου «οίνος ευφραίνει 

καρδίαν ανθρώπου» (Ψαλμ. ργ'15) όσο και τα δυσμενή αποτελέσματα της μέθης, τα 

οποία σήμερα παρατηρούνται ενίοτε και στους έφηβους (ευτυχώς όχι από κρασί). Ο 

οίνος, όπως στις αρχαιοελληνικές πηγές έτσι και στην Αγία Γραφή, άλλοτε επαινείται 

και με το σιτάρι και το λάδι θεωρείται «δώρο Θεού» (Ψαλμ. δ'8) κι άλλοτε 

αποδοκιμάζεται ως «πηγή κακών» (Ησ. εΊ 1 -12, κη'7 - 8), όταν γίνεται κατάχρηση.

Η άμπελος καθιερώθηκε και δια του στόματος του Ιησού Χριστού. «Εγώ ειμί η 

άμπελος, υμείς τα κλήματα» (Ιωάννης ΙΕ, 1 -9) λέγει προς τους μαθητές του, ενώ σ’ ένα 

από τα θαύματά του, εκείνο του γάμου της Κανά, μετατρέπει το νερό σε κρασί. Όταν η 

Παναγία ανακοινώνει «οίκον ουκ έχουσι», Εκείνος φροντίζει και «το ύδωρ, οίνον 

γεγενημένον...» κι όταν οι παρευρισκόμενοι δοκιμάζουν το κρασί, εξυμνείται η 

εξαιρετική του ποιότητα: «πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον τίθησι...».
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Η άμπελος και ο οίνος διατηρούν τη συμβολική τους δύναμη στο διάβα των χρόνων. 

Οίνος και άρτος συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Χριστού στην Αγία Κοινωνία 

ενώ η ποιμαντική ευχή, κατά την λειτουργία, παραβάλλει το εκκλησιαζόμενο κοινό με 

την άμπελο και οι υμνολόγοι παραβάλουν τη Θεοτόκο μ’ αυτήν. Τα φύλλα της αμπέλου 

και το σταφύλι είναι συνηθέστατα διακοσμητικά ναών και στις εικόνες ο Χριστός 

αποτελεί τον κορμό της αμπέλου οι δε Απόστολοι τις κληματόβεργες. Ο οίνος 

ευλογείται και καθαγιάζεται στο Μυστικό Δείπνο, διότι χρησιμοποιείται στην πρώτη 

σύσταση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας (Λουκάς κς'18 - 24) και με το κατά 

Ματθαίον: «...πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο yap εστί το αίμα μου, το της Καινής 

Διαθήκης...» (κστ' 28-36). Γι’ αυτό ανέκαθεν προτιμάται ερυθρός οίνος για να 

προσομοιάζει στο αίμα του Κυρίου (Χρυσόστομος, Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο). 

Συγχρόνως ο Ιησούς δίδει και τη μεγάλη υπόσχεση: «Λέγω δε υμίν, ότι ου μην πιω απ’ 

άρτι εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όπου αυτό πιω μεθ ’ 

υμών καινόν εν τη βασιλεία του Πατρός μου» (Ματθ. κστ' 36 - 40). Κατά τον 

Κυπριανό, ο οίνος συμβολίζει το Χριστό και το ύδωρ τους πιστούς, κατά άλλους το 

αίμα και ύδωρ που έρευσαν από την πληγείσα πλευρά του εσταυρωμένου Ιησού. Κατά 

τον Ιερώνυμο, μέσω του οίνου εξαγνιζόμαστε από την αμαρτία και με το ύδωρ 

απαλλασσόμαστε από την τιμωρία.

Στο μυστήριο του γάμου προσφέρεται στους νεόνυμφους «κοινόν ποτήριον οίνου» που 

δηλώνει «συμμετοχή στις χαρές και τις λύπες της συμβίωσης». Στην αρτοκλασία, μαζί 

με τους άρτους παρατίθενται φιάλες ελαιόλαδου και κρασιού. Η εξήγηση είναι ότι 

παλιότερα οι αρτοκλασίες τελούνταν στις αγρυπνίες και για την ενίσχυση των αδελφών, 

δινόταν «τεμάχιον άρτου και οίνου» ως πρόχειρη τροφή, αφού θεωρούσαν τον οίνο 

δυναμωτικό. Οίνος χρησιμοποιείται και στα εγκαίνια ναού «προς απόπλυνσιν της Αγίας 

Τραπέζης». Η «κατάλυσις οίνου» επιτρέπεται μαζί με το λάδι, στις μη νηστίσιμες μέρες 

και κατά την σαρακοστή, στις γιορτές.

Όσον αφορά στα έθιμα της χώρας, είτε είναι «διαβατήρια», κατά τον Γάλλο Άρνολντ 

φαν Ζενέπ, είτε «κατάλοιπα του φόβου των δαιμόνων», κατά το Γερμανό Ερνστ 

Σάμπτερ, μεταφέρουν σπέρματα που τα διατηρούν πάντα νέα, γιατί αναβιώνουν στις 

κοινωνικές εκδηλώσεις του λαού και συχνά οδηγούν σε θρησκευτικές και κοινωνικές 

συνήθειες της αρχαίας Ελλάδα και του Βυζαντίου. Οι σπονδές στους θεούς με κρασί, 

μέσω των οποίων ο άνθρωπος παρηγορεί όσους πέρασαν στον κάτω κόσμο, επιβιώνει
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στη λαϊκή λατρεία, στις επιθανάτιες και πένθιμες τελετουργίες: το σώμα του νεκρού 

πλένεται με κρασί, μικρές ποσότητες κρασιού χύνονται πάνω στον τάφο (όπως στις 

αρχαίες σπονδές στους θεούς) και άφθονο κρασί πίνεται για να συχωρεθούν οι ψυχές.

Οι Τσάκωνες στο Λεωνίδιο της Κυνουρίας, για παράδειγμα, δημιουργούν ένα 

μεθυστικό μείγμα από διάφορα κρασιά (λευκό, κόκκινο μπρούσκο, κόκκινο γλυκό και 

κονιάκ) τα οποία ανακατεύουν με ζάχαρη, κανέλα και λάδι και βρέχουν μ’αυτό φετάκια 

άσπρου ψωμιού. Το ονομάζουν «κασμάτσι» και το προσφέρουν στο μνημόσυνο των 

εννέα ημερών. Οι νεοέλληνες όταν μιλούν για κάποιο δικό τους που έχει πεθάνει ενώ 

πίνουν κρασί, χύνουν λίγο από το ποτήρι τους κάτω «για συχώριο». Υπάρχουν πλήθος 

λαογραφικών στοιχείων στη χώρα σε σχέση με το κρασί όμως, στη μελέτη, δε 

θεωρείται σκόπιμη η λεπτομερής παράθεσή τους· αρκεί η ενδεικτική παράθεση των 

λαϊκών δρώμενων στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά στη Δράμα η οποία ανήκει στο Δρόμο 

του Κρασιού του Διόνυσου, ως ένα λαογραφικό δείγμα, στο πλαίσιο της ευρύτερης 

παρουσίασης (στη συνέχεια) των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος.

1.3.1. Τα Κουρμπάνια και τα Α ναστενάρια

Σε αρκετά χωριά της Δράμας και σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, 

συνηθίζονται στις γιορτές διαφόρων Αγίων τα λεγάμενα κουρμπάνια, που αποτελούν 

μορφή δημοτελούς Ουσιαστικής εκδήλωσης συνεχίζοντας την παράδοση πανάρχαιων 

λατρευτικών συνηθειών. Κουρμπάνι λέγεται το ζώο που θυσιάζεται και η θυσιαστική 

τελετουργία και σύμφωνα με το εθιμικό τελετουργικό, προσφέρεται στην εκκλησία ως 

τάμα ή αγοράζεται στο εκκλησίασμα. Επίσης στ’ Αναστενάρια, έθιμο προς τιμή των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που διαδραματίζεται στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 

στη Μελίκη Ημαθίας, στην Αγία Ελένη και την Κερκίνη Σερρών και στη Μαυρολεύκη 

Δράμας, μέσω του οποίου οι μετέχοντες επικαλούνται τη βοήθεια των αγίων για μια 

πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και καλή υγεία, η ζωοθυσία αποτελεί 

βασικό στοιχείο του τελετουργικού (όπως και στην αρχαία Ελλάδα - κεφ. 1.2.).

Η διανομή του κρέατος μαζί με άρτο, προσδίδει χαρακτήρα θρησκευτικού γεύματος, 

ανάλογου με τις «αγάπες» των πρώτων Χριστιανών. Παράλληλα, λειτουργεί και ο 

απόηχος αρχαϊκών αντιλήψεων και δοξασιών, δίδοντας στο κρέας εξαίρετες ιδιότητες 

για δύναμη και υγεία. Τα εδέσματα συνοδεύει κρασί το οποίο προσφέρεται αφειδώς.
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Τα κουρμπάνια, με την αρχέγονη αιματηρή μορφή τους, απαγορεύτηκαν περιοδικά από 

την Εκκλησία χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί είναι χαρακτηριστικό δείγμα 

λαϊκής λατρείας με βαθιές ρίζες και αρχαίες θρησκευτικές παραστάσεις. Αντίθετα το 

κουρμπάνι με μορφή κοινής εστίασης έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτό από την Εκκλησία, 

η οποία ευλογεί το κρέας με ειδική ευχή. Δεν πρέπει να παραβλέπεται κι ο 

ψυχαγωγικός και συμποσιακός χαρακτήρας τους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

λιτοδίαιτους και στερημένους παλαιότερα χωρικούς (Αικατερινίδης 1997).

1.3.2. Λράπηδες Μοναστηρακίου

Στο Μοναστηράκι Δράμας, στα Θεοφάνια λαμβάνει χώρα το έθιμο «Αράπηδες», επειδή 

κυριαρχεί το μαύρο χρώμα (μαύρες φλοκωτές κάπες, ψηλές προσωπίδες από 

γιδοπροβιές), το οποίο έχει σκοπό την εξασφάλιση της καλοχρονιάς. Οι μετέχοντες στο 

έθιμο φέρουν κουδούνια στη μέση και κρατούν στο χέρι ξύλινο σπαθί κι ένα σακούλι 

στάχτη χτυπώντας όσους συναντούν για το καλό (Αικατερινίδης 1997).

Η ομάδα των μεταμφιεσμένων, η οποία ονομάζεται Τσέτα και αποτελείται από τις 

Γκίλικες, τους Τσεταμπάσηδες, τους Παπούδες και τους Εύζωνους, περνά από τα σπίτια 

με λύρες και νταϊρέδες και οι νοικοκύρηδες τους προσφέρουν κεράσματα και κρασί. 

Γυναίκες δε συμμετέχουν. Η ομάδα καταλήγει στην πλατεία του χωριού, όπου 

συμμετέχουν όλοι και διοργανώνεται γλέντι με χορό, εδέσματα και κρασί. Το δρώμενο, 

έχοντας άξονα το διονυσιακό στοιχείο, ολοκληρώνεται τυπικά το βράδυ της παραμονής 

του Αγίου Αθανασίου (17 Ιανουάριου), όταν «τελειώνει το κτύπημα του νταϊρέ..» και 

σταματά η γιορτή για ν’ αρχίσουν οι καθημερινές ασχολίες.

1.3.3. Μπαμπούγερα Καλής Βρύσης

Οι μεταμφιεσμένοι του Δωδεκαήμερου (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονικά - Θεοφάνεια) 

παίρνουν μορφή και στην Καλή Βρύση Δράμας ως Μπαμπούγερα, έθιμο που αρχίζει 

την παραμονή των Θεοφανείων, όταν το βράδυ, μετά την ολοήμερη νηστεία λαδιού, 

επαναλαμβάνεται το τελετουργικό δείπνο των Χριστουγένων και της Πρωτοχρονιάς με 

τσουρέκι στο τραπέζι, κρασί κι ένα πιάτο με σιτάρι, καπνό, καλαμπόκι κι ότι άλλο 

παράγει το σπίτι. Ύσερα ο αρχηγός της οικογένειας, αφού θυμιατίσει τους χώρους,
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κόβει το τσουρέκι σε τόσα κομμάτια όσα και τα άτομα, παίρνοντας ό ίδιος το πρώτο και 

πίνοντας κρασί. Ακολουθεί το ίδιο κατά ηλικία και μετά αρχίζει το δείπνο.

Την ημέρα των Θεοφανείων τελείται ο αγιασμός και ακολουθεί η ανάδειξη του 

«κουμπάρου», αυτού, δηλαδή, που θα καταφέρει να έχει την εικόνα έως την επόμενη 

μέρα. Με το πέρας του αγιασμού, τα Μπαμπούγερα συγκεντρώνονται έξω από την 

εκκλησία, μεταμφιεσμένα με ζωόμορφη όψη και ζωσμένα με πέντε μεγάλα ποιμενικά 

κουδούνια. Τα τρεχάματα, οι ήχοι των κουδουνιών, τα ξεφωνητά, η μεταμφίεση και η 

συνηθισμένη, για την εποχή, ομίχλη του βορειοελλαδικού τοπίου δίνουν τόσο στους 

«Αράπηδες» όσο και στα «Μπαμπούγερα» μια αίσθηση εξωπραγματική, ταξιδεόντας τη 

φαντασία στα αρχαϊκά σύμβολα του Διόνυσου και τα μαιναδικά στοιχεία 

(Αικατερινίδης 1997). Ανάλογες μεταμφιέσεις, στη Δράμα, γίνοναι στο Ξηροπόταμο, 

στην Πετρούσα, στο Βώλακα και στους Πύργους, ενώ στην Πλατανιά συνηθιζόταν έως 

το 1950, τα Μωμοέρια, ένα είδος λαϊκού θεάτρου, με γλέντι και κρασί.

1.3.4. Ο Ά γιος Τρύφωνας, Προστάτης των Αμπελουργών

Στην εθιμική λατρεία, προστάτης της Αμπέλου και του Οίνου καθιερώθηκε ο Αγιος 

Τρύφωνας, τον οποίον τιμούν οι αμπελουργοί της Μακεδονίας, την 1η του Φλεβάρη. 

Στις νεότερες λαϊκής έμπνευσης αγιογραφίες, παρουσιάζεται ως «νέος, κρατών 

κλαδευτήρι». Η σύνδεσή του με την άμπελο και τον οίνο ανάγεται στη Νίκαια όπου 

μαρτύρησε, αφού λίγες ήταν οι βυζαντινές επαρχίες που μπορούσαν να καυχηθούν για 

την ποιότητα του οίνου τους όσο οι περιοχές της Προποντίδας. Επίσης, στην 

καθιέρωσή του ως προστάτη των αμπελουργών, πρέπει να έπαιξε ρόλο η θέση της 

γιορτής του στον ετήσιο κύκλο. Αν και το αμπέλι κοιμάται γυμνό από τσαμπιά, άνθη 

και φύλλα, ο Φεβρουάριος αποτελεί τη χρονική στιγμή κατά την οποία αρχίζει 

παραδοσιακά η σημαντικότερη ίσως αμπελουργική εργασία: το κλάδεμα.

Τη μέρα του, όπως προστάζει το έθιμο, τιμούν τον Άγιο οι ντόπιοι κάτοικοι των 

αμπελότοπων από τους οποίους περνούν οι Δρόμοι του Κρασιού, όπως η Γουμένισσα 

του Κιλκίς, η Νάουσα, το Αμύνταιο, η Ραψάνη Κάτω Ολύμπου, η Νέα Αγχίαλος η Νέα 

Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης, οι Άμπελοι Σερρών. Οι αμπελουργοί διατηρούν από τον 

τρύγο σταφύλια στα κελάρια τους, γιατί το ’χουν για καλό ν’ αντέξουν έως την 1η 

Φεβρουάριου, οπότε τα πηγαίνουν στην εκκλησία για να διαβαστούν και να μοιραστούν
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στους πιστούς. Στην εκκλησία γίνεται αγιασμός και αρτοκλασία με κόλλυβα και με τον 

αγιασμό ραντίζουν τους μπαχτσέδες και τ’ αμπέλια. Ακολουθεί γερή κρασοκατάνυξη, 

οικογενειακή ή μεταξύ αμπελουργών (Παπαγεωργοπούλου 1997). Στις περιοχές της 

Γουμένισσας, της Στενημάχου και του Τρίλοφου Νάουσας διοργανώνεται και 

κουρμπάνι και γλέντι με παραδοσιακούς οργανοπαίκτες και κρασί.

Στη Θράκη, ο Άγιος γιορτάζεται την 1η Μαρτίου. Το έθιμο θέλει τους αμπελουργούς 

την ημέρα αυτή να μη κλαδεύουν το αμπέλι τους. Κάποιος που δεν ακολούθησε την 

παράδοση τραυματίστηκε με το κλαδευτήρι του, επεισόδιο το οποίο αναβιώνει ανήμερα 

της εορτής στο εκκλησάκι του Αγίου, στα Δίκαια Έβρου. Ακολουθεί θεραπεία με 

επίκληση του Αγίου, αγιασμός των αμπελιών και διασκέδαση με κρασί.

1.4. Η Οινόεσσα Μακεδονία

Επειδή ένας από τους στόχους της εργασίας είναι η μελέτη περίπτωσης των Δρόμων 

του Κρασιού της Μακεδονίας (που, από τον Αύγουστο του 2003, πήραν την επωνυμία 

«Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»), θα ήταν παράλειψη να μην 

αναφερθούμε στην Οινόεσσα Μακεδονία της οποίας η γη από την αρχαιότητα ήταν 

κατάσπαρτη μ’ αμπέλια και υπήρξε ξακουστή για την παράδοσή της στην οινοποιία.

Η αρχαιοελληνική έρευνα δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες 

τιμούσαν το Διόνυσο που φέρεται ότι διέδωσε τον οίνο στη Μακεδονία και στη Θράκη. 

Φαίνεται δε ότι πολύ πριν από τη διαμόρφωση του ελληνικού δωδεκάθεου ήταν γνωστή 

η αμπελουργία και η οινοποιία στο μακεδονικό χώρο (ΕΤΒΑ, 1998). Η λατρεία του 

Διόνυσου συγκέντρωνε πιστούς απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα και συνδεόταν με τη 

λατρεία της υδροσκοπίας (ιδιαιτερότητα της Μακεδονίας). Εκδηλώνονταν με γλέντι και 

άφθονο κρασί, μέρος μυστηριακών τελετών της εποχής.

Για τα συμπόσια των Μακεδόνων, οι παλαιότερες γραπτές πηγές ανάγονται στην εποχή 

του Αλεξάνδρου του Γ', αλλά οι σχετικές αναφορές που έχουν διασωθεί από τον 

Αθήναιο (Δειπνοσοφισταί) είναι σύντομες. Η πανελλήνια πίστη για τη μετά θάνατο 

συνέχιση των αναγκών των νεκρών συνετέλεσε ώστε να τοποθετούνται μέσα στους 

τάφους τα σκεύη του πότου, τα οποία ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές. Από το 1977 

έως το 1982, τα ευρήματα σημαντικών ανασκαφών της Βεργίνας, της Σίνδου, της
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Αιανής, της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης αποκάλυψαν τη σχεδόν άγνωστη μέχρι τότε 

αρχαϊκή περίοδο της Μακεδονίας. Έτσι, φαίνεται ότι στην περιοχή υπήρχε έθος 

(συνήθεια) να μην τρώνε οι παλαιοί κάτοικοι ανακεκλιμένοι σε ανάκλινδρα, αν δεν 

έχουν σκοτώσει πριν αγριογούρουνο (Αθήναιος I, 31). Στους ιστορικούς χρόνους, 

πιθανότατα τον 7° αιώνα, εισήχθη από την ανατολή η συνήθεια να τρώνε στα 

σύνδειπνα, συσσίτια ή συμπόσια ανακεκλιμένοι1.

Τα σκεύη της οινοποσίας διακρίνονται σε δοχεία οίνου ή νερού και σε ποτήρια ή 

εκπώματα. Τον 6° αιώνα π.Χ. (Σίνδος), εμφανίζονται μικροί λέβητες και οινοχόες με 

οπισθότμητο στόμιο. Ίσως, πρέπει να αποδοθούν στην οινική εγκράτεια, η οποία και 

επαινέθηκε τον 4° αιώνα π.Χ. Ο Θεόφραστος1 2 αναφέρει ότι, αντίθετα με την εποχή 

του, οι παλαιοί δεν έχυναν νερό στον οίνο αλλά οίνο στο νερό, ώστε να είναι 

«υδαρέστερη η κράσις». Η αναλογία, την εποχή του Ησίοδου (7ος αιώνας π.Χ), ήταν 3 

μέρη ύδατος προς ένα οίνου (XI, 18). Τον 5° π.Χ. αιώνα, εμφανίζεται ο ηθμός, σκεύος 

απαραίτητο στα συμπόσια του 4ου αιώνα π.Χ., που συγκρατεί τα κατακάθια του οίνου.

Η ανακάλυψη του Μανόλη Ανδρόνικου έφερε στο φως, μαζί με τους ανέπαφους 

βασιλικούς τάφους (τον τάφο του Βασιλιά Φιλίππου), πολύτιμα στοιχεία της ζωής των 

Μακεδόνων, μιας ζωής διάσπαρτης σε 100 και πλέον πόλεις. Στους μακεδονικούς 

τάφους, τα δοχεία κεκραμένου οίνου και οι οινοχόες συνεχίζουν να είναι μικρές, κατά 

το «παλαιόν έθος» των Μακεδόνων3. Το κρασί συνδέεται με την καθημερινή ζωή και 

στην περιοχή παράγονται ξακουστά κρασιά με ονόματα που υπογράφουν την 

προέλευσή τους: Μένδιας, Ακάνθυος, Βιβλίνος, Θάσιος Ηθυμένος, Θάσιος Μεστές, 

Ισμάριος και ο περίφημος Μαρωνίτης. Πρόκειται για επώνυμα προϊόντα για τα οποία 

θεσμοθετήθηκαν κανόνες και νομοθεσία προστασίας (κεφ. 1.2.2) και τα οποία 

πωλούνταν σε αμφορείς για να είναι ανθεκτικά. Σήμερα, την ίδια εγγύηση παρέχουν οι 

νομοθετημένες Ονομασίες Προέλευσης.

Στα μακεδονικά συμπόσια, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το κρασί ρέει άφθονο, με 

απαραίτητο σκεύος των συμποσιαστών, το λυχνούχο. Στους τάφους του Δερβενιού, 

εμφανίζονται οι μεγάλοι κρατήρες από ορείχαλκο, με κορυφαίο δείγμα της

1 Enciclopedia dell ’ Arte Arttica, VII Simposio
' Αθήναιος, ό.π. XI, 18
3 Μανώλης Ανδρόνικος, Βεργίνα, Οι βασιλικοί τάφοι, 1984
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βορειοελλαδικής χαλκουργίας το μεγάλο κρατήρα του τάφου Β ύψους 0,91 μ.4, 

μοναδικό στο είδος. Απλούστερος, αλλά με θαυμάσιες αναλογίες, είναι ο μικρότερος 

ελικωτός κρατήρας του τάφου Α5. Οι μεγάλοι κρατήρες μαρτυρούν παρουσία πολλών 

ατόμων στα συμπόσια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από γραπτές πηγές.

Η εικόνα του πλούτου της Μακεδονίας, όπως φανερώνουν οι τάφοι της Βεργίνας και 

του Δερβενιού, είναι ένα μικρό δείγμα του τι συνέβη, τον 3° αιώνα π.Χ, στην ακμή των 

βασιλείων των διαδόχων του Αλεξάνδρου. Τη χλιδή και το νεοπλουτισμό των 

μακεδονικών συμποσίων περιγράφει ο Αθήναιος στην επιστολή του Ιππολόχου του 

Μακεδόνος6, όπου αναφέρεται με γλαφυρότητα, το συμπόσιο των γάμων του 

Μακεδόνος Κάρανος, στο πρώτο τέταρτο του 3ου αιώνα π.Χ. Η ευμάρεια επιτρέπει την 

αγορά οίνων από φημισμένες περιοχές, όπως η Σκόπελος, η Χίος και η Λέσβος. Οι 

Μακεδόνες πίνουν κρασί μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο. Αρχίζουν με μικρά ποτήρια για να 

περάσουν στη σκύφο, χωρητικότητας ενός χου (μέτρο που ισοδυναμεί με περίπου 3 

λίτρα). Φαίνεται ότι την εποχή εκείνη έπιναν πολύ και μάλιστα αναφέρεται ότι ο 

Μέγας Αλέξανδρος κατανάλωνε 12 χόες οίνου (Παπαγεωργοπούλου 1997). Τα είδη 

των κρασιών είναι τρία: α) «ο λευκός ελαφρότατος, φυσικός, διουρητικός, θερμαντικός 

και χωνευτικός», β) «ο κιτρινωπός, ο φέρων καπνοίς εις την κεφαλήν, ένεκα εξατμίσεως 

των στοιχείων του» γ) «ο μαύρος θρεπτικότερος και στυπτικός».

Η Μακεδονία θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επαρχίες της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας και θα υποτάξει τους Ρωμαίους με τον πλούτο και τα εκλεκτά κρασιά 

της ενώ αργότερα, η δόξα του Βυζαντίου και η εξάπλωση του Χριστιανισμού θα 

συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην ανάδειξη της αμπελοοινικής της παράδοσης.

Ωστόσο, η εξάπλωση της αμπέλου είχε και αρνητικές συνέπειες. Αιτία ήταν η 

φυλλοξήρα και τα αμερικανικής προέλευσης περονόσπορος και ωίδιο: Η ευρωπαϊκή

άμπελος (Vinifera) που, με την ανάπτυξη του εμπορίου, διαδόθηκε στην Αμερική, δεν 

κατάφερε να επιβιώσει. Έτσι, οι άποικοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ενδημικά, 

ανθεκτικά είδη (άγρια). Όταν, το 18ο αιώνα και μετά, μεταφέρθηκαν οι υβριδικές 

ποικιλίες στην Ευρώπη, το ωίδιο και ο περονόσπορος προκάλεσαν καταστροφές στους

4 Εύ. Γιούρη, Ο Κρατήρας του Δερβενιού, 1978
5 Κατάλογος Μακεδονίας, αρ. 260
6 Αθηναίος, Δεπτνοσοφισταί, IV, 2-5
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γαλλικούς αμπελώνες (μέσα 19ου αιώνα). Για την αντιμετώπισή τους εισήχθηκαν 

καθαρές αμερικάνικες ποικιλίες, οι οποίες όμως συνοδεύτηκαν από τη φυλλοξήρα που 

σχεδόν εξολόθρευσε τα γαλλικά αμπέλια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η φυλλοξήρα 

έπληξε τη Βόρεια Ελλάδα. Αν και η καταστροφή ήταν μεγάλη, τελικά το πρόβλημα 

αντιμετωπίστηκε με την καλλιέργεια "διηπειρωτικών υβριδίων". Από τα μέσα του 20ου 

αιώνα και μετά, υπήρξε ανάπτυξη της αμπελουργίας ενώ σταδιακά μπήκαν και οι 

βάσεις της οινολογίας και της -επιστημονικού πλέον επιπέδου- παραγωγής κρασιών 

υψηλής ποιότητας που ξέφυγε από τα δεδομένα του πατροπαράδοτου στατικού κρασιού 

και του -συχνά άθλιου- κρασιού των καπηλειών.

Η πρώην διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Οίνου, Σταυρούλα Κουράκου - 

Δραγώνα, ξεκίνησε πριν τριάντα και πλέον χρόνια μια εκστρατεία για την καλύτερη 

προστασία της ταυτότητας και διαφορετικότητας των ελληνικών κρασιών. Μπροστά 

στην είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, πρότεινε και πέτυχε την 

έγκριση ενός συστήματος ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, σύμφωνα με το οποίο οι 

ντόπιες ποικιλίες οιναμπέλου θα αντιστοιχούσαν στις ελληνικές περιοχές, όπου 

παραδοσιακά παραγόταν τα καλύτερα ελληνικά κρασιά. Παράλληλα, η αμπελουργία 

και η οινοποιία θα περιλάμβανε νέα σταθερά κριτήρια για τις ονομασίες αυτές, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων.

Σχετικά, ο Gerald Asher* (Lambert-Gocs, 1 993) σημειώνει: «Θα ήταν παράλογο να 

αρνηθεί κανείς την ανάγκη επιβολής των ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης, εφόσον 

ήδη στη δεκαετία του '60 το ρετσίνι κόντευε να εξαφανίσει τις διαφορές και την 

ποιότητα των ελληνικών κρασιών. Και τούτο, όχι γιατί όλα τα κρασιά ήταν 

ρητινωμένα αλλά επειδή το ρετσίνι -πρόχειρο σε πρώτη ζήτηση, ένα βολικό κάλυμμα 

των σφαλμάτων οινοποιίας- είχε πλέον καταστεί αντικίνητρο για την προσεκτική και 

διαφοροποιημένη οινοποιία». Με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων που 

τονίζουν την ελληνικότητα των εγχώριων ποικιλιών, ξεπήδησε μια νέα γενιά 

οινολόγων, εκπαιδευμένων κυρίως στη Γαλλία και Γερμανία, που έφερε στο φως το ένα 

μετά το άλλο τα ξεχασμένα κρασιά, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που για πολλά 

χρόνια είχαν «μπει στο ντουλάπι». Στη δεκαετία του ’70, εμφανίζονται ετικέτες 

άγνωστων ως τότε παραγωγών, ονομασίες ποικιλιών σταφυλιών αλλά και ολόκληρες

* San Francisco, Ιούλιος 1989
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αμπελουργικές περιοχές. Παράλληλα, ιδρύονται πρωτοπόρες εταιρίες που τόλμησαν 

εκτιμώντας την ανάγκη για τυποποίηση και εμφιάλωση, να δημιουργήσουν 

προϋποθέσεις ανάπτυξης και να επεκτείνουν το βορειοελλαδικό αμπελώνα, ιδρύοντας 

σύγχρονα οινοποιεία και προσφέροντας στην οινοποιία κρασιά με διεθνείς διακρίσεις.

1.5. Ο ελληνικός αμπελώνας και το κρασί σήμερα

Στον ελληνικό αμπελώνα ευδοκιμούν πάνω από 200 γηγενείς ποικιλίες αμπέλου. 

Αρκετές απ’ αυτές ήταν γνωστές από την αρχαιότητα, ενισχύοντας την ταυτότητα των 

ελληνικών οίνων για τους οποίους τα τελευταία χρόνια συντελείται μια ποιοτική 

επανάσταση. Στις ποικιλίες αυτές προστίθεται ένας αριθμός διεθνών ποικιλιών, με 

άριστη προσαρμογή στο ελληνικό κλίμα και έδαφος, που οινοποιούνται μόνες ή σε 

συνδυασμό με τις αυτόχθονες, δίνοντας κρασιά με ιδιαίτερο χαρακτήρα (ΣΕΟ 2003).

Μακεδονία - Θράκη: Γνωστοί από την αρχαιότητα οι οίνοι της Βορείου Ελλάδας, 

παράγονται σε διάσπαρτους αμπελώνες, με προνομιούχο μικροκλίμα. Στη Νάουσα 

κυριαρχεί η δυναμική ποικιλία Ξινόμαυρο που δημιουργεί τον ομώνυμο ερυθρό ΟΠΑΠ. 

Η περιοχή της Γουμένισσας δίνει τον ΟΠΑΠ Γουμένισσα (από τις ποικιλίες Νεγκόσκα 

και Ξινόμαυρο). Στο Αμύνταιο, στον πιο ηπειρωτικό και ακριτικό ελληνικό αμπελώνα, 

καλλιεργείται το Ξινόμαυρο από το οποίο παράγονται οι ερυθροί, ροζέ και αφρώδεις 

ΟΠΑΠ Αμύνταιο. Στις πλαγιές του όρους Μελίτωνα, στη Χαλκιδική, το ξηροθερμικό 

κλίμα και η ευεργετική θαλάσσια αύρα οδηγούν στην παραγωγή των οίνων ΟΠΑΠ 

Πλαγιές Μελίτωνα. Στους Τοπικούς Οίνους ανήκουν οι Μακεδονικός, Αδριανιώτικος, 

Αγοριανός, Γρεβενών, Επανομίτικος, Δράμας, Αγιορείτικος, Πέλλας, Μεσημβριώτικος, 

Παγγαιορείτικος, Ημαθίας, Αγιορείτικος, Πλαγιές Βερτίσκου, Σιθωνίας, Σερρών, 

Σιατιστινός, Χαλκιδικής. Στη Θράκη, οι αξιέπαινες προσπάθειες για την αναδιάρθρωση 

του ιστορικού αμπελώνα της Μαρώνειας είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ποιοτικών τοπικών οίνων, όπως οι Θρακικός, Αβδήρων και Ισμαρικός.

Στην παραγωγή των βορειοελλαδικών τοπικών οίνων συμμετέχουν πλήθος γηγενών 

ποικιλιών αμπέλου όπως Ασύρτικο, Αθήρι, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Λημνιό και 

Ξινόμαυρο αλλά και ξεχωριστών διεθνών ποικιλιών, όπως Chardonnay, Sauvignon 

blanc, Semilion, Ugni blanc, Cabernet sauvignon. Cabernet franc, Merlot και Syrah.
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Ήπειρος: Στη δύσβατη Ήπειρο παράγονται, σε μικρή σχετικά ποσότητα, ιδιαίτερα 

ποιοτικοί οίνοι ΟΠΑΠ και τοπικοί. Έτσι έχουμε τους λευκούς ήσυχους και αφρώδεις 

ΟΠΑΠ Ζίτσα και τον τοπικό οίνο Ιωαννίνων, λευκό, ερυθρωπό και ερυθρό από τις 

ποικιλίες Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι και Cabernet Sauvignon αντίστοιχα.

Θεσσαλία: Στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν θεσμοθετηθεί τρεις οίνοι ΟΠΑΠ: ο ερυθρός 

ΟΠΑΠ Ραψάνη, από τις ποικιλίες Ξινόμαυρο, Κρασάτο και Σταυρωτό, ο ερυθρός 

ΟΠΑΠ Μεσενικόλα, από τις ποικιλίες μαύρο Μεσενικόλα, Syrah και Grenache rouge 

και ο λευκός ΟΠΑΠ Αγχίαλος από Ροδίτη και Σαββατιανό. Ο Θεσσαλικός τοπικός 

οίνος, λευκός, ροζέ και ερυθρός, παράγεται από Ροδίτη, Σαββατιανό και τις ποικιλίες 

που συμμετέχουν στην παραγωγή οίνων τοπικών και ΟΠΑΠ. Στην Κρανιά Ραψάνης, οι 

ποικιλίες Cabernet sauvignon και Merlot δίνουν ένα ξεχωριστό τοπικό οίνο.

Στερεά Ελλάδα: Τα πολυάριθμα ευρήματα αποκαλύπτουν μια οινική παράδοση από 

την αρχαιότητα. Η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια, περιοχές γνωστές κυρίως για την 

παραγωγή ρητινίτη οίνου, παράγουν και πολλούς ποιοτικούς αρετσίνωτούς οίνους. Η 

ποικιλία που κυριαρχεί είναι το Σαββατιανό, μόνη ή σε συνδυασμό με το Ροδίτη, καθώς 

και η γαλλική ποικιλία C abemet sauvignon, μόνη ή μαζί με άλλες ερυθρές ποικιλίες 

όπως το Αγιωργίτικο και το Merlot που δίνουν τοπικά επιτραπέζια κρασιά: Αττικός, 

Αναβυσιώτικος, Βιλίτσα, Γερανίων, Ιλίου, Κορωπιότικος, Στερεάς Ελλάδας, 

Μαρκοπουλιώτικος, Παιανίτικος, Παλληνιώτικος, Ριτσώνας Αυλίδας, Σπατανέικος, 

Βόρειων Πλαγιών Πεντελικού. Στη Θήβα, όπου κατά την αρχαιότητα βασίλεψε ο 

Κάδμος, πατέρας της Σεμέλης, καλλιεργούνται οι ποικιλίες Σαββατιανό, Ροδίτης και 

Ασύρτικο και οι διεθνείς ποικιλίες Syrah, Grenache rouge και Carignan οδηγώντας 

στην παραγωγή αξιόλογων τοπικών οίνων, όπως ο Θηβαϊκός, ο Πλαγιών Κιθαιρώνα και 

ο Πλαγιών Πάρνηθας. Στον Παρνασσό, στην Οπούντια Λοκρίδας, παράγονται οι 

τοπικοί οίνοι Κοιλάδας Αταλάντης, Πλαγιών Κνημίδος και Οπούντιας Λοκρίδας.

Νησιά Ιονίου: Τη σπουδαιότερη αμπελουργική παραγωγή έχει η Κεφαλονιά με τον 

ΟΠΑΠ Ρομπόλα Κεφαλληνίας, από την ομώνυμη ποικιλία. Παράγονται επίσης οι 

γλυκείς οίνοι ΟΠΕ Μοσχάτος και Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας από το Μοσχάτο και τη 

Μαυροδάφνη και οι τοπικοί οίνοι Μεταξάτων και Πλαγιών Αίνου που αξιοποιούν τις 

ποικιλίες Γουστουλίδι, Τσαούσι και Θηνιάτικο. Στη γειτονική Ζάκυνθο ονομαστός 

είναι ο παραδοσιακός επιτραπέζιος οίνος Verdea που παράγεται από λευκές ποικιλίες.
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Πελοπόννησος: Η αμπελόεσσα, κατά τον Όμηρο, διαθέτει το δεύτερο σε έκταση

ελληνικό αμπελώνα, περίπου 200.000 στρ. Εδώ γεννήθηκαν το γιγάντιο κλήμα του 

Παυσανία, το αρχαιότερο στον κόσμο, ιστορίες περιηγητών του 18ου αι. για τις 

εξαίρετες κάβες του μοναστηριού του Μεγάλου Σπηλαίου και η διεθνής εμπορική 

επιτυχία του Μαλβαζία ή Μονεμβάσιου οίνου από το ομώνυμο κάστρο. Ο νομοθέτης 

οριοθέτησε τους οίνους ΟΠΑΠ Νεμέα από την ερυθρή ποικιλία Αγιωργίτικο, ΟΠΑΠ 

Μαντινεία από τη ποικιλία Μοσχοφίλερο και ΟΠΑΠ Πάτρα από την ποικιλία Ροδίτη. 

Στην Αχαΐα επίσης παράγονται ο ΟΠΕ Μαυροδάφνη Πατρών από την ομώνυμη 

ποικιλία, οι γλυκείς οίνοι ΟΠΕ Μοσχάτος Πατρών και ΟΠΕ Μοσχάτος Ρίου Πατρών, 

καθώς και οι τοπικοί Πελοποννησιακός, Πλαγιές Αιγιαλείας, Κλημέντι, Μεσσηνιακός, 

Πυλίας, Πλαγιών Πετρωτού, Πλαγιών Ορεινής Κορινθίας, Τριφυλίας, Τεγέας από τις 

ποικιλίες Μοσχοφίλερο, Ροδίτης, Αγιωργίτικο, Βολίτσα, Λαγόρθι, Chardonnay, 

Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Refosco, Grenache rouge κ.α.

Νησιά Αιγαίου: Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για την καλλιέργεια της αμπέλου 

στον αιγιακό χώρο από την Νεολιθική εποχή, ο οποίος υπήρξε εμπορικό σταυροδρόμι 

ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση. Από τους μέσους Βυζαντινούς χρόνους και μέχρι 

το τέλος της Ενετοκρατίας ξεχωρίζουν οι ονομαστοί οίνοι Vinsanto και Μαλβαζία. Η 

επέλαση της φυλλοξήρας σε ορισμένα νησιά και η στροφή του πληθυσμού προς τις 

τουριστικές επιχειρήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αμπελώνων, κάτι που ο 

οινοτουρισμός μπορεί να περιορίσει, συνεισφέροντας και στις δύο βιομηχανίες.

Στο ιδιαίτερο κλίμα και έδαφος της Σαντορίνης, πλούσιο σε ανόργανα και φτωχό σε 

οργανικά συστατικά, οφείλεται η ιδιαιτερότητα των αμπελιών σε σχήμα χαμηλού 

καλαθιού {αμπέλια), ώστε ο καρπός να προστατεύεται στο εσωτερικό από τα δυνατά 

μελτέμια. Η ποικιλία που κυριαρχεί είναι το Ασύρτικο και οι λευκές Αθήρι και Αηδάνι. 

Η σύνθεσή τους οδηγεί στην παραγωγή των λευκών ξηρών οίνων ΟΠΑΠ Σαντορίνη 

ενώ το Ασύρτικο και το Αηδάνι δίνουν τους γλυκείς οίνους ΟΠΑΠ Σαντορίνη που 

παράγονται είτε με τον παραδοσιακό τρόπο του vinsanto από λιαστά σταφύλια είτε με 

τις γνωστές μεθόδους παραγωγής των γλυκών οίνων. Στην Πάρο, καλλιεργείται κυρίως 

η λευκή ποικιλία Μονεμβασιά (Σπινθηροπούλου 2000) και η ερυθρή Μανδηλαριά, 

συνθέτοντας με επιτυχία τον ερυθρό ΟΠΑΠ Πάρος. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και ο 

λευκός ΟΠΑΠ Πάρος από την ιστορική ποικιλία Μονεμβάσια.
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Τα κρητικά κρασιά ήταν γνωστά από την Μινωική περίοδο, με τους ονομαστούς 

ληνούς (πατητήρια) του Μύρτου να χρονολογούνται από τη Πρωτομινωική εποχή και 

το αρχαιότερο πατητήρι στον κόσμο να έχει ανακαλυφθεί στις Αρχάνες. Στο νομό 

Ηρακλείου έχουν αναγνωριστεί ο ερυθρός ΟΠΑΠ Αρχάνες, ο λευκός και ερυθρός 

ΟΠΑΠ Πεζά (ποικιλίες Κοτσιφάλι, Μανδηλαριά και Βηλάνα), ο ερυθρός ΟΠΑΠ 

Δαφνές και ο γλυκός ΟΠΑΠ Δαφνές (ερυθρή ποικιλία Λιάτικο). Η παραγωγή του 

γλυκού ΟΠΑΠ αναγάγει στην παραγωγή του κρητικού οίνου Μαλβαζία, ονομαστού 

κατά την Ενετοκρατία. Στην ανατολική Κρήτη συναντάμε τους λευκούς και ερυθρούς 

οίνους ΟΠΑΠ Σητεία. Στους λευκούς συμμετέχουν οι λευκές ποικιλίες Βηλάνα και 

Θραψαθήρι και στους ερυθρούς, οι ποικιλίες Λιάτικο και Μανδηλαριά.

Στη Ρόδο αναπτύσσεται κυρίως η λευκή ποικιλία Αθήρι και η ερυθρή Μανδηλαριά που 

παράγουν το λευκού και ερυθρό ΟΠΑΠ Ρόδος και οι ποικιλίες Μοσχάτο λευκό και 

Μοσχάτο Trani που δίνουν γλυκείς οίνους με την ένδειξη ΟΠΕ Μοσχάτος Ρόδου.

Το γνωστότερο ελληνικό κρασί διεθνώς δεν είναι άλλο από το γλυκό κρασί της Σάμου. 

Η σαμία άμπελος αναφέρεται στο λεξικό του αρχαίου γραμματικού Ησύχιου ενώ την 

καλλιέργειά της εισήγαγε στο νησί ο ήρωας της Αργοναυτικής εκστρατείας Αγκαίος. 

Αποκλειστική σχεδόν είναι η καλλιέργεια της αρωματικής ποικιλίας Μοσχάτο Λευκό 

(η οποία οδηγεί στην παραγωγή πολλών τύπων επιλεγμένων γλυκών κρασιών, σε 

αρκετές περιοχές της χώρας, παλαιωμένων ή φρέσκων) που δίνει το ΟΠΕ Σάμος. Από 

το Λευκό Μοσχάτο παράγεται και ένας ποιοτικός ξηρός τοπικός οίνος.

Στη Λήμνο ευδοκιμούν η αρωματική ποικιλία Μοσχάτο Αλεξανδρείας που δίνει το 

λευκό ξηρό ΟΠΑΠ Λήμνος και οι γλυκείς οίνοι ΟΠΕ Λήμνος, ενώ η ερυθρή Λημνιό 

(καλαμπάκι), ποικιλία που αναφέρεται ως λημνία σταφυλή στο «Ονομαστικόν» του 

Πολυδεύκη (Κουράκου 1998), οδηγεί στην παραγωγή του ερυθρού ΟΠΑΠ Λήμνος.

1.6. «Οίνος και Υγεία», μια Διαχρονική Επικοινωνιακή Αξία

Όσον αφορά στην προβολή του οίνου, ισχυρή επικοινωνιακή λειτουργία αποτελεί το 

γεγονός ότι το κρασί εμφανίζεται, ανά τους αιώνες, δεμένο με τον άνθρωπο και την 

καλή σωματική και ψυχική του υγεία και μακροζωία. Οι γιατροί της εποχής, όπως ο
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Ιπποκράτης και ο Γαληνός, αναγνώρισαν τις ευεργετικές ιδιότητες του οίνου 

καθιερώνοντας τον ίσως, ως το παλιότερο φάρμακο (Τούσης 2001). Αξιοποιήθηκε 

θεραπευτικά ως αντισηπτικό, είτε απευθείας στα τραύματα είτε σε βρεγμένους 

επιδέσμους με τους οποίους τα τύλιγαν και χρησίμευε για την αποστείρωση του 

πόσιμου νερού αλλά και ως καταπραϋντικό, υπνωτικό, αναισθητικό, διεγερτικό της 

όρεξης, τονωτικό, θεραπευτικό της αναιμίας κ.λπ (Βλασσόπουλος 2001).

Κανένας από τους αρχαίους Έλληνες δεν αμφισβητούσε τις δυναμωτικές του ιδιότητες. 

«Γάλα -γερόντων» το αποκαλούσε ο Αριστοφάνης για την τόνωση που πρόσφερε στους 

μεσόκοπους. Ο Ξενοφάνης και ο Θεόφραστος υποστηρίζουν ότι στα συμπόσια έπρεπε 

να προστίθεται οίνος στο ύδωρ κι όχι το αντίστροφο, θεωρώντας ότι το κρασί ως 

φάρμακο προστιθέμενο στο νερό, το καθιστά πόσιμο και αβλαβές για την υγεία. Έτσι 

εξηγείται και το όνομα του Διονύσου, "Υγειάτης" και "Ιατρός". Για το Γαληνό χρηστού 

αίματος είναι γεννητικόν, δίνει, δηλαδή, ζωηρό κόκκινο χρώμα στο αίμα και 

διευκολύνει την κυκλοφορία, άποψη που επιβεβαιώνεται σήμερα, από επιδημιολογικές 

μελέτες που υποστηρίζουν ότι η καθημερινή μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού 

ελαττώνει τον κίνδυνο θανάτου από τη στεφανιαία νόσο.

Η αρχαία συνήθεια να πίνουν το πρωί το «ακράτισμα», ανέρωτο κρασί με ψωμί, έχει 

επιβιώσει ως τις μέρες μας. Μέχρι πρίν λίγα χρόνια, οι Βλάχες έδιναν στα παιδιά ψωμί 

βουτηγμένο σε κόκκινο κρασί, πρίν φάνε οτιδήποτε, διότι πίστευαν ότι προστατεύει 

από μολύνσεις του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος κάτι που παλιότερα είχε 

σημασία διότι φάρμακα δεν υπήρχαν (Βουτσινά 2001). Η παράδοση της 

«κρασοπαπάρας» ήταν γενικευμένη στην ύπαιθρο, καθώς και ότι το κρασί ωφελεί στο 

αίμα και στην αναπλήρωσή του. Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο (το γλυκό μάλιστα) γι 

αυτούς που είχαν αιμορραγήσει, όπως τις λεχώνες και τους τραυματίες. Παρόμοιες 

συστάσεις δίνονται σε βιβλία με γιατροσόφια, γραμμένα από καλόγερους που 

στηρίζονται σε παλιότερη γνώση οδηγώντας στον Ιπποκράτη (Ρασσιάς 1998).

Το κρασί είναι φυσικό προϊόν και το οινόπνευμα που περιέχεται σ’ αυτό (11 -12%) 

προέρχεται από την μετατροπή των ζακχάρων, κατά τη ζύμωση, σε αλκοόλη. Το 

οινόπνευμα όμως ευθύνεται και για βλαβερές επιδράσεις στον οργανισμό, όπως στον 

αλκοολισμό. Παρά το γεγονός ότι οι αλκοολικοί κρασιού είναι ελάχιστοι (1-2% των 

αλκοολικών), η κατάχρηση και ο κακός τρόπος μέτριας χρήσης (χύμα ή κακής
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ποιότητας κρασί) προκαλούν προβλήματα, όπως πονοκέφαλο, μείωση της κρίσης, της 

προσοχής και των αντανακλαστικών, αλλαγή της συμπεριφοράς κ.α. (Τούσης, 2001).

Τα τελευταία 20 χρόνια, επιστημονικές μελέτες που αφορούν περίπου 1 εκατ. άτομα 

δείχνουν ότι το κρασί, κυρίως το κόκκινο, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα, με το 

ελαιόλαδο, της μεσογειακής δίαιτας, προτεινόμενης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση, όταν πίνεται καθημερινά με το φαγητό και 

με μέτρο: 1/3 της φιάλης για τους άνδρες και μισή ποσότητα για τις γυναίκες. Η χρήση 

αυτή μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά 20 - 60%, βελτιώνει την πέψη, 

εμποδίζει τη δημιουργία χολόλιθων, διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος στους 

ιστούς, δρα ως αντιφλεγμονώδες και αντισηπτικό, αυξάνει την αντίσταση σε 

κρυολογήματα και βοηθά στον ύπνο. Ακόμη, δημιουργεί ευεξία, ποιότητα ζωής, 

μακροζωία, μειώνοντας τους θανάτους 10 - 20% (Τούσης 2001).

Λίγες φορές το μήνα / S. Απαχο κόκκινο
ίη λίγο συχνότερα σε / \ χρέος

μικρές ποσότητες /
Λίγες / \ Γλυκίσματα
φορές /
ιτ|ν εβδομάδα /

/ Ψάρια
\Αυγά-ΓΙουλίρικά

KA©hMEPj«A Ελαιόλαδό και ελιές \
/ Τυρί γιαούρτι και άλλα \
/ γαλακτοκομικά ττροιοντα \
/ ψάοολια. άλλα όβττρκ»
/ και Ιοραί καρηαϊ

φριχιτα Λαχανικα

tHum και 6πΜΠτρ*ακα, Kpom
Ο ομττεριλαμβα νομινων 

ζι»|τ(ΐρ«·>>ν, ραξιού, κΐ»ύς-*ούς και 
____________________ πλιγουριού____________________

Εικόνα 1.6.1. Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής *

Η επιστημονική ερμηνεία της δράσης του κρασιού στα αγγεία της καρδιάς ξεκίνησε με 

την παρατήρηση του γαλλικού παράδοξου που θέλει του Γάλλους να ζουν 57% 

περισσότερο από τους Αμερικανούς και 79% από τους Βρετανούς (Γλασκόβης) παρά 

την υψηλή κατανάλωση κεκορεσμένων λιπαρών. Ο Δρ. Μασκελιέ ανακάλυψε ότι τα 

εκχυλίσματα από σπόρους σταφυλιού περιέχουν σύμπλεγμα βιοφλαβονοειδών που είναι 

20 φορές ισχυρότερο από την βιταμίνη C και 50 φορές από την βιταμίνη Ε, σαν 

αντιοξειδωτικό, το οποίο κατανέμεται σε κάθε όργανο και ιστό, εξουδετερώνοντας τις 

ελεύθερες ρίζες (Βλασσόπουλος 2001). Ο Αμερικάνος Guido Majno με τους 

συνεργάτες του καλλιέργησαν βακτήρια σε δείγματα κρασιού, με ή χωρίς ρετσίνι, (που

* http://www. incardiology.gr/odigies/mesogeiaki_diaita.htm
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πήραν από την Κρήτη) τα οποία συμπεριφέρθηκαν ως αντιβακτηριδιακά. Το πείραμα 

επαναλήφθηκε και με άλλα κρασιά με θεαματικά αποτελέσματα. Ένα βακτήριο, 

μάλιστα, εξαφανίστηκε σε τρία μόλις λεπτά σε σαμιώτικο κρασί. Ο Majno (1975) 

σημειώνει ότι αυτή η δράση του κρασιού οφείλεται στις πολυφαινόλες του.

Το κρασί προστατεύει ακόμα από την αρτηριοσκλήρωση και τον καρκίνο και όταν 

μάλιστα συνδυάζεται με τη μεσογειακή διατροφή (λάδι, φρούτα, λαχανικά, όσπρια) κι 

αποφεύγεται η κατάχρηση, αυξάνει το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα 

λέγαμε ότι η διατροφική αξία του διαχρονικά αποτελεί ισχυρό όπλο επικοινωνίας για 

την αύξηση της οινικής κατανάλωσης και κίνητρο (κεφ. 2.13) για την ανάπτυξη του 

οινοτουρισμού. Πηγές αναφέρουν την αυξημένη κατανάλωση ερυθρού οίνου, τα 

τελευταία χρόνια, λόγω των ευεργετικών συνεπειών του στην υγεία (βλ. κεφ. 2.3.). 

Θυμίζουμε την Αρετούσα από τον «Ερωτόκριτο», της οποίας οι γονείς, της έδιναν να 

πίνει κρασί για φάρμακο: «Μου λέγαν... και ποιο κρασί 'ναι γιατρικό και πιο νερό να 

πίνω», καθώς και τη ρήση του Καζαντζάκη «Σκύβω και προσκυνώ τα τετραθέμελα του 

νου: ψωμί, κρασί, φωτιά, γυναίκα» (Ελευθεροτυπία 2003).

Περίληψη - Συμπεράσματα

Σύμφωνα με ευρήματα του ελλαδικού χώρου, ο οποίος σήμερα είναι διάσπαρτος από 

αμπέλια, με άνω των 200 γηγενών ποικιλιών αλλά και πολλών διεθνών, η 

αμπελοκαλλιέργεια έχει μακρά ιστορία. Η μέθοδος οινοπαραγωγής δεν παρουσίαζε 

ουσιαστικές διαφορές από τις σύγχρονες μεθόδους και τα κρασιά, όπως και σήμερα, 

διέφεραν ως προς την ποιότητά τους. Απόσπασμα του Ομήρου αναφέρει ότι οι 

ποικιλίες της αμπέλου δεν είναι όλες προικισμένες με τους ίδιους ποιοτικούς 

χαρακτήρες. Αυτές τις γευστικές διαφορές μπορούν να ανακαλύψουν πλέον οι 

καταναλωτές, μέσω του οινοτουρισμού και των γευστικών δοκιμών των οινοποιείων.

Οι οινολάτρεις Έλληνες διέπρεψαν στην αμπελουργία και την οινοποιία, παράγοντας 

ονομαστά κρασιά, παλαίωναν τα κρασιά τους και γνώριζαν την αξία του εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένου του εξαγωγικού. Σύμφωνα με την ιστορία και την παράδοση, 

γινόταν χρήση του οίνου στις σπονδές, στις θρησκευτικές γιορτές, σε γεύματα και 

βέβαια, στα συμπόσια ως στοιχείο ενισχυτικό της επικοινωνίας. Κατά τον Όμηρο, οι 

πρόγονοί μας υπηρετούσαν με πάθος το θεό Διόνυσο, διότι τους βοηθούσε να ξεχνούν
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τα βάσανα της ζωής. Η αρχαιοελληνική έρευνα δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι και 

στη Μακεδονία τιμούσαν το Διόνυσο και τον οίνο ο οποίος εμφανίζεται, ανά τους 

αιώνες, δεμένος με τον άνθρωπο και την καλή σωματική και ψυχική υγεία. Το κρασί 

συμμετέχει στις δημόσιες σχέσεις που διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο στην αρχαία 

Ελλάδα, στην προσωπική επικοινωνία και προβολή, στα συμπόσια και στον τρόπο 

ζωής, όπου η οινική επικοινωνία αναδεικνύεται περίτρανα, αφού για τους προγόνους 

μας, το να τρώνε και να πίνουν μόνοι τους θεωρείται αδιανόητο.

Η επικράτηση του Χριστιανισμού υπήρξε για το κρασί η ένωση της βιβλικής και της 

αρχαιοελληνικής παράδοσης, με πρώτο αμπελουργό και οινοποιό το Νώε και με 

θρησκευτικά έθιμα που στηρίζουν αυτή την ιερή σχέση, ενισχύοντας την άποψη ότι οι 

οινοπαραγωγοί και η Πολιτεία είναι ανάγκη να προβάλλουν το κρασί ως φορέα του 

ελληνικού πολιτισμού, εμπλουτίζοντας παράλληλα το οινοτουριστικό προϊόν.

Η πρώτη αυτή ενότητα: α) αναδεικνύει το κρασί ως ένα ιδιαίτερα επικοινωνιακό προϊόν 

που έχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας β) καταγράφει τη μακρά πορεία («εν 

αρχή ήν η άμπελος») του, συνδέοντας την ελληνική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα με 

την ταυτότητα του γ) θέτει μια βάση για την καλύτερη επικοινωνία σήμερα, μέσω της 

αξιοποίησης των πολιτισμικών, επικοινωνιακών και διατροφικών στοιχείων που αυτό 

φέρει δ) στοιχειοθετεί, μέσω αναφορών στην αρχαιοελληνική παράδοση, τον 

εμπλουτισμό του οινοτουριστικού προϊόντος («...όταν το ενδιαφέρον συνδυάζεται με 

ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, ο οινοτουρισμός μπορεί να ανθίσει», Getz 2000), 

δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης ε) τροφοδοτεί πολιτιστικές εκδηλώσεις στ) 

οδηγεί στην απόκτηση προστιθέμενης οινικής αξίας στην ελληνική και ξένη αγορά ζ) 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων επικοινωνίας, όπως οι μύθοι γύρω 

από το κρασί, μέσω της δύναμης της ταυτότητας που του κληροδοτείται.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το κρασί αποτελεί πολύτιμο στοιχείο της ελληνικής 

κληρονομιάς και εθνικό προϊόν και θα πρέπει αυτή η διάσταση να αξιοποιηθεί 

επικοινωνιακά, τόσο από τους οινοπαραγωγούς όσο και από την Πολιτεία. Η ίδια η 

αμπελοοινική ιστορία της Ελλάδας μας προτρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί μια χώρα με 

αμπελουργική παράδοση, με πανάρχαιες ονομασίες προέλευσης και νομοθεσίες και με 

ένα θεό του κρασιού, αν και έκανε μεγάλα άλματα εξαιτίας πρωτοπόρων οινοποιών, δε 

συμμετέχει όσο άλλες χώρες στα διεθνώς συμβαίνοντα στον οίνο και τον οινοτουρισμό.
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2η Ενότητα: Οίνος και Οινοτουρισμός

2.1. Εισαγωγή

Το γεγονός ότι στο 4° Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΤΕ.Τ. (1992 - Ελληνική Εταιρία 

Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων) περιλήφθηκε ομιλία για την οινοβιομηχανία, σε 

κάποιους ξένισε γιατί το κρασί ουδέποτε θεωρήθηκε τρόφιμο. Ο λόγος που αυτή είχε 

θέση στο συνέδριο είναι γιατί χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το σταφύλι από το οποίο 

προέρχεται το κρασί κι ακριβώς αυτό συνέβαλε στο να ενταχθεί στις γεωργικές 

βιομηχανίες και όχι στις ποτοποιίες. «Επ’ αυτή την έννοια», ανέφερε η Στ. Κουράκου 

(1992), στην ομιλία της, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «το μέλλον της γεωργικής 

οινοβιομηχανίας είναι στενά δεμένο με το γεωργικό εισόδημα της μεγάλης αμπελουργικής 

οικογένειας». Και συμπλήρωσε: «η θέση της ελληνικής βιομηχανίας, στις αρχές του 21ου 

αιώνα θα επηρεασθεί θετικά ή αρνητικά, ακριβώς από εκείνους τους παράγοντες που θα 

έχουν επιπτώσεις, αφ ’ ενός στο παραγωγικό δυναμικό των αμπελώνων και αφ ’ ετέρου 

στην κατανάλωση του κρασιού στο διεθνή χώρο και ειδικότερα στον ελληνικό».

Η εισήγηση της Κουράκου θεώρησε ως οινοβιομηχανία το σύνολο των βιομηχανικών 

μονάδων, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επεξεργάζονται τον καρπό της αμπέλου για την 

παραγωγή εμφιαλωμένων οίνων με ταυτότητα. Ως εκ τούτου, σωστά εξαίρεσε α) τη 

χωρική οινοποίηση, δηλαδή, την παραγωγή κρασιού στα βαρέλια των αμπελουργών, σε 

ταβέρνες κ.λπ και β) τα πατητήρια που παράγουν και εμπορεύονται γλεύκος σταφυλής.

Η συζήτηση μας εισάγει τόσο στον οίνο όσο και στον οινοτουρισμό που δημιουργείται 

από τη συνεργασία των δύο βιομηχανιών, διότι γίνεται ξεκάθαρο ότι οινοτουριστικές 

δραστηριότητες μπορούν να αναπτύσσουν μόνο οι οινοπαραγωγοί με οργανωμένα 

οινοποιεία, που παράγουν προϊόντα με τυποποιημένες νόρμες και όχι οι παραγωγοί 

κρασιού χύμα. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται τα στοιχεία της οινοπαραγωγής και 

κατανάλωσης της χώρας σε σχέση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, 

καθώς και το εξαγωγικό εμπόριο, ενισχυμένο από το ποιοτικό δυναμικό των ελληνικών 

οίνων. Η διεξοδική εξέταση του οίνου και των επικοινωνιακών λειτουργιών του 

αναδεικνύει τη μοναδικότητά του, το αν και κατά πόσο αυτή προβάλλεται στην 

εσωτερική και εξωτερική αγορά και πως μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά. Η εξέταση
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των χαρακτηριστικών του τουρισμού / αγροτουρισμού εισαγάγει στο οινοτουριστικό 

σύστημα που αποσκοπεί αφενός στην προώθηση των σινικών προϊόντων και αφετέρου 

στην άμβλυνση της εποχικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων, με 

στόχο τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου οινοτουριστικού προϊόντος και την 

ανάπτυξη της οικονομίας της αμπελοοινικής περιοχής.

Στόχος της ενότητας είναι να γίνουν αντιληπτά α) η προσφορά/ παραγωγή και η 

ζήτηση/ κατανάλωση του σινικού και οινοτουριστικού προϊόντος, β) η συμπεριφορά και 

τα κίνητρα του καταναλωτή οίνου και του οινοτουρίστα, γ) τα εργαλεία που στηρίζουν 

την προβολή, δ) τα προβλήματα που εμποδίζουν την επικοινωνία με το προϊόν και ε) τα 

οφέλη που προκύπτουν. Μέσω της ανάλυσης αυτών των θεμάτων και της εξέτασης της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν τα στοιχεία που 

συμβάλλουν στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης του οίνου και του οινοτουρισμού.

2.2. Η Εξέλιξη της Παραγωγής Οίνου στην Ελλάδα και Διεθνώς

Το κρασί έχει τεράστιο διεθνές επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καλύπτοντας περισσότερο 

από το μισό της υφηλίου σε όρους αμπελοκαλλιέργειας και οινοπαραγωγής και με 

οπαδούς και αγορές σχεδόν σε κάθε χώρα (Johnson 1989, The Story of Wine, Mitchell 

Beazley). Στον πίνακα που ακολουθεί (2.2.1) η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία κρατούν 

τα σκήπτρα της παγκόσμιας οινοπαραγωγής (με την Ελλάδα στη 13η θέση), η οποία, το 

1998, παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 1,22%, σε σχέση με την πενταετία 1991-95:

Πίνακας 2.2.1. Παγκόσμια οινοπαραγωγή ανά χώρα (000 εκατόλιτρα) έως τη 13η θέση, 1994-1998,

Κατάταξη 1998 1997 1996 Μ.Ο. 
91-95

% Διαφορά 
98 με 91-95 Κατάταξη 1995 1994

1. Ιταλία 54,188 50,894 58,772 60,768 -10.83% 1. Γαλλία 55.610 54.640
2. Γαλλία 52,671 53,561 57,047 52,886 -0.41% 2. Ιταλία 55.702 59.276
3. Ισπανία 30,320 33,218 31,000 26,438 14.68% 3. Ισπανία 20.876 20.995
4. ΗΠΑ 20,450 22,000 18,877 17,619 16.07% 4. ΗΠΑ 16.543 14.994
5. Αργεντινή 12,673 13,500 12,681 15,588 -18.70% 5. Αργεντινή 16.443 18.173
6. Γερμανία 10,834 8,495 8,642 10,391 4.26% 6. Ν. Αφρική 9.660 9.120
7. Ν. Αφρική 8,156 8,809 8.739 8,228 -0.88% 7. Πορτογαλία 7.255 6.521
8. Αυστραλία 7,415 6,174 6,734 4,810 54.16% 8. Γερμανία 11.050 10.180
9. Χιλή 5,475 4,549 3,824 3,326 64.61% 9. Ρουμανία 6.720 5.370
10. Ρουμανία 5,002 6,688 7,663 5,529 -9.53% 10. Αυστραλία 5.028 5.874
11. Ουγγαρία 4,180 4,472 4,188 3,823 9.34% 11. Κίνα 4.000 3.800
12.Γιουγκοσλ 4,025 4.025 3,488 2,867 40.39% 12. Ουγγαρία 3.289 3.694
13. Ελλάδα 3,826 3.987 4,109 3,668 4.31% 13. Ελλάδα 3.841 3.051
Συνολ. παραγωγή 258,776 261,459 270,531 261,985 -1.22%

Πηγή: Wine Institute 1998 και 2000, από τον Ο.Ι. V (Office International de la Vigne el du Vin)
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Όσον αφορά στην παγκόσμια οινοπαραγωγή το 2000, παρατηρείται 3,57% αύξηση (πίν. 

2.2.2), σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 1996-99. Η οινοπαραγωγή στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του O.I.V. (Office International de la Vigne et du Vin) για το 

ίδιο διάστημα, δείχνει μείωση της τάξεως του 8,78%, περνώντας στη 14'1 θέση.

Πίνακας 2.2.2. Παγκόσμια παραγωγή οίνου ανά χώρα (1996-2000, 000 εκατόλιτρα) έως τη 14η θέση
■ 1 AVERAGE % CHANGE·
COUNTRY 2000 1999 1998 1997 1996 1996-1999 2000 VS. 1996-99

WORLD TOTAL 275,892 277,171 256,399 261,459 270,531 266,390 3.57%

FRANCE 57,541 60,435 52,671 53.S61 57,047 55,929 2.88%
ITALY 51,620 56,454 54,188 50,894 58,772 55,077 (6.28%)
SPAIN 41,692 33,723 31,175 33,218 31,000 32,279 29.16%
UNITED STATES 23,300 19,050 20,504 21,606 18,840 20,000 16.50%
ARGENTINA 12,538 15,888 12,673 13,500 12,681 13,686 (8.38%)
GERMANY 9,852 12,123 10,834 8,495 8,642 10,024 (1.71%)
AUSTRALIA 8,064 8,511 7,415 6,174 6,734 7,209 11 87%
SOUTH AFRICA 6,949 7,968 7,703 8,115 8,739 8,131 (14.54%)
PORTUGAL 6,694 7,859 3,750 6,124 9,712 6,861 (2.44%)
CHILE 6,419 4,807 5,475 4,549 3,824 4,664 37 64%
CHINA 5,750 5,203 3,550 3,200 3,t»0 3,738 53.85%
ROMANIA 5,456 6,054 5,002 6,688 7,663 6,352 (1410%)
BRAZIL 3,704 3,190 2,782 2,743 3,128 2,961 25.10%
GREECE 3,558 3,680 3,826 3,987 4,109 3,901 (8 78%)

Πηγή: Wine Institute 2003, από τον Ο.Ι. V (Office International de la Vigne et du Vin)

Η Κοινοτική Νομοθεσία, ως προς τον αμπελοοινικό τομέα, έχει αναμορφωθεί με τον 

Κανονισμό 1493/1999 για την Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς ο οποίος, 

τροποποιώντας τον Κανονισμό 822/1987 της ΕΟΚ, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για όλο το 

φάσμα δραστηριοτήτων του αμπελοοινικού χώρου, όπως τους κανόνες για το δυναμικό 

παραγωγής οίνου, τους μηχανισμούς της αγοράς, τις οργανώσεις παραγωγών και τις 

διεπαγγελματικές οργανώσεις, τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες, τους 

κανόνες για την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία των 

προϊόντων, τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (VQPRD) 

και τις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

κατέχει πρωταρχική θέση στην παγκόσμια αγορά του οίνου: αντιπροσωπεύοντας το 

45% των αμπελουργικών εκτάσεων του πλανήτη, το 60% της παγκόσμιας παραγωγής 

και κατανάλωσης και το 70% των παγκοσμίων εξαγωγών. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι ανταγωνιστές της ευρωπαϊκής οινοπαραγωγής, αλλά και οι διεθνείς τάσεις

Πίνακας 2.2.3: Εξέλιξη παγκόσμια παραγωγής οίνου (σε χιλ. Μ.Τ.)

ΗΠΕΙΡΟΣ Μ.Ο. 1989/91 1996 1996 1997
Ευρώπη 19.739 17.948 20.077 18.875
Αφρική 1.095 1.073 1.060 1.072
B & K Αμερική 2.003 2.044 2.088 2.100
Ν. Αμερική 2.390 2.379 2.069 2.070
Ασία 441 931 958 958
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Ωκεανία 496 559 731 731
Σύνολο Κόσμου 26.164 24.934 26.983 25.806
ENOABE A.E, Πηγή : ICAP A.E.

Η σημαντικότερη τάση στις διεθνείς αγορές οίνου είναι ότι τα επίπεδα κατανάλωσης 

σε πολλές χώρες μειώνονται, καθώς οι καταναλωτές αντικαθιστούν την ποσότητα 

με την ποιότητα (Fattorini 1997, Spahni 1995). Ακόμα και στην Ευρώπη, όπου 

παραδοσιακά καταναλωνόταν οι μεγαλύτερες ποσότητες, με τη Γαλλία και την Ιταλία 

στις πρώτες θέσεις (η Ελλάδα 11η) της παγκόσμιας κατάταξης (1995/96, Wine Institute 

98-0.1. V), υπήρξε κάμψη που συνοδεύτηκε από πίεση για συρρίκνωση των αμπελώνων 

και κατά συνέπεια, της παραγωγής και στροφή σε ποιοτικά εμφιαλωμένα κρασιά.

Ανάπτυξη παρουσιάζει η Αμερική η οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει αισθητά 

την παραγωγής της. Η αρνητική απόκλισή της, βέβαια, σε σχέση με την Ευρώπη είναι 

μεγάλη, καθώς τα ευρωπαϊκά κρασιά έχουν πολύχρονη παραγωγική παράδοση και 

είναι, ως επί το πλείστον, επώνυμα προϊόντα που προσδίδουν status στους καταναλωτές 

τους ανά τον κόσμο. Παρατηρούνται όμως, αυξητικές τάσεις στην παγκόσμια 

οινοπαραγωγή που θα πιέσουν τα επόμενα χρόνια την ευρωπαϊκή. Η διαπίστωση αυτή 

ενισχύεται από το γεγονός ότι προϊόντα χωρών, όπως η Χιλή, η Κίνα, κ.λπ είναι πολύ 

φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που επιτρέπει 

στις χώρες αυτές να πουλούν τα προϊόντα τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

Όσον αφορά στην εγχώρια οινοπαραγωγή, σύμφωνα με την τελευταία κλαδική μελέτη 

της ICAP (Ιαν 2002), το συνολικό μέγεθος της ακολούθησε πτωτική πορεία, με 

συνολική ποσοστιαία μείωση, το χρονικό διάστημα 1980-2001, κατά 34% και με μέσο 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2%. Το 1999/2000 η παραγωγή διαμορφώθηκε σε 3.680 χιλ. 

εκατόλιτρα, εμφανίζοντας μείωση κατά 3,8% έναντι της προηγούμενης οινικής 

περιόδου (3.826 χιλ. εκατόλιτρα), ενώ το 2000/2001 σημειώθηκε εκ νέου μείωση της 

τάξης του 3% έναντι της περιόδου 1999/2000, φθάνοντας τα 3.558 χιλ. εκατόλιτρα.

Τα οργανωμένα οινοποιεία, δηλαδή αυτά που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη του οινοτορισμού, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Τα 

στοιχεία της ICAP (2002) δείχνουν ότι η συμμετοχή των οργανωμένων οινοποιείων στη 

συνολική παραγόμενη ποσότητα, στις τρεις τελευταίες σινικές περιόδους, κυμάνθηκε 

μεταξύ 64% και 70%, μερίδιο που έχει αυξητική τάση, καθώς στα τέλη της δεκαετίας 

του ’80, ήταν κάτω του 50%. Το μερίδιο της «χωρικής οινοποίησης» διαμορφώθηκε σε
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30%-36%. Συγκεκριμένα, η παραγωγή των οργανωμένων οινοποιείων υπολογίζεται σε 

2.501 χιλ. εκατόλιτρα το 2001 έναντι 2.368 χιλ. εκατόλιτρων το 2000. Το αντίστοιχο 

μέγεθος της «χωρικής οινοποίησης» υπολογίζεται σε 1.000-1.300 χιλ. εκατόλιτρα, το 

διάστημα 1999-2001. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, την τελευταία δεκαπενταετία, η μεγάλη 

ανάπτυξη των ιδιωτικών οινοποιείων και η σημαντική πτώση των συνεταιριστικών.

Την οινική περίοδο 2000/2001, τα λευκά κρασιά κάλυψαν το 68% περίπου της 

συνολικής οινοπαραγωγής, ενώ τα ερυθρά - ερυθρωπά κρασιά συμμετείχαν με ποσοστό 

32%. Οι επιτραπέζιοι οίνοι απέσπασαν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής 

(92%) και η παραγωγή των οίνων ονομασίας προέλευσης διαμορφώθηκε σε χαμηλά 

επίπεδα (8%). Ο όγκος των αποθεμάτων, εμφανίζοντας αυξομειώσεις, διαμορφώθηκε 

σε 1.469 χιλ. εκατόλιτ., το 2000, 1.568 χιλ. εκατόλιτ., το 1999 και 1.903 χιλ. εκατόλιτ., 

το 2001. Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων καλύπτουν οι λευκοί οίνοι, ενώ τα 

αποθέματα ερυθρών - ερυθρωπών οίνων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα (ICAP, 2002).

2.3. Εξέλιξη της Κατανάλωσης Οίνου στην Ελλάδα

Την δεκαετία 1988/98, η ζήτηση οίνου στη Ελλάδα παρουσίασε διακυμάνσεις, οι 

οποίες εντοπίζονται σε ετήσια βάση. Η τακτική του Διεθνούς Γραφείο Αμπέλου και 

Οίνου (O.I.V) είναι να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά πενταετία, 

ώστε να εξομαλύνονται οι ετήσιες διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, η 

πτωτική τάση στα μέσα της περιόδου φαίνεται να εξομαλύνεται την τελευταία τριετία:

Πίνακας & Γράφημα 2.3.1: Συνολική εγχώρια καθαρή ανθρώπινη κατανάλωση οίνου (εκατ. λίτρα)

Έτος Συνολική Εγχώρια Χρήση Οίνου Έτος Συνολική Εγχώρια Χρήση Οίνου
1988/89 339,6 1988/94 312,4
1988/90 319,8 1988/95 234,8
1988/91 262,3 1988/% 320
1988/92 259,5 1988/97 330
1988/93 286 1988/98 290

ΕΝΟΑΒΕΑ.Ε, Πηγή: ICAPA.E. (1999)
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Πίνακας 2.3.2: Συνολική κατανάλωση οίνου σε παγκόσμιο επίπεδο (σε λίτρα), 1996-2000
ρ --------- ■---

AVERAGE % CHANGlf
COUNTRY (,) 2000 1999 1998 1997 1996 1996 1999 2000 VS. 1996 99

WORLD TOTAL 219,833 221,388 219,946 228,737 217,562 r 219,908 (0.03%)

I FRANCE 34,500 35,400 36,330 35,500 34,795 r 35,506 (283%)
ITALY 30,800 31,200 31,840 30,855 34,693 r 32,147 14 19%)
UNITED STATES 21,200 20,938 20,748 21,294 18,393 9 20,343 4.21%
GERMANY 19,565 19,751 18,970 18,974 18,730 r 19,1 IK 2.40%

, SPAIN 13,843 15,000 14,793 14,589 14,459 r 14,710 K5 90%)
ARGENTINA 12,443 12,567 12,683 13,390 13,365 13,001 %29%)

: UNITED KINGDOM 9,146 8,757 8,290 8,157 7,500 r 8,176 11.86%
CHINA 5,535 5,535 3,940 3,473 2,984 r 3,983 38 97%

I RUSSIA 5,500 5,500 5,500 5,800 5,900 r 5,675 (3.08%)
ROMANIA 5,215 5,823 4,430 5,889 7,210 5,838 (10 67%)

; PORTUGAL 5,020 4,980 5,055 5,223 5,800 r 5,265 (4,64%)
‘SOUTH AFRICA 3,893 3,953 3,867 4,022 4,056 r 3,975 (2.05%)
i AUSTRALIA 3,889 3,726 3,644 3,472 3,287 r 3,532 10.10%
BRAZIL 3,205 2,963 2,552 2,577 2,358 r 2,613 22 68%
JAPAN 3,100 3,100 3,200 2,747 1,746 r 2,698 14.89%
CHILE 2,972 2,853 2,713 1,922 2,291 r 2,445 21.57%
SWITZERLAND 2,958 2,946 2,914 2,900 2,930 r 2,923 1.21%
GREECE 2,747 2,868 2,927 2,900 2,636 r 2,833 (3.03%)

Πίνακας 2.3.3: Κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου σε παγκόσμιο επίπεδο (σε λίτρα), 1996-2000
■-------------------------

POPULATION(,i
w

AVERAGE % change"
COUNTRY^ YEAR 2000 2000 1999 1998 1997 1996 1996-1999 2000 VS. 1996-99

LUXEMBOURG 437,389 63.33 68.56 67.01 69.07 62 89 59.33 6.74%
FRANCE 59,329,691 58.15 61.09 61.61 61 09 59.88 59.66 (2.54%)
ITALY 57,634,327 53.44 53.55 54.65 5296 59 55 55 78 (4 19%)
PORTUGAL 10,048,232 49.96 47 15 47.86 49 45 54.91 52.39 (4.64%)
CROATIA 4,282,216 46.96 44.23 46.76 47.26 37.61 46.68 0.60%
SWITZERLAND 7,262,372 40.73 41.75 40.93 40 93 41.36 40.23 1.23%
SPAIN 39,996,671 34.61 38 07 37.54 37.02 3669 36.78 (5.90%)
ARGENTINA 36,955,182 33.67 37.21 36.98 3905 38.97 35.31 (4.65%)
URUGUAY 3,334,074 32.60 33.73 35.13 33.57 29.88 31.97 1.97%
SLOVENIA 1,927,593 31 13 29.25 39.00 48 74 54.79 45.70 (31.90%)
AUSTRIA 8,131,111 29.52 31.30 31.30 3255 31.87 31.19 (5.37%)
DENMARK 5,336,394 29.05 30.04 30.08 29 14 27.20 28.37 2.39%
GREECE 10,601,527 25.91 2694 27 49 27.24 24 76 26.72 (3.03%)

Πηγή: Wine Institute, Ιούνιος 2003, από τον Ο.Ι. V (Office International de la Vigne et du Vin)

Στον πιν. 2.3.3, η Ελλάδα έχει τη 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, στην κατά 

κεφαλή κατανάλωση οίνου, παρουσιάζοντας, το 2000, μείωση της τάξεως του 3%, σε 

σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 1996/99 που ήταν 26,7 λίτρα. Η ICAP (2002) 

αναφέρει ότι την περίοδο 1998/01, η συνολική κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε, κατά 

μέσο όρο, σε 2.762 χιλ. εκατόλιτρα και η κατά κεφαλή κατανάλωση σε 26,7 λίτρα, 

δηλαδή στο μέσο όρο της περιόδου 1996/99 (πίν. 2.3.3). Η ίδια έρευνα (ICAP, 2002) 

παρουσιάζει την εγχώρια κατανάλωση οίνου χωρίς αξιόλογες μεταβολές την επόμενη 

διετία, ενώ θετικές είναι οι προοπτικές για τα εμφιαλωμένα κρασιά, τα κρασιά 

ονομασίας προέλευσης και τους οίνους με ιδιαίτερα ποικιλιακά χαρακτηριστικά, 

δηλαδή τα ποιοτικά κρασιά που ενισχύουν παράλληλα την οινοτουριστική τάση.
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Τα επιτραπέζια κρασιά συνεχίζουν να κατέχουν το 90% περίπου της κατανάλωσης, ενώ 

τα ονομασίας προέλευσης δε ξεπερνούν το 10%, εμφανίζοντας ανάπτυξη. Τα τελευταία 

χρόνια, τα λευκά κρασιά καταλαμβάνουν το 75% περίπου της αγοράς οίνου (σχεδόν 

αντίστοιχο ποσοστό με την αμέσως προηγούμενη πενταετία), με τη ρετσίνα να μη 

ξεπερνά το 30% του ποσοστού, εμφανίζοντας πτωτική πορεία. Τα ερυθρά - ροζέ 

διατηρούν μερίδιο 25%. Η διεθνής τάση δείχνει ότι, τα τελευταία χρόνια, ενισχύονται 

τα κόκκινα κρασιά, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν ευεργετικές συνέπειες στην 

υγεία. Μεγάλο μερίδιο διατηρεί το χύμα κρασί, κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής -κάτι 

που διαπιστώνεται και στην έρευνα της Market Analysis (κεφ. 2.7)-, καταλαμβάνοντας 

μερίδιο 60%. Η πτώση της εγχώριας κατανάλωσης (ICAP 2002), υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη ανάπτυξης της κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής, με στόχο την εξελικτική 

πορεία στη διεθνή αγορά, οφείλεται κυρίως στην αλλαγή των κοινωνικοοικονομικών 

δομών της ελληνικής οικογένειας, στις υψηλές τιμές (ιδιαίτερα στη μαζική εστίαση που 

κατατάσσει το κρασί σε είδος πολυτελείας), στον ανταγωνισμό των υπόλοιπων ποτών, 

οινοπνευματωδών και μη, που ακολουθούν δυναμικές προωθητικές ενέργειες και στην 

αύξηση και εξομοίωση της φορολογίας των οινοπνευματωδών (ΙΟΒΕ 1997).

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κρασιά που παράγονται σε μικρές ποσότητες γνωρίζουν 

μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των οινοποιών 

για τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της ζήτησης και τη δημιουργία πιστών 

καταναλωτών, αφού δεκάδες νέες ετικέτες "μικρών κρασιών" γεννιούνται συνεχώς.

2.4. Γενικά Χαρακτηριστικά του Αμπελοοινικού Κλάδου στην Ελλάδα 

- Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου και Επικοινωνία (ΣΕΟ) -

Η εγχώρια παραγωγή παρουσιάζει θετική εικόνα και, κατά τα τελευταία χρόνια, 

προσανατολίζεται σε οίνους ποιότητας και οίνους από προϊόντα βιολογικής 

αμπελουργίας. Επίσης, παρατηρείται επιβράδυνση της πτωτικής πορείας παραγωγής - 

φόβος που δημιουργήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, για την Κοινή 

Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς- και σχετική σταθεροποίηση της κατανάλωσης. 

Υπό το πρίσμα των επενδύσεων στον κλάδο, επίσης οι προοπτικές θεωρούνται καλές. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της επενδυτικής δραστηριότητας αφορά στην επέκταση και 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, για την 

παραγωγή οίνων ποιότητας, κατεύθυνση προς την οποία στρέφονταν και οι ανάγκες του
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κλάδου (Τρόφιμα και Ποτά, 2001a). Παράλληλα, οι οινοποιίες της Βόρειας Ελλάδας 

πραγματοποίησαν επενδύσεις για την μετατροπή των χώρων σε επισκέψιμους.

Η ελληνική οινοβιομηχανία παρά τα ενδογενή της προβλήματα κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα και την εμπορία, παραμένει δυναμικός κλάδος. Τα θετικά στοιγεία εντοπίζονται 

στην καλή πρώτη ύλη από γηγενείς ποικιλίες αμπέλου οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί με 

ξένες, στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στη βελτίωση 

της ποιότητας, στην παρουσία πολλών νέων ποιοτικών προϊόντων και αξιόλογων 

μονάδων με ισχυρή επιχειρηματική δράση, στην αξιοποίηση του μάρκετινγκ, με 

στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και στην ικανοποιητική εξαγωγική δραστηριότητα.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής οινοπαραγωγής καλύπτουν οι λίγες μεγάλες 

βιομηχανίες, όπως Ε. Τσάνταλης και I. Μπουτάρης Οινοποιητική κλπ, οι οποίες έχουν 

αξιόλογες εξαγωγές, κατέχοντας παράλληλα σημαντικό τμήμα της ελληνικής αγοράς. 

Δίπλα σ’ αυτές υπάρχει μία κατηγορία μεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. κτήμα Κ. Λαζαρίδη, 

κτήμα Γεροβασιλείου κλπ) που χαρακτηρίζονται από την παραγωγή οίνων με ένδειξη 

καταγωγής και ιδιαίτερα ποιοτικά γνωρίσματα. Οι ποιοτικοί οίνοι -στους οποίους 

στρέφεται όλο και περισσότερο η εγχώρια κατανάλωση, δημιουργώντας κίνητρα για 

την ανάπτυξη του οινοτουρισμού, οφείλουν τα χαρακτηριστικά τους στον εξοπλισμό 

τελευταίας τεχνολογίας, το σωστό έλεγχο της πρώτης ύλης, την τεχνογνωσία και την 

ελεγχόμενη παραγωγή. Επίσης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρών μονάδων που 

από το 1994/95 αυξάνεται συνεχώς- οι περισσότερες φέρουν την επωνυμία κτήμα και 

παράγουν οίνους από σταφύλια προερχόμενα από ιδιόκτητο αμπελώνα, όπου είναι 

εγκατεστημένη η μονάδα, με γνώρισμα την επιδιωκόμενη ποιότητα που αποτελεί και 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Τέλος, υπάρχουν τα συνεταιριστικά οινοποιεία, τα οποία 

παρά την κρίση τους, προσπαθούν να διατηρήσουν τη θέση τους στην ελληνικά αγορά, 

πραγματοποιώντας και εξαγωγές (ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε). Η μεγάλη διασπορά του κλάδου έχει 

ως αποτέλεσμα τα μερίδια που καταλαμβάνουν ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στη συνολική αγορά οίνου να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα (ICAP 2002).

Τα αδύνατα σηιιεία του κλάδου εντοπίζονται κυρίως στο πρωτογενή τομέα, στην 

προβολή των προϊόντων και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Σχετικά με 

τον πρωτογενή τομέα, χρειάζονται αναδιαρθρώσεις που αφορούν το μέγεθος των 

αμπελοτεμαχίων, τον τρόπο παραγωγής, την επιπλέον προστασία και υποστήριξη των 

ζωνών Ο.Π.Α.Π. για την παραγωγή ποιοτικότερων οίνων και τη συμμόρφωση με το
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ελληνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Η οινική προβολή και προώθηση αφορά 

κυρίως στην εξωτερική αγορά (εξαγωγές), χωρίς να αμελείται η εσωτερική, καθώς και 

στην ανάγκη υποστήριξης μέσω συλλογικών φορέων και ενιαίας εθνικής πολιτικής.

Ό οινοποιός Γιάννης Μπουτάρης, επίτιμο μέλος του ΣΕΟ {Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου) 

και πρώην πρόεδρος της ENOABE Α.Ε., υποστηρίζει σχετικά ότι το κύριο πρόβλημα 

του ελληνικού κρασιού εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν αποτελεί για το κράτος βασική 

προτεραιότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «δεν το υπολογίζουν για συμμετοχή σε 

διάφορα διαφημιστικά προγράμματα των Υπουργείων Γεωργίας ή Ανάπτυξης, όπως αυτά 

που γίνονται για τον τουρισμό. Παράλληλα, δεν έχουν τακτοποιηθεί θεσμικά προβλήματα, 

όπως των εκμεταλλεύσεων που καλύπτουν την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Ο 

οινοπαραγωγός δε θεωρείται ούτε γεωργός ούτε βιομήχανος, κάτι που δημιουργεί και 

πάλι πρόβλημα ένταξης σε προγράμματα. Θέματα που απασχολούν είναι η καλλιέργεια, η 

νομοθεσία, οι αναμπελώσεις και το πώς θα προβάλλουμε καλύτερα το ελληνικό κρασί, 

ώστε να έχουμε ανταπόκριση στο ράφι και στο τραπέζι» (Τρόφιμα & Ποτά, 2001 b).

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, που ιδρύθηκε το 1995, ως αμιγής οινοποιητικός 

φορέας προσπαθεί να καλύψει τις αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες του κλάδου στον 

ελληνικό και διεθνή χώρο, στοχεύοντας μεταξύ άλλων:

• στην ενίσχυση της παραγωγής και διακίνησης των ελληνικών οίνων, μέσω της 

έρευνας και της τεχνολογικής προόδου, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας,

• στην προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του κλάδου στις σχέσεις του με 

την Πολιτεία, τις Κοινοτικές Αρχές και τα Διεθνή Ιδρύματα και στη συνεργασία 

με Κοινοτικές και Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου Οίνων και συναφών κλάδων

• στην προβολή των προϊόντων του κλάδου στην Ελλάδα και στις άλλες αγορές, με 

τη χάραξη και την παρακολούθηση μιας εθνικής πολιτικής πάνω στο θέμα αυτό

Οι εταιρείες-μέλη του διακινούν το 85% του εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα και 

εξάγουν το 95% του ελληνικού εξαγόμενου εμφιαλωμένου κρασιού (ΣΕΟ 2003).

2.5. Οι Κατηγορίες και οι Τύποι Κρασιών

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η προσωπικότητα του κρασιού εξαρτώνται άμεσα από 

το σταφύλι, από την περιοχή όπου αυτό καλλιεργείται, από τον τρόπο που οινοποιείται
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και παλαιώνει. Ως εκ τούτου, για να υπάρξει καλή επικοινωνία του καταναλωτή με το 

προϊόν, ο νομοθέτης δημιούργησε τις έννοιες: κατηγορίες και τύποι κρασιών. Όσον 

αφορά στις κατηγορίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

εθνική, τα κρασιά διακρίνονται σε Ονομασίας Προέλευσης και Επιτραπέζια.

"Ονομασία Προέλευσης" είναι το τοπωνύμιο μιας περιοχής, όταν χρησιμοποιείται ως 

εμπορική επωνυμία. Κατά τη διεθνή νομολογία, τα προϊόντα αυτά διαθέτουν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά), που οφείλεται στην ποικιλιακή σύνθεση, 

στο οικοσύστημα (έδαφος, κλίμα, ποικιλία σταφυλιού), στην ελεγχόμενη παραγωγή 

(χαμηλή απόδοση αμπελιού, υψηλή ποιότητα). Τα ελληνικά κρασιά Ονομασίας 

Προέλευσης προέρχονται από περιοχές με ποιοτικό δυναμικό, γι' αυτό χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως V.Q.P.R.D.(E7/i de Qualite Produit de 

Region Determinee), δηλαδή: Οίνοι Ποιότητας Παραγόμενοι σε Καθορισμένη Περιοχή. 

Διακρίνονται σε οίνους Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) και 

Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης (Ο.Π.Ε.) Στην Ελλάδα, παράγονται 27 οίνοι 

Ονομασίας Προέλευσης εκ των οποίων τα 19 είναι Ο.Π.Α.Π. και οι υπόλοιποι Ο.Π.Ε.

Οι Επιτραπέζιοι οίνοι χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: στους Τοπικούς Οίνους, τα κρασιά 

με Ονομασία Κατά Παράδοση και στα κρασιά Μάρκας. Η κατηγορία των Τοπικών 

Οίνων είναι σχετικά πρόσφατη και σύντομα θα αποκοπεί από τους Επιτραπέζιους, 

αποτελώντας τη γέφυρα ανάμεσα σε αυτούς και τους Ονομασίας Προέλευσης. Είναι 

κρασιά που φέρουν ένδειξη Γεωγραφικής Καταγωγής επιπέδου επαρχίας, νομού ή 

διαμερίσματος. Σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, οι Τοπικοί Οίνοι 

ανταποκρίνονται σε ορισμένους όρους παραγωγής οι οποίοι αφορούν στις ποικιλίες, τη 

μέθοδο οινοποίησης, τον αλκοολικό τίτλο και τον οργανοληπτικό χαρακτήρα τους. 

Στην ετικέτα υπάρχει η γεωγραφική ένδειξη καταγωγής τους, όπως Κρητικός Τοπικός 

Οίνος, Μακεδονικός Τοπικός Οίνος κ.λπ. Μόνο για τα κρασιά Ονομασίας Προέλευσης 

και τους Τοπικούς Οίνους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι Αμπελώνας, Κτήμα, 

Πύργος, Μοναστήρι, Βίλα, Αρχοντικό. Τα κρασιά με Ονομασία Κατά Παράδοση 

παράγονται και συχνά καταναλώνονται, με παραδοσιακές μεθόδους περιοχής ή χώρας. 

Ανάλογα προϊόντα είναι η Ρετσίνα και η Βερντέα (λευκό γλυκό κρασί της Ζακύνθου).

Θα πρέπει να πούμε ότι ο χαρακτήρας ορισμένων κρασιών βελτιώνεται σημαντικά με 

την παλαίωση, όσο αυτά ωριμάζουν σε βαρέλια ή παραμένουν αποθηκευμένα στη
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φιάλη. Γι' αυτά τα κρασιά, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικές ενδείξεις, ανάλογες με 

την κατηγορία τους, καθώς και με το χρόνο και τον τρόπο παλαίωσής τους. Για τα 

κρασιά Ονομασίας Προέλευσης έχουν νομοθετηθεί οι ενδείξεις Reserve και Grande 

Reserve και για τα Επιτραπέζια κρασιά υπάρχει η ένδειξη Κάβα.

Εκτός από τις κατηγορίες των κρασιών, έχει θεσπιστεί και η διάκρισή τους σε τύπους. 

Πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης αποτελεί το χρώμα που εξαρτάται από το είδος του 

σταφυλιού και το είδος της οινοποίησης και διακρίνει τα κρασιά σε λευκά, ροζέ και 

ερυθρά. Ανάλογα με τη γλυκύτητά τους, έχουμε ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά 

κρασιά. Έτσι, υπάρχουν οι Φυσικώς Γλυκοί Οίνοι ( Vins Naturelement Doux) και οι Vins 

de Liqueur. Τέλος, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε διαλυμένο διοξείδιο του 

άνθρακα διακρίνονται σε ήσυχα, ημιαφρώδη και αφρώδη (Νέτσικα Μ.).

2.6. Η Επικοινωνία του Οίνου

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, «σε όλα τα συστήματα επικοινωνίας, οι έρευνες 

των επιστημόνων της συμπεριφοράς εδραίωσαν, ως συμπερασματική διαπίστωση, την 

ύπαρξη τεσσάρων απαραίτητων στοιχείων: πομπός, δέκτης, μήνυμα και μέσο». Οι 

οινοποιητικές επιχειρήσεις επικοινωνούν, αποβλέποντας σε θετικά αποτελέσματα, σ’ 

ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, για την επίτευξη των 

στόχων τους (Πιπερόπουλος 1999). Επομένως, αποτελούν τους πομπούς που στοχεύουν 

στην αλλαγή των στάσεων, παρέχοντας στο κοινό (δέκτη), μέσω του κατάλληλου 

μηνύματος, την αναγκαία πληροφόρηση για τις ίδιες και τα προϊόντα τους. Τα μέσα για 

την μετάδοση των μηνυμάτων ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: α) οπτικά (επιστολές, 

δελτία τύπου, έντυπα, ειδικά βιβλία, φωτογραφίες, κ.λπ) β) ακουστικά (ραδιόφωνο, 

προφορικός λόγος, τηλέφωνο κ.λπ.) γ) οπτικοακουστικά (τηλεόραση, βίντεο, κ.λπ).

Πολλοί οινοπαραγωγοί εκτιμούν ότι στο κρασί λόγω της ιδιαιτερότητάς του ως προϊόν, 

πέρα από τις κλασικές ενέργειες marketing, σημαντικότατη είναι η συνεισφορά της 

προσωπικής επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Η εκτίμηση αυτή δεν είναι 

τυχαία, αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι οίνου είναι 

γευσιγνώστες και έχουν δοκιμάσει αμέτρητα κρασιά για να γράψουν γι αυτά. Έτσι, το 

κρασί βασίζεται κυρίως στην ποιότητα και μέσω αυτής προβάλλεται Για παράδειγμα, 

σπάνια θα δούμε τηλεοπτική διαφήμιση οίνου και αν δούμε, πρόκειται για κρασιά

Συμέλα Πασαλίδου, Executive MBA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Σεπτέμβριος 2003
44



μεγάλης παραγωγής. Όπως αναφέρθηκε, οι πιο πολλοί Έλληνες οινοποιοί διατηρούν 

μικρές μονάδες (κεφ. 2.4) και η παραγωγή τους δε δικαιολογεί τηλεοπτικές καμπάνιες 

οικονομικά ασύμφορες που παράλληλα δε θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση.

Το ερώτημα που αναδύεται είναι: «Μπορεί ο απαίδευτος Έλληνας καταναλωτής να μην 

επηρεασθεί από τη διαφήμιση;» (κεφ. 2.7, 2.8). Ο Ζουράρις (Δειπνοσοφιστής), το 1993, 

εξαιρώντας κάποιους οινοποιούς, σημείωνε ότι «όσοι ασχολούνται με το κρασί έχουν 

περιέλθει σε μια κατάσταση ανεξήγητης ακηδίας», επισημαίνόντας ότι ο όρος «ακηδία» 

αποδίδει την αντίφαση της σχέσης του Έλληνα με το κρασί. Αφενός «η μνήμη του, ως 

ουσίας ιερής στον καθημερινό βίο, διότι μετουσιώνεται σε αίμα Χριστού και αφετέρου η 

αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζεται που διαβρώνει τις γεύσεις και τη γνώση του».

Στο παραπάνω ερώτημα η απάντηση της οινοποιίας, με γνώμονα την ποιότητα, είναι "ο 

καταναλωτής με γνώση" (Παν. Γεωργιάδης, ΕΝΟΑΒΕ 2003). Τη σημασία της 

ποιότητας επιβεβαιώνουν οι τυφλές γευστικές δοκιμές σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπου 

συμμετέχουν ως μέλη της κριτικής επιτροπής, οινολόγοι, ειδικοί δημοσιογράφοι και 

masters of wine. Ο Παν. Γεωργιάδης, διευθυντής της Έν.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε, διοργανώτριας 

εταιρίας με τη HELEXPO του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης, αναφέρει: 

«Υπάρχει φροντίδα για τη θερμοκρασία του χώρου γευσιγνωσίας (18-22oC) και σωστός 

φωτισμός. Για την ανωνυμία των προϊόντων, οι φιάλες παρουσιάζονται στους κριτές 

καλυμμένες. Τα ποτήρια είναι προδιαγραφών του Γαλλικού Οργανισμού Τυποποίησης 

AFNOR και οι οίνοι αξιολογούνται βάσει του προτεινόμενου εντύπου του Ο.Ι. V., υπό την 

αιγίδα του οποίου τελεί ο διαγωνισμός». Στο διαγωνισμό 2003, τα ελληνικά κρασιά 

έλαβαν 3 "χρυσά χρυσών" και 35 χρυσά μετάλλια, υπογραμμίζοντας την ποιότητά τους.

Οι διεθνείς διαγωνισμοί οίνου αποσκοπούν στην παρουσίαση της παγκόσμιας ποιοτικής 

οινοπαραγωγής στο καταναλωτικό κοινό και στον εμπορικό κόσμο, καθώς και στην 

ανάπτυξη και εξάπλωση της κουλτούρας των κρασιών. Αποτελούν, δηλαδή, ένα 

θαυμάσιο δίαυλο επικοινωνίας για τις οινοποιητικές / οινοτουριστικές εταιρίες και 

συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών. Σ’ αυτούς, μπορούν να 

συμμετέχουν όλοι οι οίνοι που παράγονται, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας 

προέλευσής τους και τον Παγκόσμιο Κώδικα Οινολογικών Πρακτικών του O.I.V. Οι 

διοργανωτές, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των οφελών των βραβευθέντων κρασιών, 

τα προβάλουν στα διεθνή Μ.Μ.Ε., στο διαδίκτυο, σε εκδηλώσεις κλπ. Οι οίνοι που
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αποσπούν χρυσό μετάλλιο -σύνηθες φαινόμενο για τα ελληνικά κρασιά-, κατακτούν 

ταυτόχρονα και το διαβατήριο που θα τους επιτρέψει να σταθούν ανταγωνιστικά στις 

διεθνείς αγορές. Στην επικοινωνία του οίνου συμβάλλουν επίσης, οι εκδηλώσεις, η 

προσωπική επικοινωνία, τα δελτία τύπου, οι ξεναγήσεις στα οινοποιεία και ο 

οινοτουρισμός και άλλα μέσα στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια (κεφ. 2.16).

Όσον αφορά στην έλλειψη επικοινωνίας και ιδιαίτερα, μέσω της αξιοποίησης της 

πολιτισμικής διάστασης του οίνου, ο Γ. Μπουτάρης επισημαίνει ότι: «7ο κύριο θέμα 

που μας απασχολεί είναι το πώς θα προβάλλουμε καλύτερα το ελληνικό κρασί, ώστε να 

έχουμε ανταπόκριση στο ράφι και στο τραπέζι» (Τρόφιμα & Ποτά, 2001b). Επίσης, 

αναφέρει: «Το κρασί είναι το μόνο αγροτικό προϊόν που μεταφέρει την κουλτούρα και την 

παράδοση της χώρας προέλευσής του. .. .μπορεί να δώσει σημαντικά οφέλη στην ελληνική 

οικονομία, να τονώσει την πολιτιστική μας υπόσταση και να αποτελέσει τον πρεσβευτή 

του νέου ελληνικού σύγχρονου κράτους...» (Μπουτάρης 1998). Τον επικοινωνιακό 

χαρακτήρα του οίνου μεταφέρει και ο «Δειπνοσοφιστής» (1993): «Ήπια κρασί μ ’ αυτόν 

τον άνθρωπο, έλεγαν καμιά φορά οι παλιοί. Κι εννοούσαν ότι μ’ αυτόν τον άνθρωπο 

συνέπραξαν σε μια τόσο σημαντική τελετουργία, ώστε να τους συνδέει εσαεί μια σχέση 

βαθιάς εμπιστοσύνης και άρρηκτης φιλίας»*. Η επικοινωνιακή λειτουργία του ελληνικού 

κρασιού (σύμφωνα και με την 1η ενότητα) ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτό είναι:

- προϊόν φυσικό, κύριο είδος της μεσογειακής δίαιτας με θρεπτική αξία για τη 

σωματική και ψυχική υγεία, που προτιμά τη συντροφιά του φαγητού στο τραπέζι.

- προϊόν κοινωνικής συναναστροφής του Έλληνα διαχρονικά

- προϊόν της ελληνικής ιστορίας, οικονομίας και πολιτισμού - εθνικό προϊόν

- προϊόν σύνδεσης με τις θρησκευτικές παραδόσεις της χώρας

- προϊόν ποικίλων εκδηλώσεων που συμβάλλει στη ψυχαγωγία

Με την ανάδειξη των παραπάνω στοιχείων, ο κλάδος μπορεί να αντιμετωπίσει 

καλύτερα τα τυχόν προβλήματα (κεφ. 2.8), να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινής 

γνώμης και να προδιαγράφει ταχύτερα την επιτυχία. Είναι ανάγκη να ληφθεί σοβαρά

«Δειπνοσοφιστής», λέξη με την οποία ο Αθηναίος χαρακτήριζε τα άτομα που συζητούσαν στα 
αρχαιοελληνικά δείπνα για θέματα σχετικά με το φαγητό (κείμενα του ομώνυμου έργου του Αθηναίου 
δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον πολιτισμό της εποχής), είναι ψευδώνυμο του Χρ. Ζουράρι και τίτλος 
του βιβλίου του. Το βιβλίο ασχολείται με τη λειτουργία της γεύσης, μέσω της ελληνικής κουζίνας, τη 
φιλοσοφία, την αισθητική και την κοινωνιολογία της και κυρίως την τελετουργική της διάσταση. Τα 29 
άρθρα που περιέχονται στο βιβλίο δημοσιεύτηκαν σε δύο κύκλους, από το Δεκέμβρη του 1989 έως το 
Φεβρουάριο του 90 και από το Δεκέμβριο του 90 έως το Μάρτιο του 1991, στην εφημερίδα «Καθημερινή».
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υπόψη αυτό που τόνισε στη διακήρυξή της η AREV (2000, Assemblee des Regions 

Europeen Viticoles), απευθυνόμενη στους φορείς των αμπελοοινικών περιοχών της 

Ευρώπης: «Το κρασί είναι αξία πολιτισμού. Ένα κριτήριο ποιότητας ζωής, μια σημαντική 

παράμετρος κοινωνικότητας. Ένα πολιτιστικό και επικοινωνιακό εφόδιο. Είναι μια 

προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και για την τεχνολογική και επιστημονική 

πρόοδο των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης καθώς και όλου του κόσμου».

2.6.1. Δημόσιες Σχέσεις και Κοινό Οινοποιητικής - Οινοτουριστικής Επιχείρησης

Οι δημόσιες σχέσεις στηρίζονται στη συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια 

προσέγγισης του κοινού, με ενέργειες αμφίδρομης επικοινωνίας. Για να ορίσουμε τις 

δημόσιες σχέσεις μιας οινοποιητικής επιχείρησης επιλέγουμε το πολύ πλήρη ορισμό 

του Γιώργου Πιπερόπουλου (1999, σελ 33): «Οι δημόσιες σχέσεις της οινοποιητικής 

επιχείρησης είναι λειτουργία της Διοίκησης με την οποία επιχειρείται η συστηματική 

επιστημονική αξιολόγηση των στάσεων του κοινού, ορίζονται η πολιτική και οι μέθοδοι 

δράσης ώστε να συμβαδίσουν με το δημόσιο ενδιαφέρον και γίνεται ορθολογιστικός 

προγραμματισμός ενός σχεδίου πρακτικής δράσης που, εφαρμοζόμενο, θα έχει ως 

αποτέλεσμα να κερδίσει η επιχείρηση την αποδοχή, την κατανόηση και ενίοτε και το 

σεβασμό του κοινού». Στόχος είναι η δημοσιότητα, μέσω της προβολής της εικόνας, η 

επίτευξη θετικών αλλαγών με πλατιά ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα 

προϊόντα της επιχείρησης, η απόκτηση φήμης, η δημιουργία κλίματος κατανόησης και 

εμπιστοσύνης, η επίλυση τυχόν προβλημάτων επικοινωνίας και η διαχείριση κρίσεων.

Μοχλό επιτυχίας των δημοσίων σχέσεων αποτελεί η ποιότητα των οινικών προϊόντων, 

ο συνδυασμός ποιότητας-τιμής (τα τίμια κρασιά), η διάθεση φθηνών ποιοτικών οίνων, 

οι οποίοι θα είναι δυνατόν να συνοδεύουν το καθημερινό τραπέζι των Ελλήνων, η 

συνεχής διερεύνηση και ενημέρωση για τις εξελίξεις και ο εντοπισμός νέων αγορών. 

Όσον αφορά στο κοινό, τα κυριότερα πεδία δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων είναι:

Α) Κοινό εσωτερικής επικοινωνίας

Πρόκειται για το προσωπικό/ συνεργάτες, την κινητήριο δύναμη μιας οινοποιητικής 

επιχείρησης. Η στάση τους, θετική ή αρνητική, είναι σε άμεση συνάρτηση με την 

ικανοποίηση που νοιώθουν ως μέλη της. Καθώς όμως είναι και μέλη της κοινωνίας, 

αφενός υπάρχει αλληλεπίδραση με το ευρύ κοινό στο οποίο αυτή απευθύνεται και
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αφετέρου αποτελούν αδιαμφισβήτητα και τμήμα του αγοραστικού κοινού της. Έτσι, οι 

εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εσωτερικοί αλλά κι εξωτερικοί πελάτες της 

(Χασαπογιάννη ‘99). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του εσωτερικού κοινού 

της επιχείρησης πηγάζουν από την οργανωσιακή κουλτούρα και τη φιλοσοφία της.

Β) Κοινό εξωτερικής επικοινωνίας

Το εξωτερικό κοινό θα μπορούσε να διακριθεί σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την 

οικονομική σχέση που το συνδέει με το κρασί α) τις ειδικές ομάδες, όπου ανήκουν 

άτομα τα οποία επαγγελματικά έχουν άμεση σχέση με το κρασί και οικονομικά οφέλη 

και β) τις γενικές, όπου ανήκουν όλοι οι καταναλωτές, με υποομάδες που αναπτύσσουν 

ιδιαίτερη σχέση με το προϊόν, ασκώντας επιρροή στο ευρύ κοινό. Πιο αναλυτικά:

Πίνακας 2.6.1.1. Ειδικές ομάδες (άνθρωποι κλειδιά)

Μέτοχοι της επιχείρησης 
Εστιάτορες και ιδιοκτήτες wine bars 
Διευθυντές F & Β ξενοδοχείων 
Ιδιοκτήτες/ δ/ντές κάβας, σούπερ μάρκετ 
Σεφ, Μαιτρ, Σερβιτόροι 
Γ ευσιγνώστες και Οινοχόοι

Ειδικοί συγγραφείς και δημοσιογράφοι οίνου 
Υπεύθυνοι Wine Clubs και γαστρονομικών ενώσεων 
Αντιπρόσωποι κρασιών Ελλάδας και εξωτερικού 
Διανομείς, Χονδρέμποροι, Αντιπρόσωποι ξένων αγορών 
Προμηθευτές της οινοποιητικής επιχείρησης 
Τουρ οπερέϊτορς (οινοτουρισμός)

Πίνακας 2.6.1.2. Γενικές ομάδες: Υποομάδες υψηλής προτεραιότητας

Τοπικές αρχές
Καταναλωτές οίνου / οινοτουρισμού 
Μέλη των Wine Clubs 
Γαστρονομικές ενώσεις 
Διοργανωτές συνεδρίων

Διαμορφωτές της κοινής γνώμης 
Προσωπικότητες του πολιτικού και δημόσιου βίου 
Δυνητικοί μέτοχοι, επενδυτές 
Σπουδαστές τουριστικών και σχολών εστίασης 
Ξεναγοί (σημαντικοί στον οινοτουρισμό) κ.λπ

Γίνεται αντιληπτό ότι οι υποομάδες του πίν 2.6.1.2 παρουσιάζουν ανομοιομορφίες. Για 

παράδειγμα, τα μέλη ενός wine club είναι συχνότεροι καταναλωτές ποιοτικού οίνου και 

επισκέπτες οινοποιείων, ασκώντας θετική επιρροή στους γύρω τους, οπότε θεωρούνται 

ομάδα υψηλής προτεραιότητας σε σχέση με άλλες. Η επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη 

τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των παραπάνω ομάδων και υποομάδων, μπορεί να 

επιλέξει την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική για την επίτευξη των στόχων της.

2.6.2. Εταιρική Ταυτότητα, Εικόνα και Φήμη Οινοποιητικής Επιχείρησης

"Η επιτυχημένη σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε ομάδα κοινού γνωρίζει 
το έργο της και αποδέχεται τις πράξεις της. Αν αρνηθεί να πει τη δική της ιστορία, κάποιος άλλος 
θα το κάνει - και πιθανόν να την πει λάθος"

(John W. Hill - Hill & Knowlton, Donaldson 1999)
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Όπως ενδιαφερόμαστε για τη δημιουργία θετικών εντυπώσεων στους γύρω μας, έτσι 

και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν την ανταγωνιστική τους τοποθέτηση σε μια γοργά 

αναπτυσσόμενη αγορά είναι απαραίτητο να στηρίξουν, μέσω των δημοσίων σχέσεων, 

τα σπουδαιότερα κεφάλαιά τους, δηλαδή την ταυτότητα, την εικόνα και τη φήμη τους.

Η ταυτότητα μιας οινοποιητικής επιχείρησης, όπως κάθε επιχείρησης, είναι απόλυτα 

καθορισμένη. Είναι τα διακριτικά στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες του κλάδου και απ’ όλες γενικά, όπως το λογότυπο, οι ετικέτες κρασιών, η 

επωνυμία, το σχήμα και το χρώμα της φιάλης, η συσκευασία, οι όροι κτήμα, πύργος, 

αμπελώνας κ.λπ. Με την ευρύτερη έννοια, ταυτότητα ενός κρασιού είναι οι ποικιλίες 

και η περιοχή από τις οποίες προέρχεται, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία 

αναφερθήκαμε στο κεφ. 2.5. Ταυτότητα έχουν μόνο το εμφιαλωμένα κρασιά, τα οποία 

δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και εγγύησης στον καταναλωτή. Όσον αφορά στις 

ετικέτες, ο Δ. Μπρούσαλης, στη Γεν. Συνέλευση του Σ.Ε.Ο, στις 14/7/03 (Τρόφιμα & 

Ποτά 2003“), επιχείρησε να μεταφέρει στους οινοπαραγωγούς ότι δεν αρκεί να έχουν 

δημιουργήσει ένα ποιοτικό κρασί για να καταξιωθούν στο χώρο και να προσελκύσουν 

μεγάλα μερίδια αγοράς, αλλά πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ποιότητα 

κατασκευής της ετικέτας του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε "το 60% της επιλογής 

ενός κρασιού από τον καταναλωτή είναι τη στιγμή που το διαλέγει από το ράφι, με κύριο 

χαρακτηριστικό επιλογής τον εντυπωσιασμό που μπορεί να του προκαλέσει η ετικέτα".

Η εταιρική εικόνα είναι το παζλ του ιστορικού της οινοποιητικής επιχείρησης, της 

φιλοσοφίας και του οράματος της, της οικονομικής της σταθερότητας, των θετικών 

επιπτώσεων στην περιοχή, της ποιότητας της παραγωγής, των παροχών στους τουρίστες 

κατά την επίσκεψή τους στο οινοποιείο (οινοτουρισμός), κ.λπ. Η «εικόνα», εκφράζει 

την αντιλαμβανόμενη γνώση του κοινού για την επιχείρηση, δηλαδή την κοινή γνώμη.

Η φήιιη και η εικόνα ενός οργανισμού δεν είναι αφηρημένες έννοιες αλλά αποτελούν 

παραμέτρους που θα πρέπει να αξιολογηθούν ως βασικές. Η εξέταση άρθρων με 

έρευνες και μετρήσεις, στο πλαίσιο εργασίας στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

(Πασαλίδου, Θεοδωρίδης, 2002), επιβεβαιώνει ότι δεν αρκεί η χρηματοοικονομική 

εμβέλεια και ο τεχνολογικός εξοπλισμός μιας επιχείρησης για την απόκτηση διαρκούς 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη διασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης πορείας. Η 

εποχή μας χαρακτηρίζεται από τεράστιες αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και
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πολιτικό διεθνές περιβάλλον. Ο παραδοσιακός οργανισμός που βασίζεται μόνο στους 

πόρους (συντελεστές) παραχωρεί τη θέση του στο σύγχρονο οργανισμό που βασίζεται 

στη γνώση και υποστηρίζεται από την καλή φήμη, η οποία εξασφαλίζει αποδοτικότητα 

και βιωσιμότητα και συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. 

Σύμφωνα με στοιχεία της "Hill & Knowlton/ Yankovich Survey for CE Magazine" 

(1999), οι καλύτερες διεθνώς εταιρίες, όπως η Coca Cola, η Sony, η BMW, η Disney, η 

Toyota, κ.λπ., που πέτυχαν την εδραίωση και εξάπλωση της μάρκας τους (brand name) 

και κατέχουν τις ψηλότερες θέσεις στην αγορά, πιστεύουν ότι το κτίσιμο της εταιρικής 

εικόνας θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για οικονομική ανάπτυξη και ότι η 

φήμη τους διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Τα θεμέλια της φήμης και του κύρους κτίζονται από τη φιλοσοφία και την ηγεσία των 

οινοποιητικών επιχειρήσεων καθώς και την ποιότητα των οίνων και στη συνείδηση του 

κοινού αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την αποδοχή. Ως εκ τούτου, η 

ολοκληρωμένη επικοινωνία γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία για την ανάπτυξη μιας 

ισχυρής εταιρικής φήμης της οποίας τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα είναι:

- Μια ένδειξη στην καταναλωτική συνείδηση που εκφράζει την ποιότητα

- Αύξηση των σινικών πωλήσεων και η διάθεση των οινοτουριστικών υπηρεσιών

- Προσέλκυση υψηλών στελεχών και επενδυτών

- Εμπιστοσύνη του κοινού σε περιόδους κρίσης

- Διατήρηση οικονομικής ευρωστίας και βιωσιμότητας στη διεθνοποιημένη αγορά

- Εκσυγχρονισμός και συνταύτιση με τις ποικίλες αλλαγές του περιβάλλοντος

- Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος {Fomburn & Shanley, 1990)

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι η εταιρική φήμη κτίζεται 

σταδιακά και γι αυτό χρειάζεται σωστή διαχείριση και κατάλληλους ανθρώπους 

(Donaldson 1999). Έτσι, οι οινοβιομηχανίες θα ήταν χρήσιμο να αξιολογήσουν τις 

επικοινωνιακές ενέργειες αντίστοιχων επιχειρήσεων του διεθνούς περιβάλλοντος.

2.7. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Οίνου

Η εξέταση της συμπεριφοράς του καταναλωτή μας βοηθά να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα 

συμπεράσματα, τόσο όσον αφορά στη κατανάλωση οίνου όσο και οινοτουρισμού διότι,
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όπως προκύπτει από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, ο καταναλωτής είναι εκείνος 

που καθορίζει την έννοια του οινικού και του οινοτουριστικού προϊόντος (Getz, 2000).

Πριν αναφερθούμε στη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή, θα άξιζε να γίνει μια 

σύντομη εξέταση της μελέτης περίπτωσης κατανάλωσης της Μεγάλης Βρετανίας, διότι 

η χώρα διατηρεί υψηλές εισαγωγές οίνου και παράλληλα είναι ισχυρή τουριστική 

αγορά (βλ. 2.10.2). Εξετάζοντας τη Μ. Βρετανία, διαπιστώνουμε ότι, τα τελευταία 30 

χρόνια, υπάρχει σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης ποτών και ειδικά κρασιών. Με 

τιμές του 1996, η κατανάλωση ποτών αυξήθηκε από £ 31,707,000,000 το 1970, σε £ 

428,084,000,000 το 1994, μια άνοδος άνω του 1300%. Όσον αφορά στην κατανάλωση 

οίνου, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε από £ 297,000,000 σε £ 4,998,000,000, ποσοστό άνω 

του 1800%. Αν και τα στατιστικά στοιχεία δεν έλαβαν υπόψη την αύξηση του 

πληθυσμού, κατά το διάστημα αυτό, η Μ. Βρετανία παραμένει μια σημαντική αγορά 

(Fattorini 1997). Τα άτομα που καταναλώνουν κρασί ανήκουν κοινωνικοοικονομικά 

κυρίως στη μέση και ανώτερη τάξη ενώ ηλικιακά βρίσκονται μεταξύ 35-49 ετών (μέση 

ηλικία), κατηγορία η οποία επιλέγει να ταξιδεύει (Pas Drinks Market Survey 1994).

Αν δεχθούμε την άποψη του Getz (2000) ότι «όταν οι καταναλωτές εκτεθούν σε ποιοτικό 

εισαγόμενο κρασί, αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για την πηγή προέλευσής του. Κι όταν 

το ενδιαφέρον ενισχύεται με ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, ο οινοτουρισμός μπορεί 

να ανθίσει», τότε τα παραπάνω στοιχεία είναι σημαντικά για το κρασί και τον 

οινοτουρισμό, αφού αφενός η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί για την Ελλάδα χώρα 

προέλευσης τουριστών και αφετέρου η Ελλάδα διαθέτει ιστορικά και πολιτισμικά 

στοιχεία που εμπλουτίζουν το προσφερόμενο οινοτουριστικό προϊόν της.

Σε σχέση με την ελληνική κατανάλωση (κεφ. 2.3), στον οινοπαραγωγικό κλάδο δεν 

υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις -εκτός από λίγες εξαιρέσεις- αλλά μικρές και μεσαίες 

μονάδες στις οποίες παρατηρήθηκε, γύρω στο 1994, μεγάλη αύξηση. Τα αίτια που 

προκάλεσαν την αύξηση των οργανωμένων οινοποιείων, ό σων δηλαδή εξετάζουμε 

συνδέοντάς τα με τον οινοτουρισμό, εντοπίζονται στις νέες καταναλωτικές συνήθειες, 

στο γεγονός ότι το κρασί διαχωρίστηκε από τα άλλα αλκοολούχα ποτά και αποτελεί 

τμήμα της μεσογειακής δίαιτας και στη γνώση του καταναλωτή που τον οδηγούν να 

επιλέγει εμφιαλωμένο κρασί. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η αλλαγή των 

κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, όπως η αστυφιλία και η εγκατάλειψη της
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παραδοσιακής οικονομίας με την παραγωγή προϊόντων για αυτοκατανάλωση. Έτσι, ο 

κάτοικος της υπαίθρου που μετακόμισε στα αστικά κέντρα, μη έχοντας τη δυνατότητα 

να φτιάξει ο ίδιος κρασί, ενσωμάτωσε τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα 

αγοράζοντας εμφιαλωμένο κρασί ολοένα και περισσότερο (ΕΝΟΑΒΕ 2002).

Επίσης, δεν υπάρχουν πολυεθνικά δίκτυα αλλά μια σχετικά (με άλλες οινοπαραγωγικές 

χώρες) περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές, ούτε 

οργανωμένα τμήματα marketing (στις περισσότερες μονάδες), αλλά παραγωγοί που 

αναλαμβάνουν μόνοι όλο το φάσμα της επικοινωνίας με το ευρύ δίκτυο διανομής, στην 

Ελλάδα, να μην αξιοποιείται αρκετά. Τέλος, δεν υπάρχει απολύτως ελεγχόμενη 

παραγωγή, ενώ υπάρχουν φαινόμενα που επηρεάζουν τις καταναλωτικές τάσεις (ισχυρή 

παρουσία χύμα κρασιού, μικρή κατανάλωση εμφιαλωμένου σε εστιατόρια). Όλα αυτά 

καθιστούν την αμπελοοινική αγορά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (Market Analysis 2003).

2.7.1. Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτών Οίνου στην Ελλάδα

Για να προσεγγίσουμε ερωτήματα, όπως: έχουν αλλάξει τα καταναλωτικά πρότυπα, 

όσον αφορά στη μάχη μεταξύ χύμα και εμφιαλωμένου οίνου ή η τιμή επηρεάζει τον 

καταναλωτή κλπ, θα εξετάσουμε την έρευνα της GFK Market Analysis (Τρόφιμα & 

Ποτά 2003), με θέμα Χύμα ή Εμφιαλωμένο κρασί-Τι προτιμάει ο Έλληνας καταναλωτής.

Η έρευνα, σύμφωνα με την εταιρία, μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη -αν και το δείγμα 

των ερωτηθέντων είναι περιορισμένο (581 άτομα συνολικά: Αθήνα: 309, Θεσσαλονίκη: 

113, αστικές περιοχές: 159)-, διότι ο σκοπός της δεν καθορίστηκε από κάποιο παραγωγό 

ούτε εξυπηρετούσε μια συγκεκριμένη ανάγκη, αλλά τις ανάγκες του οινικού κλάδου, με 

βάση την εμπειρία. Οι στόχοι της έρευνας ήταν: α) να διερευνήσει τις καταναλωτικές 

προτιμήσεις β) να αξιολογήσει τις διαχρονικές τάσεις της αγοράς, συγκρίνοντας τα 

πρόσφατα στοιχεία με αποτελέσματα ανάλογης έρευνας που είχε γίνει πριν ένα χρόνο γ) 

να σκιαγραφήσει την εικόνα χύμα-εμφιαλωμένου οίνου στην αντίληψη του Έλληνα δ) 

να συμβάλει στο σχεδίασμά επικοινωνιακών ενεργειών του οινικού κλάδου ε) να 

καταγράψει τη ανάγκη για έρευνα, δίνοντας ένα παράδειγμα για τα οφέλη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το εμφιαλωμένο έχει ελαφρύ προβάδισμα 

(42%) έναντι του χύμα (40%) ενώ 19% του δείγματος προτιμά και τα δύο. Το 86%
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πίνει κρασί, με μέση κατανάλωση 3,2 φορές την εβδομάδα. Το προφίλ, με βάση την 

διείσδυση του οίνου, είναι άνδρες 30-44 ετών ανώτερης τάξης (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), 

ενώ το προφίλ, με βάση την κατανάλωση, είναι άντρες 45-64 ετών μέσης τάξης (Αθήνα 

-αστικές περιοχές). Η έρευνα δίνοντας βάρος στην εικόνα και χρήση του εμφιαλωμένου 

οίνου, έδειξε ότι η Θεσσαλονίκη προτιμά εμφιαλωμένο, ενώ την κατανάλωση μόνο 

χύμα ή μόνο εμφιαλωμένου μοιράζονται η Αθήνα και οι αστικές περιοχές. Το 

συμπέρασμα της εταιρείας είναι ότι υπάρχει τάση πόλωσης των προτιμήσεων με δύο 

περίπου ίσους πόλους. Το εμφιαλωμένο δεν φαίνεται να έχει πείσει για την υπεροχή 

του έναντι του χύμα και σ’ αυτό ίσως βοηθά και το αρνητικό οικονομικό κλίμα των 

τελευταίων χρόνων. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι καταναλωτές χύμα κρασιού είναι πιο 

“συχνοί” χρήστες κι αυτό έχει σχέση με το προηγούμενο συμπέρασμα.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της εικόνας εμφιαλωμένου και χύμα, το εμφιαλωμένο 

επιλέγεται για την καλή του ποιότητα (28%), την έλλειψη εμπιστοσύνης για τον τόπο 

προέλευσης (9%) και τον παραγωγό (15%) του χύμα, την αντίληψη ότι το χύμα κρασί 

έχει συντηρητικά και το ισχυρό ατού του εμφιαλωμένου είναι η μεγάλη ποικιλία 

(ανάδειξη της ταυτότητας). Το χύμα θεωρείται “παραδοσιακό” και επιλέγεται για τη 

χαμηλή τιμή του, ενώ αυξημένη είναι η εντύπωση ότι πρόκειται και για προϊόν 

«εμπιστοσύνης». Η χύμα κατανάλωση είναι μεγαλύτερη στο σπίτι ενώ στο εστιατόριο 

η χρήση φαίνεται περιορισμένη και παρουσιάζει τάση περαιτέρω μείωσης.

Η αγορά εμφιαλωμένου γίνεται κυρίως από κάβες (63%) και ακολουθούν τα Σούπερ 

Μάρκετ (52%) και τα εστιατόρια (6%), εν αντιθέσει με το χύμα, το οποίο σε ποσοστό 

48% το προμηθεύονται από συγγενείς ή φίλους -επιβεβαιώνοντας τον "παραδοσιακό ” 

του χαρακτήρα-, από κάβες 17% και 4% από σούπερ μάρκετ. Εξαιρετικά ενδιαφέρον 

είναι ότι 16% του δείγματος παράγει δικό του κρασί, καθώς και ότι και οι καταναλωτές 

του χύμα καταλογίζουν στο εμφιαλωμένο τη χρήση συντηρητικών (20% των αρνητικών 

αιτιών) και την υψηλή τιμή του (12%). Αντίθετα, όσοι πίνουν μόνο εμφιαλωμένο το 

προτιμούν κύρια για την ποιότητά του, κριτήριο για το οποίο απορρίπτουν το χύμα.

Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία έρευνας, η σύγκριση των εξεταζόμενων στοιχείων με 

τα στοιχεία μιας αντίστοιχης έρευνας του 2002, έδειξε ότι αφενός η εικόνα του χύμα 

κρασιού είναι παρόμοια και μάλλον παγιωμένη. Επίσης έδειξε καθολική αποδοχή των 

ελληνικών κρασιών (93%), κυρίως των κόκκινων (54%), με περιοχές προτίμησης την
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Πελοπόννησο καν τη Μακεδονία, ενώ ο συνδυασμός των στοιχείων έδειξε ότι οι 

καταναλωτές επιδέχονται εκπαίδευση-, Αναδείχθηκαν 43 μάρκες εμφιαλωμένων 

κρασιών, όμως, σε ποσοστό άνω του 5%, αναγνωρίστηκαν μόνο 8 μάρκες (Μπουτάρη, 

Χατζημιχάλη, Τσάνταλη, Καμπά, Απέλια, Λαζαρίδη, Κουρτάκη και Παπαϊωάννου). Οι 

υπόλοιπες 33 μάρκες είχαν ποσοστά κάτω του 5%, δηλαδή πολύ μικρή 

αναγνωρισιμότητα σε μια υψηλά ανταγωνιστική αγορά, γεγονός που αυξάνει τη 

σημασία της επικοινωνίας, του οινοτουρισμού και της εκπαίδευσης στα οινοποιεία.

2.8. Προβλήματα Επικοινωνίας και Αντιμετώπισή τους

Μέσα από την παραπάνω έρευνα, αναδύονται τα προβλήματα επικοινωνίας τα οποία 

είναι οι προκαταλήψεις, η άγνοια και οι μύθοι γύρω το κρασί. Ο Γ. Μπουτάρης, ως 

Πρόεδρος της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε., εξέφρασε επανειλημμένα το «επικοινωνιακό πρόβλημα του 

κρασιού» και την επιθυμία του για την ανεύρεση των ιδανικότερων μέσων, ώστε να 

ευαισθητοποιηθεί το κοινό. Αλλά και ο Μ. Lambert-Gocs (1993) αναφέρει ότι: «τρία 

είναι τα εμπόδια που έχουν παρακωλύσει τον Έλληνα καταναλωτή από την γνωριμία του 

με το ελληνικό κρασί: Δυσπιστία στην κρασομπουκάλα του εμπορίου, προσκόλληση σ’ ένα 

μόνο τύπο κρασιού και αφοσίωση του καθενός στην προγονική περιοχή του».

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας και τις απόψεις Μπουτάρη και Lambert, σε 

γενικές γραμμές, οι μύθοι που εμποδίζουν την επικοινωνία του καταναλωτή με το 

εμφιαλωμένο κρασί είναι: α) το χύμα κρασί (χωρικής οινοποίησης) είναι καλό, φτηνό, 

οικολογικό και υγιεινό β) η προσκόλληση σ’ έναν τύπο κρασιού γ) το χύμα κρασί είναι 

παραδοσιακό. Η αλήθεια που πρέπει να προβληθεί, μέσω της επικοινωνίας, είναι ότι:

^ Το χύμα κρασί στερείται ταυτότητας, άρα δε μπορεί να πιστοποιηθεί η ποιότητά 

του. Το καλό κρασί είναι μία έκρηξη αρωμάτων και γεύσεων και η σύστασή του 

κρύβει περίπου εξακόσιες ενώσεις που είναι υπεύθυνες για το χρώμα, το άρωμα 

και τη γεύση του. Η τεχνογνωσία, η σωστή οινοποίηση, ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός, η ελεγχόμενη προσθήκη συντηρητικού - για την αποφυγή προσβολής 

από μικροοργανισμούς- και η τυποποίηση δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου, κάτι 

που δεν υφίσταται το χύμα κρασί. Όλα αυτά κοστίζουν. Κόστος έχει και το 

βιολογικής καλλιέργειας κρασί, απ' τις δυσκολότερες και πλέον πολυδάπανες.

Φ Η πολυμορφία της κουζίνας και η αναζήτηση του «γευστικού ταιριάσματος» 

απαιτεί την εναλλαγή κρασιών. Η Μ. Νέτσικα, οινολόγος, τονίζει σχετικά «Το
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κρασί είναι ένας απαιτητικός παρτενέρ που επιμένει στην αρμονία της παρέας και 

τότε, μας το ανταποδίδει πλουσιοπάροχα» (1ittp://virtuals.compulink.gr).

Φ Δεν είναι παραδοσιακό, αφού οι πρόγονοί μας ξεχώριζαν το κρασί με τ’ όνομα και 

την καταγωγή του (Αθηναίος). Οι 3 επιγραφές της Θάσου (5ος αιώνας π.Χ) είναι 

σαφείς σ’ ό,τι αφορά τη σήμανση /ταυτότητα των κλειστών πίθων

Η αυξημένη κατανάλωση χύμα κρασιού στην Ελλάδα, γεννά το ερώτημα «ποιους 

συμφέρει η κατανάλωση χύμα», εφόσον όλες οι απόψεις συνηγορούν ότι «το μέλλον της 

ελληνικής οινοπαραγωγής βρίσκεται στο εμφιαλωμένο κρασί. Οι τάσεις της αγοράς είναι 

υπέρ του επώνυμου προϊόντος...» (Δ. Χατζημιχάλης, οινοποιός). Η απάντηση είναι 

προφανής: ‘‘‘'όσους κερδίζουν απ' αυτό” (Γιατί όχι στο χύμα, 2003) και συγκεκριμένα: 

s ορισμένους παραγωγούς, εφόσον απαλλάσσονται από το δεύτερης ποιότητας κρασί, 

s κάποιους ερασιτέχνες παραγωγούς, των οποίων τα κρασιά παρουσιάζουν τεχνικά 

προβλήματα, οπότε έτσι, πουλιούνται εύκολα χωρίς ταυτότητα, σε χαμηλή τιμή, 

s ταβέρνες ή εστιατόρια που αγοράζουν χύμα κρασί πολύ φθηνά και το πωλούν σε 

πενταπλάσια τιμή. Ενίοτε και καλά εστιατόρια, στο «βωμό του κέρδους», πωλούν 

χύμα κρασί, νοοτροπία που επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό/ οινοτουρισμό, 

s καταναλωτές οι οποίοι, συνηθισμένοι στην κακή ποιότητα, θεωρούν ότι αυτός είναι 

ο οίνος. Αν συνηθίσει κανείς σε χαμηλή ποιότητα δύσκολα αναγνωρίζει την υψηλή.

Εμπόδια στην επικοινωνία και διάθεση των οίνων θέτουν συχνά και οι υψηλές τιμές 

των εστιατορίων, οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, η μορφή διασκέδασης, το άγχος, 

η πληθώρα διαφημιστικών μηνυμάτων των λοιπών ποτών και η ελλιπής γνώση.

Το εμφιαλωμένο κρασί, μέσω των παραγωγών του, θα μπορούσε να «κτίσει» 

θετικότερη εικόνα (Market Analysis 2003). Η εικόνα αυτή θα πρέπει να δίνει έμφαση 

στην ποιότητα, να ενισχύει την επώνυμη ζήτηση του παραγωγού και την πιστότητα του 

εμφιαλωμένου, να κερδίσει καταναλωτές από το χύμα. Η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί με: α) μηνύματα μέσα από την υγεία, 

ιστορία, πολιτισμό, παράδοση β) σωστή πληροφόρηση για τη δημιουργία πιστών 

καταναλωτών με γνώση δ) ενημέρωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες 

και συλλόγους (ξενοδόχους, εστιάτορες, ξεναγούς κ.λ.π) δ) ένταξη των επιχειρήσεων σε 

δίκτυο για την ανάπτυξη συλλογικής επικοινωνίας ε) οινοτουριστική προσέγγιση.
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Επίσης, πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένος έλεγχος, ώστε να πιστοποιείται αν ο οίνος 

έχει τα οργανοληπτικά γνωρίσματα του τυπικού οίνου της περιοχής και αν η ποιότητα 

είναι ικανοποιητική. Η Στ Κουράκου (1997) αναφέρει ότι για τη διασφάλιση της 

ποιότητας είναι αναγκαία σε κάθε περιοχή VQPRD, η σύσταση επιτροπής -κάτι που 

προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία- από εκπρόσωπους των παραγωγών με άμεσο 

οικονομικό ενδιαφέρον. Έτσι, θα γίνεται ένας αυτοέλεγχος (διεπαγγελματικός έλεγχος) 

από τους ίδιους τους φορείς που μετέχουν στο κύκλωμα παραγωγής - εμπορίας οίνου. 

Τα ευεργετικά αποτελέσματα στην αγορά είναι μεγάλα:

• Το επίπεδο της ποιότητας του VQPRD οίνου παραμένει σταθερό και ο καταναλωτής 
δεν χάνει την εμπιστοσύνη του σ’ αυτόν

• Η ετικέτα δεν αναγράφει παραπλανητικές ενδείξεις, κυρίως ως προς το χρόνο 
παραγωγής και παλαίωσης

• Αποκλείεται η κυκλοφορία φτηνών κρασιών με την ένδειξη μιας περιοχής
• Η περιπτώσεις να διατεθούν στην αγορά οι φτηνοί και μέτριας ποιότητας οίνοι πρώτα 

και να μείνουν οι ποιοτικοί απούλητοι ή προς απόσταξη περιορίζονται.

Κάτω από τις πιέσεις των συνθηκών της αγοράς, εγχώριας και διεθνούς, καθοριστικής 

σημασίας παράγοντες περαιτέρω ανάπτυξης, μπορούν να αποτελέσουν η αναδιάρθρωση 

της αμπελοκαλλιέργειας, που θα επιτρέψει τη βελτίωση της πρώτης ύλης και των 

αποδόσεων και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής, η εφαρμογή αυστηρότερων 

ελέγχων στην παραγωγή και την εμπορία και ο περιορισμός των υπερβολικών τιμών 

στη μαζική εστίαση, παράλληλα με την εντατικοποίηση και διαφοροποίηση των 

ενεργειών προώθησης και επικοινωνίας με τον καταναλωτή, τόσο στην εγχώρια όσο και 

στη διεθνή αγορά. Πάντως με δεδομένα τα όρια της ελληνικής αγοράς, η αύξηση της 

εξωστρέφειας αναδεικνύεται σε αναγκαστική κίνηση για την ελληνική οινοβιομηχανία, 

καθώς και η οργανωμένη αμπελοοινική επικοινωνία και εθνική εξαγωγική πολιτική, 

ώστε να αποκτήσει προοπτική ένας κατά τα άλλα δυναμικός κλάδος (ΙΟΒΕ 1997).

2.9. Οινοτουρισμός: Η Συνεργασία των Βιομηχανιών Οίνου και Τουρισμού

2.9.1. Σύντομη Ιστορική Αναφορά στην Εξέλιξη του Οινοτουρισμού

Σύμφωνα με την Jancis Robinson (1994), η ανάπτυξη του οινοτουρισμού είναι η 

αντανάκλαση του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για το κρασί και τον τουρισμό, καθώς 

και για τη γνωριμία με τις αμπελοοινικές περιοχές, οι οποίες θεωρούνται ελκυστικοί 

προορισμοί. Το προϊόν «οινοτουρισμός» συνθέτουν η αισθητική των αμπελώνων και η
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επαφή με το φυσικό περιβάλλον των αμπελότοπων η οποία ασκεί θετική επίδραση 

στους τουρίστες, το ήπιο κλίμα των οινοπαραγωγικών περιοχών καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους, η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης γύρω από το αμπέλι και το κρασί και η 

δυνατότητα γευσιγνωσίας και αγοράς οίνων από την πηγή (Hall - Macionis κ.α 2000).

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι επισκέψεις σε αμπελώνες άρχισαν να γίνονται στην 

αρχαία Ελλάδα και αργότερα στη Ρώμη (Hall - Macionis κ.ά. 2000). Ο Παυσανίας, που 

γεννήθηκε στη Λυδία, το 2° μ.Χ. αιώνα, ήταν ίσως ο πλέον διάσημος ταξιδιωτικός 

συγγραφέας και γεωγράφος της εποχής του. Τα καταπληκτικά περιγραφικά του κείμενα 

και η χρήση μοντέρνων τεχνικών και πρακτικών, τον αναγορεύουν ως τον πρώτο ειδικό 

του τουριστικού μάρκετινγκ. Ακόμα και σήμερα, το τουριστικό μάρκετινγκ προωθεί τα 

κατά τόπους κλήματα, ελιές και σημεία ανάπαυσης του Παυσανία (Βαγιονής, 2002).

Ωστόσο, οργανωμένες περιηγήσεις ειδικού ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκαν, στα 

μέσα του 19ου αιώνα. Πολλοί ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτό, όπως η 

επανάσταση στις μεταφορές με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, η κοινωνική 

επανάσταση που βοήθησε στη δημιουργία μιας νέας μεσαίας τάξης η οποία άρχισε να 

ενδιαφέρεται για το ποιοτικό κρασί (παράλληλα με την αριστοκρατία), καθώς και η 

δημοσίευση, το 1855, της “Classification of the Wines of the Gironde”, η οποία έδωσε 

ταυτότητα στο κρασί και στις αμπελοοινικές περιοχές (Hall-Macionis κ.ά 2000, σελ 2).

Η παραπάνω πρωτοβουλία, η οποία έτυχε της κρατικής αποδοχής, όσον αφορά στα 

κρασιά του Bordeaux, χρησιμέυσε ως βάση για το σύστημα των Οίνων (ζωνών) 

Ονομασίας Προέλευσης, σύστημα που ισχύει μέχρι σήμερα στη Γαλλία. Η απόφαση, 

αφενός ενίσχυσε τα ποιοτικά και τοπικά χαρακτηριστικά των γαλλικών κρασιών και 

αφετέρου, χρησιμέυσε ως επικοινωνιακό εργαλείο, στηρίζοντας την ταυτότητα 

συγκεκριμένων οινικών περιοχών που, στη συνέχεια, έγιναν ελκυστικοί προορισμοί.

Από το 1920, οι οινικές διαδρομές αποτέλεσαν μέρος της γερμανικής τουριστικής 

βιομηχανίας, ενώ υπήρχε και μια Ένωση, που συντόνιζε δραστηριότητες ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη. Κατά τον Johnson (1986), τα Weinlehrpfad (οδηγοί για οινικά μονοπάτια ή 

μονοπάτια οινοπαραγωγών), συνέβαλαν στην ενημέρωση και προώθηση των οίνων, και 

μέχρι το 1970, ένδεκα περιοχές είχαν δικούς τους Δρόμους Κρασιού (Weinstrafien).
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Αργότερα, ο οννοτουρισμός εξαπλώθηκε στην ανατολική Ευρώπη, με στόχο την 

προσέλκυση τουριστών από τη δυτική Ευρώπη, καθώς και σε περιοχές του Νέου 

Κόσμου, όπως τη Napa Valley Καλιφόρνιας, τη Νέα Υόρκη, το Οντάριο Καναδά, την 

Αυστραλία (όπου αρκετές πολιτείες συνεργάστηκαν για να πετύχουν μια διευρυμένη 

στρατηγική οινοτουρισμού) και τη Νέα Ζηλανδία η οποία, βασιζόμενη στην οινική 

ποιότητα, ανέπτυξε επικοινωνιακά εργαλεία με στόχο να τραβήξει το διεθνή τουρισμό.

Στην Ελλάδα, η οποία μαρτυρά αμπελοοινική ιστορία 4000 τουλάχιστον χρόνων 

(Kolpan κ.ά 1996), η εξέλιξη δεν ήταν εύκολη, αν λάβει κανείς υπόψη την Οθωμαντική 

κυριαρχία (κεφ. 1.2.1) που εμπόδισε την ανάπτυξη της σινικής κουλτούρας. Η 

οινοτουριστική προσπάθεια ξεκίνησε οργανωμένα, το 1993, στο βορειοελλαδικό χώρο, 

με τους 13 οινοπαραγωγούς της τότε ΕΝΟΑΜ, αν και ήδη υπήρχαν μεμονωμένες 

προσπάθειες οινοπαραγωγών, σε αμπελοοινικές περιοχές που είχαν τουριστική κίνηση.

2.9.2. Η Έννοια του Οινοτουρισμού

Ο G. Peters (1977), περιέγραψε την αίσθηση της αμπελοοινικής περιοχής, ως εξής: 

«Πρόκειται για τόπους εργασίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι, σ ’ ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, οι 

τόποι αυτοί προσφέρουν πολλά περισσότερα. Θα μπορούσαν να είναι συνώνυμοι της 

πολιτισμικής ψυχαγωγίας. Το κρασί, το φαγητό και η συζήτηση, σ’ αυτά τα μέρη, 

αναπτύσσονται αρμονικά». Αλλά και ο Jim Budd (1996) αναγνωρίζει την αξία της 

περιήγησης σε αμπελοοινικές περιοχές και προτείνει επισκέψεις σε οινοποιεία.

Ο Gary Johnson (1997) υποστηρίζει ότι ο οινοτουρισμός διαφέρει από άλλες μορφές 

τουρισμού, διότι εμπλέκει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τις αισθήσεις της οσμής και της 

γεύσης που το συνδέουν άμεσα με τη γαστρονομία. Ακόμα, σηματοδοτεί την εμπειρία 

της αμπελοοινικής περιοχής στην οποία επίσης παίζουν ρόλο οι αισθήσεις. Κατά τον 

Brock Camboume (1999), τουρ οπερέϊτορ πακέτων οινοτουρισμού, «η οινοτουριστική 

βιομηχανία προσφέρει στον τουρίστα την ευκαιρία ν ’ αποκτήσει εμπειρίες που εμπλέκουν 

την ιστορία, το φαγητό, την παράδοση, τ’ αρώματα, τις γεύσεις και τους ήχους... Ένας 

μοναδικός συνδυασμός πολιτισμού, τρόπου ζωής και τόπου».

Οι συνήθεις ορισμοί του οινοτουρισμού συνδέονται με τα κίνητρα και τις εμπειρίες των 

επισκεπτών (Hall & Macionis 1998) και συνοψίζονται στο εξής: «Ξενάγηση σε
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αμπελώνες, οινοποιεία, εκδηλώσεις/ φεστιβάλ και εκθέσεις οίνου, στο πλαίσιο των 

οποίων η γευστική δοκιμή και η εμπειρία της επίσκεψης στην αμπελοοινική περιοχή είναι 

πρωταρχικές αιτίες μετακίνησης για τους τουρίστες».

Η South Australia Tourism Commission (1997) στρέφει την προσοχή της στις 

οινοτουριστικές δραστηριότητες και σημειώνει ότι πρόκειται για «κάθε εμπειρία που 

σχετίζεται με τα οινοποιεία, το κρασί ή την οινοπαραγωγή, είτε πρόκειται για ημερήσια 

εκδρομή είτε έχει μεγαλύτερη διάρκεια, και περιλαμβάνει είτε μια απλή επίσκεψη σε κάβα, 

είτε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακοπών μιας βδομάδας, όπου ο επισκέπτης μπορεί 

να βιώσει την εμπειρία της οινοπαραγωγικής διαδικασίας». Η Εθνική Τουριστική 

Στρατηγική της Αυστραλίας (.Australia National Tourism Strategy-1998) επίσης, 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην εμπειρία, διευρύνοντας τον ορισμό: «Επίσκεψη σε 

οινοποιεία και αμπελοοινικές περιοχές για να γνωρίσουν οι επισκέπτες τη ποιότητα του 

σύγχρονου αυστραλιανού life style, σε συνδυασμό με την απόλαυση ενός κρασιού και των 

στοιχείων που το συνοδεύουν, όπως το φαγητό, η φύση και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Οι ορισμοί με επίκεντρο τον καταναλωτή έχουν μεγάλη σημασία, εφόσον τελικά ο 

καταναλωτής είναι εκείνος που καθορίζει την έννοια του προϊόντος «οινοτουρισμός». 

Επί της ουσίας, όμως, τρεις είναι οι διαστάσεις που διαμορφώνουν το οινοτουριστικό 

πλαίσιο: οι οινοπαραγωγοί, οι τουριστικοί φορείς (που εκπροσωπούν τους σινικούς 

προορισμούς) και οι καταναλωτές. Βάσει αυτών, ο οινοτουρισμός αποτελεί: α) μια 

μορφή Συμπεριφοράς Καταναλωτή, β) μια στρατηγική, μέσω της οποίας οι προορισμοί 

αναπτύσσουν επικοινωνία και προωθούν τα ελκυστικά στοιχεία τους, σε σχέση με το 

κρασί και την εικόνα τους γ) μια ευκαιρία ενεργειών μάρκετινγκ για τα οινοποιεία, που 

αφορούν στην εκπαίδευση του κοινού και την πώληση των κρασιών (Getz 2000).

Από την άποψη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, ο οινοτουρισμός περιλαμβάνει τα 

ταξίδια των οινόφιλων σε οινοποιεία και αμπελοοινικές περιοχές και την επαφή με τα 

ελκυστικά στοιχεία και τις δράσεις γύρω από το κρασί, οι οποίες, ακόμα και στην 

περίπτωση που αναπτύσσονται κοντά στους καταναλωτές, αποτελούν τμήμα του 

μείγματος μάρκετινγκ. Επίσης περιλαμβάνονται επισκέψεις, σε οινοποιεία, ατόμων που 

δεν έχουν ως πρωταρχικό κίνητρο το κρασί (ίσως είναι και το μεγαλύτερο τμήμα της 

αγοράς) αλλά τις εμπειρίες μιας αμπελοοινικής περιοχής, τη γαστρονομία και τα σημεία 

φυσικού κάλους. Ο ορισμός που εμπεριέχει τα παραπάνω στοιχεία αναφέρει ότι:
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«πρόκειται για ταξίδι που σχετίζεται με την ελκυστικότητα των οινοποιείων, την 

αμπελοοινική ύπαιθρο και την τοπική ανάπτυξη και αποτελεί ευκαιρία για τις οινοποιίες 

να αναπτύξουν επικοινωνία και άμεσες πωλήσεις». Πράγματι, ο οινοτουρισμός στηρίζει 

την τοπική οικονομία, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων των αγροτικών 

περιοχών και των καταναλώσεων που πραγματοποιούνται σ’ αυτές (Getz 2000).

2.10. Εξαγωγές Οίνου και Οινοτουρισμός

2.10.1. Εξαγωγές Ελληνικών Οίνων και Προοπτικές Ανάπτυξης

Αν και είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει το μικρότερο κατά κεφαλήν εξαγώγιμο 

εισόδημα στην Ευρώπη και ότι για το 2000, η αξία των εξαγωγών αντιστοιχεί σε μόλις 

8,3% του ΑΕΠ, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 105η θέση της παγκόσμιας κλίμακας 

(ΕΣΕΕ 2003) ενώ, σε επίπεδο Ε.Ε, η εξωστρέφειά μας είναι κάτω του προτελευταίου 

εταίρου μας, της Πορτογαλίας, της οποίας η εξαγωγική επίδοση είναι διπλάσια 

(istoselides.gr - ΣΕΒΕ 2001), ο κλάδος του οίνου θεωρείται από τους σημαντικότερους 

παραγωγικούς και σχετικά εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (Κουράκου 

1997). Οι οινοποιίες παρουσιάζουν σημαντικό εξαγωγικό προσανατολισμό, με 

δεδομένο ότι μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής κατευθύνεται στο εξωτερικό. Η 

εξαγωγική επίδοση του κλάδου παρουσίασε ανοδική πορεία, τις περιόδους 1999, 2000 

και 2001, καλύπτοντας το 17,51% - 21,08% της εγχώριας παραγωγής, ενώ οι εισαγωγές 

κρασιού, εμφανίζοντας διαχρονική αύξηση, υπολογίζεται ότι κάλυψαν το 1,69% - 

2,55% της συνολικής οινικής κατανάλωσης (ICAP 2002). Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο 

εμφανίζεται πλεονασματικό (ΟΠΕ 2003, παράρτημα). Η συρρίκνωση των ρυθμών της 

οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, ωστόσο, ενδέχεται να αποβεί μακροχρόνια 

απειλή. Το ότι πολλά άλλαξαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τόσο στο χώρο της 

οικονομίας όσο και στις καταναλωτικές συνήθειες είναι γεγονός, (ΣΕΒΕ 2001a)

Σημαντικότερη εξαγώγιμη κατηγορία είναι τα επιτραπέζια κρασιά, με ποσοστό 74,4% 

του όγκου των εξαγωγών (1998), ενώ τα VQRPD καλύπτουν μόνο το 7,9% (1998). Οι 

εξαγωγές οίνου, το 1998, έφτασαν περίπου τα $ 77.288 χιλ., ακολουθώντας, από το 

1999 και μετά, πτωτική πορεία (πίν. - γράφ. 2.10.1). Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής 

(2002) είναι η Γερμανία που απορροφά το 43,8% του όγκου, οι ΗΠΑ με 11,27%, η 

Γαλλία με 5,1%, το Βέλγιο με 4,8%, το Ην. Βασίλειο με 4,2% και ο Καναδάς με 3,9%.
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Οι σημαντικότερες αγορές των ελληνικών κρασιών είναι η Ευρώπη και η Βόρειος 

Αμερική και ακολουθούν σε απόσταση, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Τα τελευταία 

χρόνια, παρατηρείται επίσης, μία τάση διείσδυσης στις αγορές της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης που φαίνεται ότι αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η διεύρυνση των 

αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρει αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές (ΣΕΒΕ 

200 la). Εξετάζοντας την περίπτωση της Τσεχίας, παρατηρούμε ότι η οινοπαραγωγή 

καλύπτει το 50% της εγχώριας ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια εισαγωγών 

που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες εξαγωγείς οίνου (ΣΕΒΕ 2001b).

Αντίθετα με τις εξαγωγές, οι εισαγωγές είναι χαμηλές αν και φαίνεται να παρουσιάζουν 

κατακόρυφη άνοδο από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, με pick το 2002. Τα τελευταία 

χρόνια, κυμαίνονται γύρω στα 65 - 80 HL, αξίας $ 5.780 χιλ. (1998), ενώ το 2001, 

εισήχθηκαν 34.114 τόνοι, αξίας $ 13.301 χιλ. Στις εισαγωγές, περισσότερο από τις 

εξαγωγές, επικρατούν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με την Ιταλία να συμμετέχει, το 

2001, με 61,89%, τη Γαλλία με 13,95%, την Πορτογαλία με 7%, την Ισπανία με 5,2%, 

τη Γερμανία με 3,9% και την Κύπρο με 4,95% (Πηγή: ΟΠΕ-ΕΣΥΕ 2002).

Πίνακας & Γράφημα 2.10.1. Εισαγωγές - Εξαγωγές Κρασιών από Νωπά Σταφύλια (εκτός αφρώδη)

Έτος Εισαγωγές Εξαγωγές
1995 5.630.000 76.635.000
1996 5.677.000 71.628.000
1997 5.341.947 69.752.987
1998 5.780.499 77.287.225
1999 7.837.519 71.565.721
2000 6.273.921 57.254.362
2001 13.301.047 52.615.544
2002 39.303.511 52.645.456

Measure: Αξία (USD), ΠΗΓΗ: ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθησης Εξαγοτγών): Στοιχεία ΕΣΥΕ

■ ΒΣΑΓΩΓΕΣ
■ ΕΞΑΓΩΓΈΣ

Κάνοντας μια βαθύτερη ανάλυση, διαπιστώνουμε ότι παρόλο που τα ελληνικά κρασιά 

χαρακτηρίζονται από ποιότητα και μοναδικότητα, η θέση τους στη διεθνή αγορά δεν 

είναι η επιθυμητή, λόγω έλλειψης οργανωμένης επώνυμης προβολής (brand names) που
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επιτρέπει την καθιέρωση ανταγωνιστών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εξαγωγές επιτραπέζιων 

οίνων παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τους VQPRD. Για χρόνια, δίνεται 

έμφαση στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των χαμηλών τιμών, 

παρά μέσω της προσπάθειας αναγνώρισης και ικανοποίησης των αναγκών των 

καταναλωτών. Η Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών του ΣΕΒΕ (200la) υπογραμμίζει ότι το 

πρόβλημα των εξαγωγικών επιδόσεων είναι πρωτίστως πρόβλημα ανταγωνιστικότητας: 

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις αδυνατούν να δημιουργήσουν δυνατά επώνυμα προϊόντα 

(brand names) και να επενδύσουν σ’ αυτά μακροχρόνια σε αγορές του ενδιαφέροντος 

τους». Αν ο κλάδος οίνου κατάφερνε να πετύχει αυτό το στόχο, θα ικανοποιούσε τη 

συνθήκη που θέλει τον οινοτουρίστα να επηρεάζεται από τις εισαγωγές ποιοτικού 

οίνου (κεφ. 2.7, 2.10.2). Ο ΣΕΒΕ (200Γ) αναφέρει ότι «Τα χαρακτηριστικά της νέας 

εικόνας πρέπει να είναι η ποιότητα, μέσω υψηλών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί από 

πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, οι ανθρώπινες αξίες και ο υγιεινός-παραδοσιακός τρόπος 

ζωής». Η διαπίστωση ισχύει για κάθε κλάδο και το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει ανάγκη στελέχωσης από τα κατάλληλα άτομα στο 

χώρο της επικοινωνίας και των εξαγωγών, σε επίπεδο ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

τα οποία θα συμβάλουν στην προβολή της ποιότητας του ελληνικού οίνου αφενός και 

στην αναμόρφωση νοοτροπιών, θεσμών και αντιλήψεων αφετέρου. Επίσης, θα πρέπει 

να υπάρξει μια ενιαία επικοινωνιακή πολιτική, με άξονα την οινική ποιότητα, η 

οποία να συμπεριλάβει έρευνα των αγορών-στόχων για συλλογή πληροφοριών, 

επικοινωνία για το κτίσιμο μιας ανανεωμένης εικόνας, συστήματα διανομής κ.λπ.. 

Διαφορετικά, οι μεμονωμένες ενέργειες των εγχώριων επιχειρήσεων δεν θα οδηγήσουν 

στην πλήρη εκμετάλλευση της δυναμικής του ελληνικού κρασιού, στις διεθνείς αγορές 

(ΣΕΒΕ 2001).

2.10.2. Η Σχέση του Οινοτουρισμού με την Κατανάλωση και τις Εξαγωγές Οίνου

Χώρες με εξαγωγική δραστηριότητα έχουν περισσότερες πιθανότητες για την ανάπτυξη 

οινοτουρισμού, εφόσον η φήμη τους για ποιοτικά προϊόντα παραμένει υψηλή (Getz 

2000), διότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει τουριστική ροή από τα έθνη 

που καταναλώνουν κρασί προς αυτά που το παράγουν. Στον πίνακα 2.10.2.1 φαίνεται 

ότι η Ευρώπη κρατά τα σκήπτρα της παραγωγής και της κατανάλωσης οίνου.
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Πίνακας 2.10.2.1: Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη % παραγωγή και κατανάλωση οίνου παγκοσμίως

Χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή οίνου Χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση οίνου

Γαλλία 20,3 % Γαλλία 15,6%
Ιταλία 19,2 % Ιταλία 15,1 %
Ισπανία 12,8 % ΗΠΑ 15,1 %
Η.Π.Α. 9,5 % Γερμανία 8,3 %
Αργεντινή 5,1 % Ισπανία 6,5 %
Νότια Αφρική 3,3 % Ηνωμένο Βασίλειο 3,6 %
Γερμανία 3,2 % Ρωσία 2,6 %
Ρουμανία 2,5 % Ρουμανία 2,6 %
Αυστραλία 2,3 % Πορτογαλία 2,5 %
Πορτογαλία 2,2 %
Πηνή: Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (Office International de la Vigne et du Vin -OIV), 1997

O Spawton (1998) αναφέρει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα οίνου καταναλώνεται από έθνη 

που το παράγουν, ειδικά όσα έχουν υψηλή παραγωγή. Παράλληλα, παρατηρείται ότι 3 

από τους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς διεθνώς είναι και μεγαλύτεροι εισαγωγείς 

οίνου. Ο πίνακας 2.10.2.2 δίνει μια σαφή εικόνα του διεθνούς εμπορίου οίνου.

Πίνακας 2.10.2.2: Οι 10 χώρες με τις μεγαλύτερες % εισαγωγές και εξαγωγές οίνου παγκοσμίως

Χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές οίνου Χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές οίνου

Γαλλία 24,00 % Γ ερμανία 20,8 %
Ιταλία 23,9 % Ηνωμένο Βασίλειο 14,3 %
Ισπανία 14,2% Γαλλία 10,2 %
Πορτογαλία 3,8 % ΗΠΑ 8,1 %
ΗΠΑ 3,5 % Ρωσία 5,2 %
Χιλή 3,4 % Ολλανδία 3,4 %
Γ ερμανία 3,3 % Ελβετία 3,3 %
Μολδαβία 3,1 % Καναδάς 3,2 %
Βουλγαρία 2,8 % Δανία 3,0 %
Αυστραλία 2,7 % Ιαπωνία 2,3 %

Πηνή: Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (Office International de la Vigne et du Vin -OIV), 1997

Η Γαλλία τείνει να εισάγει χύμα κρασί για άρωμα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς είναι από 

τους μεγαλύτερους εισαγωγείς, η Γερμανία παράγει το μισό περίπου από την εγχώρια 

κατανάλωσή της και ως εκ τούτου μπορεί να εισάγει μεγάλη ποικιλία κρασιών, ενώ το 

Ην. Βασίλειο βρίσκεται σχεδόν στην κορυφή των εισαγωγών. Η μόνη χώρα που δεν 

ανήκει στην Ευρώπη και βρίσκεται στις 10 μεγαλύτερες σε εισαγωγές, είναι η Ιαπωνία, 

αντιπροσωπεύοντας μαζί με άλλες ασιατικές (οι οποίες, τα τελευταία χρόνια, αύξησαν 

σημαντικά την κατανάλωση οίνου), δυναμική οινοτουριστική πηγή (Getz 2000).

Αν και η σχέση μεταξύ του εμπορίου οίνου και του οινοτουρισμού δεν έχει διερευνηθεί 

αρκετά, διαφαίνεται από την αυστραλιανή εμπειρία ότι οι επισκέπτες του Ηνωμένου 

Βασιλείου -περιοχή με υψηλές εισαγωγές- διατηρούν την «πρωτοκαθεδρία» του
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τουριστικού ρεύματος. Έτσι, θα λέγαμε ότι πιθανότατα ισχύει η άποψη του Getz, που 

συνδέει την κατανάλωση ποιοτικού εισαγόμενου κρασιού με το ενδιαφέρον για την 

πηγή προέλευσής του. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της οινοτουριστικής 

δραστηριότητας παίζουν το εύρος οργάνωσης των τουριστικών πακέτων από τη χώρα 

προέλευσης στη χώρα προορισμού, η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο 

εμπλουτισμός του προγράμματος με παράλληλες εκδηλώσεις κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολη η προσέλκυση καταναλωτών οίνου από μεγάλες 

οινοπαραγωγικές χώρες σε άλλες που παράγουν κρασί, διότι αυτοί φαίνεται να 

καταναλώνουν κυρίως εγχώρια προϊόντα και να μη βρίσκουν ενδιαφέρον το ταξίδι με 

σκοπό το κρασί. Έτσι, θα λέγαμε ότι αναδεικνύονται 3 αγορές εκροής οινοτουριστών.

• Οι ευρωπαϊκές χώρες με υψηλές εισαγωγές οίνου, οι οποίες, ενώ δε διατηρούν 

μεγάλη παραγωγή οίνου, έχουν καταναλωτές με ροπή στη ταξιδιωτική κατανάλωση.

• Η Βόρειος Αμερική, περιοχή με μεγάλες εισαγωγές και τάση για ταξίδια

• Η Ιαπωνία και άλλες ασιατικές χώρες

Η παραπάνω ανάλυση, ενώ δίνει απάντηση στην περίπτωση του «αφοσιωμένου 

οινοτουρίστα», δεν καλύπτει περιπτώσεις προσέλκυσης άλλων τουριστών που 

ταξιδεύουν σε οινικές περιοχές για λόγους μη σχετικούς με το αμπέλι και το κρασί. 

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αρκετοί τουρίστες που ταξιδεύουν για λόγους άσχετους 

με το κρασί περιλαμβάνουν στις εκδρομές τους επίσκεψη σε οινοποιείο.

2.11. Γιατί οινοτουρισμός στην Ελλάδα

2.11.1. Στήριξη δύο δυναμικών βιομηχανιών, της αμπελοοινικής και της τουριστικής

Η Ελλάδα αφενός είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός και αφετέρου είναι 

μια χώρα οινοπαραγωγική με υψηλή ποιότητα οινικών προϊόντων. Αν λάβουμε υπόψη 

το ήπιο ηπειρωτικό κλίμα της χώρας, με έντονη την επίδραση της υδάτινης μάζας της 

Μεσογείου, το βραχώδες και ασβεστολιθικό έδαφος της, ευνοϊκό για την οινοπαραγωγή 

και τον πλούτο των γηγενών ποικιλιών οιναμπέλου, καθώς και τις περιοχές φυσικού 

κάλους, με αξιοθέατα και αρχαιολογικά σημεία, που φιλοξενούν τους αμπελώνες, 

μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η Ελλάδα μπορεί να δώσει μια σειρά ποιοτικών 

κρασιών, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα (Μπουτάρης 2000) και 

να αποτελέσει ελκυστικό οινοτουριστικό προορισμό.
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Είναι προφανές ότι ο τουρισμός, ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, έχει σημαντικές 

επιπτώσεις, σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας ή και περιοχής. Οι 

επιπτώσεις αφορούν κυρίως στον οικονομικό τομέα (αύξηση απασχόλησης και εθνικού 

εισοδήματος), στον κοινωνικό τομέα (ποιότητα ζωής, κατανάλωση) και στον 

πολιτιστικό (νοοτροπία, ήθη, έθιμα, παραδόσεις) (Χυτήρης, 1995, σελ.17). Όσον 

αφορά στον ελληνικό τουρισμό, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ήταν 

μία περιορισμένης εμβέλειας δραστηριότητα που προσέλκυε λίγους και με ειδικά 

ενδιαφέροντα περιηγητές, μετεξελίχθηκε και αναδείχθηκε σε μια μεγάλη εθνική 

βιομηχανία που συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία, την απασχόληση και την 

ευημερία, αλλά επίσης και στην προβολή της χώρας μας προς τα έξω και την 

διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης για αυτήν (EOT, 2003).

Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού, που ενισχύουν την 

άποψη για στήριξη του οινοτουρισμού, είναι η ανοδική τάση των αφίξεων αλλοδαπών 

τουριστών, η αυξανόμενη συμμετοχή εσωτερικού τουρισμού, η μικρής διάρκειας 

τουριστική περίοδος, με συνέπεια τη θερινή επιβάρυνση υποδομών και την 

υπολειτουργία εκτός σεζόν, η ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού για τους υπόλοιπους 

μήνες, το μονοδιάστατο του τουριστικού προϊόντος: "Ήλιος - θάλασσα", με συνέπεια 

την εύκολη υποκατάσταση από άλλες μεσογειακές χώρες, η αναζήτηση - 

προγραμματισμός νέων τουριστικών προϊόντων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

ελληνικού τουρισμού που είναι κυρίως κληρονομημένα (φυσικό περιβάλλον, 

πολιτισμική κληρονομιά), με συνέπεια να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ποιοτικής 

βελτίωσης με την δόμηση νέων ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων και η υψηλή 

γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδομής (βλ. σελ 6-7), με συνέπεια την άνιση 

ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών (EOT, 2003).

Σε ότι αφορά στην αυτάρκεια τη χώρας στον τομέα οίνου, όπως φαίνεται, η Ελλάδα 

είναι χώρα όχι μόνο αυτάρκης αλλά και πλεονασματική, έχοντας τη δυνατότητα να 

εξαγάγει σημαντικές ποσότητες, εμφανίζοντας πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο 

εμφανίζεται. Ο οινοτουρισμός συνδέεται στενά τόσο με τα έθνη που παράγουν κρασί 

όσο και μ’ αυτά που το καταναλώνουν. Συγκεκριμένα, υπάρχει υψηλή προέλευση 

οινοτουριστών από τα δεύτερα προς τα πρώτα, τάση που ενισχύεται από τις εξαγωγές
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(Getz 2000, σελ.16-17). Ως εκ τούτου ενισχύεται η άποψη την άποψη ότι η Ελλάδα 

διαθέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οινικού τουρισμού.

2.11.2. Περιφερειακή ανάπτυξη και συμβολή στη μείωση της εποχικότητας και την 

ενίσχυση του αγροτικού τουρισμού

Ο οινοτουρισμός είναι μια μορφή αγροτικού τουρισμού που με τη σειρά του αποτελεί 

τμήμα των εναλλακτικών μορφών της τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίες έχουν ως 

σκοπό αφενός την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία παρουσιάζει μια 

βαθμιαία συρρίκνωση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στους υπόλοιπους προορισμούς 

«θερινών διακοπών» της Μεσογείου, όπου επικρατούν οι ίδιες σχεδόν κλιματολογικές 

συνθήκες και η ζήτηση προέρχεται, κατά κανόνα, από τις ίδιες τουριστικές αγορές και 

αφετέρου, την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων μιας περιοχής / χώρας και την 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (Λογοθέτης 2002).

Η συρρίκνωση της τουριστικής δραστηριότητας προβλημάτισε της Ευρωπαϊκή Ένωση, 

η οποία, από τα μέσα του 1992, έχει θεσπίσει κοινοτικές δράσεις για το χρονικό 

κατακερματισμό των διακοπών. Αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, με 

τον «Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό» (Σαντιάγκο, Χιλή, 1999), προτρέπει τις 

κυβερνήσεις και τις τουριστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης, να επιδιώκουν τη χρονική και χωρική κλιμάκωση της κίνησης των 

τουριστών και την καλύτερη κατανομή των διακοπών, ώστε να περιορίζεται η πίεση 

των τουριστικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και να επαυξάνονται οι ευεργετικές 

επιδράσεις στην τουριστική βιομηχανία και την τοπική οικονομία (Λογοθέτης, 2002).

Από την άλλη πλευρά, η ύπαιθρος, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθίσταται πεδίο σημαντικών αλλαγών, ως συνέπεια των μεταβολών που συντελούνται 

λόγω της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική), της παγκοσμιοποίησης 

και της ανάγκης σύγκλισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της, με το αντίστοιχο 

αστικών περιοχών. Είναι γνωστό ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται μια 

συνεχής εγκατάλειψη της υπαίθρου προς αναζήτηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών 

και ποιότητας ζωής. Η δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για την παραμονή του 

πληθυσμού στην περιφέρεια και ειδικά των νέων μπορεί να υποστηριχθεί με την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των διατιθέμενων πόρων της. Στο πλαίσιο αυτό,
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κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006), ενθαρρύνονται επενδύσεις 

αγροτικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του οινοτουρισμού που ικανοποιούν τις 

εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες, μέσω του Υπουργείου Γεωργίας: Κοινοτική 

Πρωτοβουλία LEADER+, Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και 

Ολοκληρωμένα Περιφερειακά Προγράμματα (Υπουργείο Γεωργίας, 2003).

Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις, όπως η ίδρυση και βελτίωση υποδομών εστίασης 

και διανυκτέρευσης, η δημιουργία αγροκτημάτων με πρόβλεψη διαμονής, η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού, θρησκευτικού, ιαματικού τουρισμού, τα τοπικά κέντρα οργάνωσης και 

προώθησης αγροτικού τουρισμού, οι πιλοτικές εφαρμογές, η υποστήριξη συλλογικών 

δικτύων επαγγελματιών. Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, αφορά ένα σύνολο 

υπηρεσιών, αγαθών και δραστηριοτήτων που παρέχονται ή ασκούνται γενικά από τους 

κατοίκους των αγροτικών περιοχών και βασίζονται στην καλύτερη αξιοποίηση των 

ανθρώπινων, τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων της. Οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες γίνονται προσιτές στον επισκέπτη και συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον, 

την πολιτιστική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τον τρόπο ζωής των 

κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Περιοχές, οι οποίες, στην Ελλάδα, καλύπτουν 

ποσοστό 90% της έκτασής της, με πληθυσμό που ζει και εργάζεται σ’ αυτές, να φθάνει 

το 81% (Στοιχεία από τη Δ. Α. του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, Υπουργείο Γεωργίας 2003).

2.11.3. Ανάδειξη και επικοινωνιακή αξιοποίηση της εθνικής πολιτισμικής 

ταυτότητας του ελληνικού οίνου και εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος

Το κρασί είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, τον πολιτισμό, τα έθιμα και τις διατροφικές 

συνήθειες του ελληνικού λαού. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ο Πλάτων 

και ο Ξενοφών στα Συμπόσια, ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές αναφέρουν τους 

γνωστούς οίνους της αρχαιότητας. Απαριθμούν τους γλυκούς και μαλακούς οίνους της 

Θήρας, της Κρήτης, τους έντονα αρωματικούς της Λέσβου, τον περίφημο Αριούσιο 

οίνο της Χίου, τον «υπνωτικό» της Θάσου. Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τον 

τρόπο καλλιέργειας του αμπελιού, το σχήμα και το κλάδεμά του, για το πώς έφτιαχναν 

τον τότε οίνο και πως τον έπιναν.

Παρόλο που στις χιλιετηρίδες που μεσολάβησαν ο ελληνικός αμπελώνας μεταβλήθηκε, 

παραμένει ο αρχαιότερος εν ζωή αμπελώνας στον πλανήτη» (Χατζηνικολάου, 2001) και
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υπογράφει τους πρώτους Οίνους Ονομασίας Προέλευσης (Hall, κ.ά., 2000, σελ. 52-53). 

Η σύνδεση του οίνου με τον ελληνικό πολιτισμό δημιουργεί προϋποθέσεις επικοινωνίας 

και προβολής και συμβάλλει στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό των προϊόντων 

«οίνος» και «οινοτουρισμός».

2.12. Η Ανακάλυψη του Αμπελότοπου και του Κρασιού

Μέσω του οινοτουρισμού, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά ενός αμπελότοπου και να μυηθούν στα μυστικά του οίνου, 

εμπλέκοντας τις αισθήσεις, όπως:

• Γεύση κρασιών και τοπικής παραδοσιακής κουζίνας, φρέσκων σταφυλιών και 

άλλων τοπικών προϊόντων ή φαγητών, μαγειρεμένων με κρασί.

• Οσμή των σταφυλιών, του φρέσκου αέρα, του οινοποιείου, της κάβας, των οίνων, 

της τοπικής κουζίνας, των φύλλων και του εδάφους στους αμπελώνες, των βοτάνων

• Αφή του μπουκαλιού, του ποτηριού, των εδεσμάτων, των σταφυλιών.

• Παρατήρηση των αμπελώνων, του μπλε του ουρανού, της τοπικής αρχιτεκτονικής, 

των ατόμων να διασκεδάζουν, των παραδοσιακών γιορτών, του χρώματος του οίνου

• Ακοή του ανοίγματος της φιάλης, του γεμίσματος και τσουγκρίσματος του 

ποτηριού, της μουσικής των εκδηλώσεων, του τεχνολ. εξοπλισμού οινοποίησης.

Αν εντρυφήσουμε στην οινογευστική, θα αντιληφθούμε ότι η απόλαυση του κρασιού 

είναι μία τέχνη που μαθαίνεται, αρκεί να της αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο:

• Αρχίζει από τη στιγμή της οπτικής επαφής με το ποτήρι, όπου αποκαλύπτεται το 

χρώμα, οι αποχρώσεις και η διαύγεια. Ένα κρασί οπτικά, μπορούμε να το 

χαρακτηρίσουμε: διαυγές, θολό, χρυσοκίτρινο, πορφυρό, κεραμίδι κ.λπ

• Στην οσφρητική ανάλυση, ξεδιπλώνονται τα αρώματα, η πολυπλοκότητα, η 

σύγκριση με γνωστές οσμές. Τα οινικά αρώματα είναι πρωτογενή (αρωματικές 

ουσίες σταφυλιού), δευτερογενή (που εμφανίζονται στην αλκοολική ζύμωση) και 

τριτογενή (μπουκέτο) που αναπτύσσονται κατά την ωρίμανση/παλαίωση. Το άρωμα 

περιγράφεται ως έντονο, φίνο, πολύπλοκο, κοινό, ανθώδες, φρουτώδες, κ.λπ

• Στη γευστική ανάλυση φαίνεται η υφή, το σώμα, η εξέλιξη της γεύσης. Έτσι, ένα 

κρασί είναι ξηρό, γλυκό, ζωηρό, άγουρο, γενναιόδωρο, λιπαρό, βελούδινο κ.λπ.

• Ακολουθεί η επίγευση, η παρατεταμένη γευστική εντύπωση, μετά την πόση.
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Σταδιακά, ανακαλύπτει κανείς την ταυτότητα του παραγωγού, την περιοχή και τη 

χρονολογία παραγωγής. Πολλές φορές, η εντυπωσιακή ετικέτα και η τιμή (συχνά 

εξίσου εντυπωσιακή) επηρεάζουν την κρίση. Η απόλαυση αποκτά αξία, αν αγνοηθεί η 

συσκευασία και η τιμή και η προσοχή επικεντρωθεί μόνο στο περιεχόμενο. Η 

βαθύτερη απόλαυση του κρασιού, που απορρέει από τη γνώση, είναι μία τέχνη που, 

περνώντας από κάθε στάδιο παραγωγής και εξέλιξης, χάνεται στον ουρανίσκο μας.

2.13. Ζήτηση, Κίνητρα του Οινοτουρισμού

Όσον αφορά στη ζήτηση, θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάλυση, σχεδιασμός και 

παρακολούθηση της πορείας του προϊόντος «οινοτουρισμός» με στόχο την ικανοποίηση 

των οινοτουριστών και των οινοποιητικών εταιριών. Για την ανάπτυξη του προϊόντος 

είναι αναγκαία η σωστή διαχείριση πληροφοριών, καλύπτοντας τις εξής παραμέτρους:

- Ταηαατοποίηση της αγοράς: Αναγνώριση και λεπτομερής περιγραφή των ομάδων 

των αγοραστών που θα επέλεγαν οινοτουριστικές δραστηριότητες

- Επιλογή κοινού-στόγου: Επιλογή των τμημάτων της αγοράς (ελληνικής και ξένης) 

στα οποία θα απευθυνθεί τελικά το προϊόν «οινοτουρισμός».

- Τοποθέτηση του προϊόντος: Καθιέρωση του προϊόντος, μέσω της επικοινωνίας των 

ξεχωριστών χαρακτηριστικών που το συνοδεύουν και το κάνουν περισσότερο 

ελκυστικό στην αγορά που μας ενδιαφέρει, όπως η οινική ποιότητα, η πολιτισμική 

αξία, οι περιοχές φυσικού κάλους, τα μνημεία, τα αξιοθέατα κ.λπ. Επίσης, 

αξιοποίηση των κενών/ αναγκών που υπάρχουν στην τουριστική αγορά.

Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι η ζήτηση του οινοτουρισμού περιλαμβάνει τη 

διαχείριση της πληροφορίας, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, τα κίνητρα, την 

αντίληψη, την προηγούμενη εμπειρία και τις προσδοκίες του οινοτουρίστα (Getz 2000). 

Στα κίνητρα του οινοτουρίστα - καταναλωτή ανήκουν:

• η αγορά ποιοτικών κρασιών -που συχνά είναι ο μοναδικός λόγος επίσκεψης-,

• η βελτίωση των γνώσεων γύρω από το κρασί και την οινοποίηση,

• η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή φεστιβάλ γύρω από το κρασί και τη γαστρονομία,

• η κοινωνική διάσταση και η απόκτηση εμπειριών, όπως γνωριμία με τον παραγωγό, 

επαφή με τους κατοίκους της υπαίθρου (σημαντική είναι η διάθεση φιλοξενίας)
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• η τοπική κουζίνα που αποτελεί έναν πολιτισμικό τουριστικό πόρο και εμπλουτίζει 

το προϊόν οινοτουρισμός, πρέπει να διασωθεί και να προσφέρεται στους τουρίστες

• η ανακάλυψη των ποικίλων στοιχείων που διαθέτει μια αμπελοοινική περιοχή,

• η επίσκεψη / εμπειρία άλλων ελκυστικών σημείων / δραστηριοτήτων,

• η συμβολή του οίνου στην υγεία (κεφ. 1.6), η οποία, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για 

την κατανάλωση, αναπτύσσει τον οινοτουρισμό (Getz 2000, Hall κ.ά. 2000).

Τα κίνητρα ενός ατόμου δεν παραμένουν τα ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, 

αλλά διαφοροποιούνται, ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία, την ηλικία, αλλά και 

τα ερεθίσματα που δέχεται. Έτσι, είναι δυνατόν να ενισχυθούν με την πληροφόρηση 

για τη δημιουργία ερεθισμάτων και την κατάλληλη επικοινωνία (Getz 2000).

2.14. Το Οινοτουριστικό Σύστημα

Βάσει των στοιχείων των προηγούμενων κεφαλαίων, θα λέγαμε ότι το οινοτουριστικό 

σύστημα βασίζεται στην αξιοποίηση των κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων για 

την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των καταναλωτών, των προμηθευτών και των 

αμπελοοινικών προορισμών, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.14 (Getz 2000):

Πίνακας 2.14: Το Οινοτουριστικό Σύστημα

Καταναλωτές/ τουρίστες Επικοινωνία Προορισμού/ 
Διαχείριση από Τοπικούς Φορείς

Προμηθευτές

Γευστική δοκιμή 
Γεύμα
Αγορές/ Ψώνια 
Άντληση πληροφοριών 
Αναψυχή/ Ψυχαγωγία

Διατήρηση πόρων
Έρευνα και Σχεδιασμός
Σημεία επισήμανσης
Θεματικά αντικείμενα - Δρόμοι Κρασιού
Αξιοποίηση επικοινωνιακών εργαλείων
Ειδικές εκδηλώσεις
Εκπαίδευση επισκεπτών

Μεταφορά 
Διαμονή 
Κέτερινγκ 
Οινοποιεία 
Περιηγήσεις/ ξεναγοί 
Αιανικές πωλήσεις 
Ειδικά γεγονότα

2.14.1 Οι εμπειρίες του καταναλωτή

Ο οινοτουρισμός ξεκίνησε από καταναλωτές που επιθυμούσαν να μετακινηθούν είτε 

για να αποκομίσουν αμπελοοινικές εμπειρίες είτε για να περιλάβουν οινικές δράσεις

Το ευρωπαϊκό δίκτυο «Regional Culinary Heritage» είναι μια συνεργασία μεταξύ περιοχών και 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να διασώσουν να εξελίξουν και να προβάλουν την τοπική τους κουζίνα στην 
Ευρώπη. Στο δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές περιοχές.
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στις ταξιδιωτικές τους αναζητήσεις. Το ενδιαφέρον τους, δηλαδή βασιζόταν είτε σε 

ποιοτικές οινικές επιλογές, είτε στην εικόνα των αμπελότοπων, ως σημεία ελκυστικά 

που θα άξιζε να επισκεφθούν. Επομένως, οι δραστηριότητες, στον τόπο προορισμού 

μπορεί να έχουν κίνητρο μια επίσκεψη σε οινοποιείο για γευστική δοκιμή ή εκπαίδευση 

γύρω από την αμπελουργία και την οινοποιία για την απόκτηση βαθύτερης γνώσης. 

Στο πλαίσιο του ταξιδιού είναι δυνατόν να ενσωματωθούν γαστρονομικές εμπειρίες, 

και ποικιλία δράσεων γύρω από το κρασί που συνθέτουν τη ζωή των δημιουργών του.

Επίσης, ενδέχεται οι αμπελοοινικές περιοχές να έλκουν μια μερίδα επισκεπτών οι 

οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αμπελοκαλλιέργεια ή την οινοπαραγωγή. 

Έχει παρατηρηθεί ότι, σε σινικούς προορισμούς, γίνεται κατανάλωση μιας ευρείας 

γκάμας προϊόντων που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το κρασί. Οι αγορές είναι μια 

αγαπημένη συνήθεια των τουριστών και οι κάτοικοι των αμπελοοινικών περιοχών 

έχουν τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτούν ποικιλοτρόπως, δίνοντας διέξοδο στην 

τοπική οικονομία και διαφοροποιώντας τους τοπικούς τους πόρους (κεφ. 2.11.2).

2.14.2. Οι Προμηθευτές

Οι προμηθευτές παρέχουν κύριες και δευτερεύουσες υπηρεσίες στους οινοτουρίστες. 

Οι κύριες υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσκεψη στα οινοποιεία, διαμονή, διατροφή και 

μεταφορά. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα (δευτερεύουσες υπηρεσίες) εκδρομών με ή 

χωρίς οινικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κονσέρτα σε οινοποιεία κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι ανάλογες εκδηλώσεις διοργανώνονται από τους Δρόμους του Κρασιού 

της Βορείου Ελλάδος. Προμηθευτές είναι και οι οινοπαραγωγοί που προσφέρουν 

ξενάγηση σε αμπελώνες και οινοποιεία, γευστική δοκιμή, τοπική κουζίνα, αγορές κ.λπ

Σημαντική παράμετρο στην οινοτουριστική βιωσιμότητα αποτελεί η παροχή ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, η σχέση ποιότητα-τιμής (value for money), η εκπαίδευση 

των επαγγελματιών του κλάδου και του τοπικού πληθυσμού, οι υποδομές 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και η διάθεση φιλοξενίας των κατοίκων της υπαίθρου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λίγες έρευνες έχουν γίνει γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 

οι προμηθευτές είναι δυνατόν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, εμπλουτίζοντας 

το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και καλύπτοντας τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

τομέα, για να αναπτυχθεί αυτός ποσοτικά και ποιοτικά (Getz 2000).
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2.14.3. Επικοινωνία Προορισμού /Διαχείριση από Τοπικούς Φορείς

Το τρίτο σημαντικό «γρανάζι» του συστήματος είναι ο προορισμός. Αν και η έρευνα 

έδειξε ότι αρκετά συχνά υπάρχει μικρός ή καθόλου συντονισμός και σχεδιασμός του 

οινοτουριστικού προϊόντος, έχει γίνει αντιληπτό ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει ο 

οινοτουρισμός σωστά, χωρίς την έστω περιορισμένη αξιοποίηση της επικοινωνίας που 

ευνοεί την ανεμπόδιστη και επικερδή διάθεση του προϊόντος. Γι αυτό το σκοπό, έχουν 

δραστηριοποιηθεί διεθνώς τουριστικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς, όπως Δρόμοι 

του Κρασιού, Γραφεία Συνεδρίων & Επισκεπτών, η AREV κ.λπ.

Το πρώτο γραφείο συνεδρίων στη χώρα, με το οποίο συνεργάζονται και ορισμένα από 

τα μέλη της ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2000 (από τον 

Ιούλιο 2003, υπάρχει και στην Αθήνα). Η κ. Έλενα Μυλωνά (2003), διευθύντρια του 

Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης, σε προσωπική συνέντευξη στη 

γράφουσα, τόνισε τα μακροπρόθεσμα οφέλη που αποκομίζει από το Γ ραφείο, ένα μέλος 

των Δρόμων του Κρασιού. «Τα οφέλη έχουν δύο διαστάσεις: αφενός, με την αύξηση των 

συνεδριακών διοργανώσεων αυξάνονται και οι ευκαιρίες για επίσκεψη στα οινοποιεία της 

ευρύτερης περιοχής και επομένως, οι πωλήσεις κρασιών και αφετέρου, προβάλλεται η 

οινική τοπική πολιτισμική ταυτότητα. Επίσης, αναπτύσσεται επικοινωνία με τους φορείς 

διοργάνωσης συνεδρίων. Επισκέψεις σε οινοποιεία μπορούν να διοργανωθούν για τους 

συνοδούς και τους συνέδρους. Υπάρχουν pre και post conference tours, αν οι σύνεδροι 

αποφασίσουν να έρθουν νωρίτερα είτε αν παραμείνουν, μετά τη λήξη του συνεδρίου».

Παράμετρος υψίστης σημασίας στην οινοτουριστική βιομηχανία είναι η διαφύλαξη και 

οργάνωση των τοπικών πόρων, η οποία απαιτεί συνεργασία και σχεδίασμά από τους 

τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κ.λπ) οι οποίοι θα αναλάβουν την 

ευθύνη της περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου μαζί με 

τους οινοπαραγωγούς (Getz 2000). Έτσι, φορείς και προμηθευτές γίνονται συνέταιροι 

για να διασφαλίσουν τα κύρια συστατικά του οινοτουρισμού: α) Κλίμα, έδαφος, 

υγρασία β) Αμπελοκαλλιέργεια γ) Οινοποίηση δ) Δυνατότητα οργανωμένης επίσκεψης 

στα οινοποιεία της περιοχής ε) Κύριες τουριστικές υπηρεσίες: πληροφορίες, μεταφορά, 

διαμονή, γεύματα στ) Σημεία φυσικού κάλλους ζ) Αξιοθέατα, αρχαιολογικά μνημεία.
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Τα στοιχεία που εμπλουτίζουν το οινοτουριστικό προϊόν κάθε προορισμού, είναι:

• Η προβολή και ανάπτυξη του τόπου, των οινοποιείων και των κρασιών του

• Οι περιηγήσεις στην περιοχή (καθώς και από και προς αυτήν)

• Το φυσικό περιβάλλον των περιοχών

• Τα αρχαιολογικά μνημεία, τα μουσεία, τα αξιοθέατα

• Τα φεστιβάλ και τα ειδικά γεγονότα με άξονα το κρασί

• Οι ενδιαφέρουσες κοινωνικές εκδηλώσεις για τη διεύρυνση των επιλογών

• Η τοπική γαστρονομία, βασισμένη στη μεσογειακή δίαιτα που θεωρείται διεθνώς 

ως η mo υγιεινή. Το πρόγραμμα του EOT Σήμα για την Ελληνική Κουζίνα έχει 

στόχο να αναδείξει την τοπική γαστρονομία, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν1.

• Ο τουρισμός δραστηριοτήτων / θεματικός τουρισμός μπορεί να συνδυασθεί με τον 

οινοτουρισμό και να προσφερθεί ως πακέτο από τους ειδικούς τουρ οπερέϊτορ / 

τουριστικά γραφεία, αλλά και από τα γραφεία γενικού τουρισμού

• Οι ποιοτικές αγορές, τόσο στα οινοποιεία όσο και στην ευρύτερη περιοχή

• Η αυθεντική τοπική αρχιτεκτονική και τα λοιπά παραδοσιακά στοιχεία

• Η τοπική κουλτούρα, ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και ο τρόπος ζωής

2.15. Δημιουργώντας ένα Δρόμο Κρασιού

Για τη δημιουργία ενός Δρόμου του Κρασιού, η AREV2 δημιούργησε τον οδηγό 

Methodological Guide of Wine Routes. Συνειδητοποιώντας ότι η επιτυχία και ανάπτυξη 

του οινοτουρισμού βασίζεται στη σωστή διαχείριση και συντονισμό φορέων και 

επιχειρήσεων, ο οδηγός επιδιώκει να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους 

βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους. Χωρίζεται σε 4 μέρη, καλύπτοντας:

- α) Τους οινοτουοίστες: καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα κίνητρα και 

τις ανάγκες τους και παρέχει γενικά ερευνητικά εργαλεία για να βοηθήσει τους 

μετέχοντες στους Δρόμους του Κρασιού να διερευνήσουν περαιτέρω τις αγορές.

1 Σημαντικό πρόβλημα, για την ελληνική τουριστική αγορά είναι η έλλειψη χώρων εστίασης με τοπική κουζίνα, όχι μόνο 
στις οινοπαραγωγικές περιοχές αλλά και γενικότερα. Υπάρχουν, δηλαδή, λίγα σημεία, όπου ο επισκέπτης μπορεί να 
δοκιμάσει τοπικές γεύσεις, που δεν περιλαμβάνουν μόνο μουσακά, τζατζίκι, καλαμάρια και σουβλάκι, αλλά και 
κοτόπουλο με πράσινες ελιές ή σουπιές με αγριόχορτα της Χαλκιδικής, κρεατόπιτα της Κεφαλονιάς, φασουλονταβάς και 
βλάχικες χορτόπιτες της Βέροιας, μπάτσος της Νάουσας και πλήθος άλλων πιάτων της μεσογειακής ελληνικής 
διατροφής, πάντρεμα ανατολής και δύσης. Επίσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη σχέση «ποιότητα-τιμή» (value for 
money). Υψηλή διατροφική αξία έχει και η αρχαία ελληνική κουζίνα, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και 
λάδι. Στη σύγχρονη Αθήνα, υπάρχουν εστιατόρια αρχαιοελληνικής κουζίνας. Ανάλογα εστιατόρια θα μπορούσαν να 
γίνουν σε οινικές περιοχές. Καλή η μόδα της κινέζικης εστίασης αλλά δε στηρίζει το εθνικό τουριστικό προϊόν.
‘ AREV (Assemblee des Rigions Europeen I'iticoles): Ευρωπαϊκός οργανισμός, με μέλη εκπροσώπους των οινικών 
περιοχών της Ευρώπης και επαγγελματίες με άμεση ή έμμεση σχέση με την Οινοπαραγωγική Βιομηχανία
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- β) Τους Δοόαους του Κρασιού: παρέχει λεπτομέρειες για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που πρέπει να διαθέτουν οι Δρόμοι του Κρασιού και οι συμμετέχοντες σ’ αυτούς και 

παρουσιάζει πετυχημένες μελέτες περίπτωσης Δρόμων Κρασιού, υπογραμμίζοντας 

τη σημασία της τυποποίησης των προϊόντων.

- γ) Την Υποστήριξη Δρόιιων του Κρασιού: περιλαμβάνει ρυθμίσεις και προτάσεις σε 

τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπως μεταφορά, 

υποδομές, εμπόριο, τουριστικά και περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, παρέχει 

εργαλεία που βοηθούν τους μετέχοντες στον οινοτουρισμό να αναπτύξουν τις 

επιχειρήσεις τους και δράσεις, καλύπτοντας ικανότητες, όσον αφορά στο 

management, τα χρηματοοικονομικά, την επικοινωνία και προβολή.

- δ) Την Υποστήριξη των αετενόντων των Δρόιιων του Κρασιού: καθορίζει το ρόλο 

που καλούνται να διαδραματίσουν, τις ευθύνες που θα έχουν, τις ανάγκες 

εκπαίδευσης και τη συνεργασία στους διάφορους τομείς. Μετέχοντες ενός Δρόμου 

Κρασιού είναι: α) οινοποιεία, β) δημόσιοι φορείς, γ) αγροτουριστικές επιχειρήσεις, 

δ) εστιάτορες, ε) ξενοδόχοι, προμηθευτές τροφίμων στ) τουρ οπερέϊτορς και 

τουριστικά γραφεία ζ) διανομείς ειδικών προϊόντων, η) σύλλογοι/ φορείς με 

δραστηριότητες πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, 

φυσιολατρικές, γαστρονομικές θ) εκπαιδευτικά ιδρύματα ι) παρέχοντες φιλοξενία

- ε) Την επικοινωνία: παρέχει λεπτομέρειες για εργαλεία επικοινωνίας και διάθεσης 

του προϊόντος οινοτουρισμός και συνεργασιών (Hall - Macionis κ.ά. 2000).

2.16. Επικοινωνιακή Πολιτική και Προοπτικές Ανάπτυξης

Η προώθηση δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη σύγχρονη τουριστική αγορά είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία με επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, γι αυτό οι 

λύσεις για την ανάπτυξή της θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες και βιώσιμες. Στον 

τουρισμό, εκτός από τις δημόσιες σχέσεις, συνεισφέρει και η διαφήμιση (Ηγουμενάκης 

1996). Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την προώθηση του 

τουρισμού, ο EOT, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της εποχικότητας (κεφ. 2.11.2) 

και ότι ο μαζικός/ παραθεριστικός τουρισμός έχει πια διέλθει τη φάση της ωρίμανσης 

και τείνει προς τη φάση του κορεσμού (ΕΚΤ 1999), θα πρέπει να ενσωματώσει, 

δίνοντας έμφαση, την προβολή του οινοτουρισμού. Στην Αυστραλία, η στρατηγική για 

την ανάπτυξη οινοτουρισμού έχει εθνικό χαρακτήρα (Hall & Macionis 1998).
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Συνοψίζοντας όσα διεξοδικά προαναφέρθηκαν, η επικοινωνιακή πολιτική στο 

εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, θα στηριχθεί στους παρακάτω άξονες:

• Στην ποιότητα και μοναδικότητα των ελληνικών οινικών προϊόντων

• Στις διακρίσεις των ελληνικών κρασιών σε έγκριτους διεθνείς διαγωνισμούς

• Στο γεγονός ότι η Ελλάδα θεωρείται ένας ελκυστικός προορισμός

• Στη σύνδεση του ελληνικού κρασιού με τον πολιτισμό και την παράδοση.

• Στην προβολή ποικίλων δραστηριοτήτων εμπλουτισμού του οινοτουριστικού 

προϊόντος, οι οποίες εμπλέκουν τους επισκέπτες και ικανοποιούν τις ανάγκες τους

• Στη διοργάνωση ποικίλων τοπικών εκδηλώσεων και στο συνδυασμό τους με 

αθλητικό τουρισμό, τουρισμό δραστηριοτήτων, περιηγητικό, πολιτισμικό κ.λπ

Ο επικοινωνιακός στόχος, βέβαια, είναι δύσκολος, διότι απευθυνόμαστε σε άτομα 

διαφορετικά μεταξύ τους και με ποικίλες τάσεις, σε κοινωνικο-πολιτισμικό και 

κοινωνικο-ψυχολογικό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γ. Πιπερόπουλος 

(1999), «αν εξετάσει κανείς από κοντά το ποικίλο κοινό προς το οποίο απευθύνεται η 

μαζική επικοινωνία, θα διαπιστώσει ότι αυτό δεν αποτελεί ένα κοινωνικό σχήμα με 

διάρκεια και συνέπεια. Πρόκειται για ένα κοινό που δημιουργείται περιστασιακά από ένα 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι στρέφονται προς τα μηνύματα που εκπέμπει ένας 

οποιοσδήποτε φορέας μαζικής επικοινωνίας». Σύμφωνα με τον καθηγητή, η μαζική 

επικοινωνία συνδέεται με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σημαντικό ρόλο σ’ 

αυτήν διαδραματίζουν τα προϊόντα ηλεκτρονικής επανάστασης ( Πιπερόπουλος 1999).

Εν κατακλείδι, η επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής: α) να 

πείσει τους τουρ οπερέϊτορ να περιλάβουν τις οινικές περιοχές στα πακέτα διακοπών, β) 

να δώσει κίνητρα στον τουρίστα ν’ αγοράσει ένα διαφορετικό προϊόν απ’ αυτό που 

συνήθως αγόραζε και γ) να σταθεροποιήσει την αγοραστική συμπεριφορά, απέναντι 

στο οινοτουριστικό προϊόν, ώστε να σταθεροποιηθεί η ζήτηση/ κατανάλωση.

2.16.1. Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στον οινοτουρισμό

Το μήνυμα των δημοσίων σχέσεων πρέπει να μεταφέρεται αναλλοίωτο και αμερόληπτο 

στα τμήματα του κοινού που απευθύνεται και να αντανακλά τις ανάγκες της
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οινοποιητικής επιχείρησης. Η αντικειμενικότητα της πληροφόρησης είναι απαραίτητη, 

ώστε η επικοινωνία να είναι αποτελεσματική (Ηγουμενάκης 1996). Λαμβάνοντας 

υπόψη τις παραμέτρους της ζήτησης (κεφ. 2.13), το μήνυμα πρέπει να είναι: α) έντονα 

ενημερωτικού χαρακτήρα, σε πρώτο στάδιο, με στόχο να πεισθεί ο τουρίστας, κατά την 

ανάπτυξη του προϊόντος, να αγοράσει τον οινικό προορισμό και β) υπενθυμητικού 

χαρακτήρα, στο στάδιο της ωρίμανσης, όταν έχει ήδη αγοραστεί το προϊόν, οπότε η 

προσπάθεια έγκειται στο να κρατηθεί ζωντανή η ανάμνηση για να επαναληφθεί η 

αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων είναι να ενισχύσουν το 

μάρκετινγκ, κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του τουριστικού προϊόντος.

Οι κυριότερες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό, που μπορούν να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά και στον οινοτουρισμό, είναι οι εξής:

1. Σχέσεις με τον τύπο: Είναι αναγκαίο η οινοτουριστική επιχείρηση να

αναπτύσσει στενές σχέσεις με συντάκτες του ειδικού και γενικού Τύπου, με σκοπό 

τη διοχέτευση πληροφοριών και τη δημιουργία ευνοϊκής δημοσιότητας. Επίσης, να 

προσκαλεί, ανά διαστήματα και να φιλοξενεί δημοσιογράφους οίνου και τουρισμού, 

δίνοντας τη δυνατότητα γνωριμίας και άμεσης επαφής με το οινοτουριστικό προϊόν.

2. Δημοσιότητα προϊόντος: Εφαρμογή στρατηγικής με σκοπό, μέσω των ΜΜΕ 

και άλλων μεθόδων, η επιχείρηση να προσελκύσει την προσοχή των πιθανών 

πελατών στα προϊόντα που παράγει και επιθυμεί να διαθέσει επικερδώς σ’ αυτούς

3. Δημοσιότητα επιχείρησης: Συνεπάγεται την ευρύτερη εταιρική δημοσιότητα 

στη χώρα ή το εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργηθεί ευνοϊκή εταιρική εικόνα.

4. Άσκηση επιρροής: Έχει σκοπό την επίλυση θεμάτων της επιχείρησης, τα οποία 

συνήθως εξαρτάται από τη κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς

5. Παροχή συμβουλών: Αποτελεί μέλημα του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων

προς τη διοίκηση για θέματα που αφορούν εσωτερικές ή εξωτερικές εξελίξεις και 

επηρεάζουν την εταιρική εικόνα. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και αφορά τον 

τρόπο αποτροπής προβλημάτων ή αντιμετώπισής τους (Ηγουμενάκης 1996).

Σε γενικές γραμμές, τα εργαλεία επικοινωνίας μιας οινοποιητικής/ οινοτουριστικής 

επιχείρησης, παράλληλα με τα γενικά εργαλεία των δημοσίων σχέσεων, είναι:

1. Εκθέσεις & Διεθνείς Διαγωνισμοί: Το ελληνικό κρασί οφείλει μέρος της

καριέρας του σε διεθνείς εκθέσεις, σε πολλές από τις οποίες πραγματοποιούνται 

διαγωνισμοί κρασιού. Από τους πιο γνωστούς είναι: Concours Mondial de Bruxelles
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(Βρυξέλλες), Concours International de Degustation της Vinexpo (Μπορντό), Wine 

America (N. Υόρκη), International Wine & Spirit Competition καν International 

Wine Challenge (Λονδίνο), Concorso Enologico Internazionale (Vinitaly - Ιταλία), 

Selection Mondiales, στο Μόντρεαλ (Καναδά) κ.ά. Σημαντικές εκθέσεις του 

κλάδου τροφίμων και ποτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι η Δ.Ε.ΤΡΟ.Π 

{Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, στο 

πλαίσιο της οποίας διοργανώνεται από το 1999 ο Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου 

Θεσσαλονίκης), η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών (Αθήνα), το Οινόραμα, 

(Αθήνα), η Anuga (Κολωνία), η SIAL (Παρίσι), η Vinexpo (Μπορντό), η New York 

Fancy Food Show (Νέα Υόρκη), ενώ τουριστικού κλάδου, η FILOXENIA 

(Θεσ/νίκη), το Τουριστικό Πανόραμα (Αθήνα), η ΙΤΒ (Βερολίνο), η σημαντικότερη 

έκθεση στην Ευρώπη για την τουριστική βιομηχανία κλπ.

2. Χορηγίες: Έχουν ουσιαστική σημασία για το προϊόν κρασί. Είναι μια κοινωνική 

προσφορά, μέσω της οποίας η οινοποιητική επιχείρηση επιστρέφει ποσοστό από τα 

κέρδη της στο κοινό που τη στήριξε, συμβάλλοντας καθοριστικά στο κτίσιμο των 

θεμελίων της εικόνας της και πιστώνοντας τη φήμη της με κοινωνική ευθύνη*.

3. Γευστικές δοκιμές: Αφορούν στην εκπαίδευση και στην ανακάλυψη, μέσω 

των αισθήσεων, των γνωρισμάτων του οίνου. Αποτελούν σημαντικότατο εργαλείο 

επικοινωνίας στις ξεναγήσεις σε οινοποιεία, στον ειδικό Τύπο, στην αναγνώριση 

της ποιότητας, στην κατάκτηση διεθνών βραβείων και φήμης και στη δημοσιότητα.

4. Ειδικές εκδόσεις: Κυκλοφορούν αξιόλογες ελληνικές {Ο Οίνος στην ποίηση. 

Ελληνική Οινογνωσία, Το Βιβλίο του Κρασιού κ.ά.) και ξένες εκδόσεις για το κρασί.

5. Ειδικός Τύπος: Η επαφή με τον ειδικό Τύπο, η παροχή πληροφόρησης και η 

διοργάνωση γευστικής δοκιμής, όταν κυκλοφορεί ένα νέο κρασί ή σε άλλες 

περιπτώσεις (π.χ τρύγος - νέα σοδιά), είναι πρωταρχικό μέλημα της οινοποιητικής 

εταιρίας. Στη χώρα, υπάρχει η Ένωση Ελλήνων Δημοσιογράφων Οίνου (ΕΛΔΟΙΝ).

6. Αποκλειστικές ιστορίες: Όλα τα μοναδικά στοιχεία της επιχείρησης που 

επιδρούν θετικά στην εικόνα και τη φήμη της.

7. Συνέδρια, ημερίδες: Προάγουν τη γνώση και επιτρέπουν τη διεπιστημονική 

προσέγγιση του οίνου. Τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από γευστική δοκιμή.

8. Εκπαιδευτικά σεμινάρια: Αποσκοπούν στην απόκτηση σινικής παιδείας και 

στη διάδοση της φιλοσοφίας του κρασιού.

* Πρακτικά του 1"" Συνεδρίου Δημοσίων Σχέσεων, 22-23 Απριλίου 1999, Αθήνα, το οποίο παρακολούθησα. 
Διοργάνωση: Ένωση Εταιριών Δημοσίων Σχέσεων Ελ,άδας
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9. Πολιτιστικές εκδηλώσεις ή Φεστιβάλ: Όπως προαναφέρθηκε, το κρασί είναι 

ένα ξεχωριστό προϊόν, δεμένο αναπόσπαστα με στοιχεία ιστορικά, πολιτιστικά, 

επικοινωνιακά, κοινωνικά, γαστρονομικά. Ως εκ τούτου, εύκολα μπορεί να 

συνδυασθεί με ποικίλες εκδηλώσεις, κατά τις οποίες μπορούν παράλληλα να 

προβληθούν τα τοπικά γαστρονομικά και λαογραφικά στοιχεία της κάθε περιοχής.

10. Βιβλίο εντυπώσεων. Συμβάλλει στην καταγραφή των εντυπώσεων των 

επισκεπτών σε σχέση με τη ξενάγηση στο οινοποιείο ενώ παράλληλα, οι θετικές 

απόψεις κτίζουν την εταιρική φήμη και μπορούν να αξιοποιηθούν επικοινωνιακά

11. Wine Clubs: Ο επικοινωνιακός ρόλος των wine clubs είναι ουσιαστικός διότι:
- Τα μέλη τους γίνονται πολλαπλασιαστές της σινικής πληροφορίας,
- Εκπαιδεύουν, δημιουργώντας νέους καταναλωτές οίνου
- Αίνουν τη δυνατότητα γευστικής δοκιμής πολλών επιλεγμένων ελληνικών κρασιών 

αλλά και δυσεύρετων ξένων, σε χαμηλό κόστος
- Ευνοούν την επικοινωνία και τις συναντήσεις ατόμων που αγαπούν το κρασί
- Φέρνουν το κοινό σε επαφή με τις αμπελουργικές περιοχές, μέσω εκδρομών
- Γεννούν πωλήσεις κρασιών, δίνοντας τη δυνατότητα εκπτώσεων στα μέλη τους
- Επηρεάζουν θετικά τους νέους, απομακρύνοντας τους από τα βαριά αλκοολούχα 

ποτά τα οποία <&ν έχουν τη διατροφική αξία του κρασιού.
12. Slow Food (Ένωση για το Δικαίωμα στη Γευστική Απόλαυση): Είναι ένα

διεθνές κίνημα που θεωρεί ότι η τοπική κουζίνα και η γαστρονομική παράδοση της 

οποίας αναπόσπαστο στοιχείο είναι το κρασί, αποτελούν τμήμα του πολιτισμού της 

κάθε χώρας και βασικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων. Η συμβολή του 

ελληνικού Slow Food στο κρασί δεν περιορίζεται στη χώρα. Αφενός, συμμετέχει 

στην έκθεση Salone del Gusto (Τορίνο Ιταλίας), όπου παρουσιάζει γευστικά 

εργαστήρια με ελληνικά προϊόντα και κουζίνα και αφετέρου εκδίδει το διεθνή 

οδηγό "7α Κρασιά του Κόσμου", όπου περιλαμβάνονται αρκετά ελληνικά κρασιά.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο (Ηγουμενάκης 1996), μέσω του οποίου οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις 

μπορούν να ασκήσουν επιρροή στη στάση ορισμένων τμημάτων του κοινού. Η ανάγκη 

για επικοινωνία γίνεται επιτακτικότερη, λόγω των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων 

των καταναλωτών που έχουν γίνει περισσότερο άτρωτοι σε διαφημιστικά μηνύματα.

2.16.2. Μείγμα μάρκετινγκ

Όλα τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των 

στόχων και την υλοποίηση στρατηγικών. Για να θέσουμε το πλαίσιο του μείγματος 

μάρκετινγκ, θα ακολουθήσουμε τα 8 Ρ του Morrison (1996):
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Προϊόν (Product): Το οινικό μέρος του προϊόντος είναι εμφανές, καθώς και η εμπειρία 

της αμπελοοινικής περιοχής. Αυτά είναι που τελικά πωλούνται. Τα βασικά συστατικά 

του προϊόντος "οινοτουρισμός" είναι ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά, συγκινησιακά, 

αισθητικά, γευστικά και κοινωνικά. Μέσω αυτών δημιουργούνται τα οινοτουριστικά 

πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν και ειδικές εκδηλώσεις.

Ανθρωποι (People): Ισχυρό κίνητρο οινοτουρισμού είναι η συνάντηση με τους

οινοπαραγωγούς και τους κατοίκους της υπαίθρου, οι οποίοι αποτελούν τμήμα του 

"κλειδιού" του προϊόντος. Το προσωπικό μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένο, ευγενικό, με γνώσεις και εμπειρία στην επικοινωνία και τις πωλήσεις. Η 

ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσίας πάντα ανταμείβεται, είτε μέσω της βελτίωσης της 

εικόνας της επιχείρησης είτε μέσω των πωλήσεων του οινοποιείου. Η επιχείρηση δεν 

πρέπει να ξεχνά ότι κάθε επισκέπτης είναι ένας δυνητικός πιστός καταναλωτής.

Τόπος (Place): Το οινοποιείο και ο αμπελώνας είναι τα ελκυστικά σημεία. Επομένως, 

θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δελεάζουν, να ενημερώνουν και να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των επισκεπτών. Σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση μεταξύ των 

οινοποιείων μιας αμπελοοινικής περιοχής. Το ζήτημα της "κρίσιμης μάζας" είναι 

ουσιαστικό καθώς και η οργάνωση των οινοποιείων σε δίκτυα Δρόμων του Κρασιού.

Τιμή (Price): Οι άνθρωποι κάνουν περισσότερες καταναλώσεις όταν ταξιδεύουν όταν 

διασκεδάζουν και όταν ξενυχτούν. Η τιμή του κρασιού επίσης αποτελεί τμήμα της 

οινοτουριστικής εμπειρίας. Κάθε απόφαση σχετική με την τιμή πρέπει να ενσωματώνει 

την αρχή της παροχής προστιθέμενης αξίας στην αμπελοοινικής εμπειρία.

Συσκευασία (Packaging): Απαιτεί συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και ενσωμάτωση 

ποικίλων προϊόντων, για την ανάπτυξη και την πώληση των οινικών προορισμών. 

Είναι λίγα τα οινοποιεία που θα δημιουργούσαν από μόνα τους κίνητρο για επίσκεψη.

Προγραμματισμός (Programming): Ένα οινοποιείο χωρίς ξενάγηση, ενημέρωση, 

γευστική δοκιμή, ψυχαγωγία και ειδικές εκδηλώσεις είναι απλώς μια ακόμα 

βιομηχανική επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να ζωντανέψει με προγράμματα καθ' όλη 

τη διάρκεια του έτους και σε συνδυασμό με την προώθηση της σινικής περιοχής.
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Συνεργασίες (Partnership): Η συνεργασία με άλλα οινοποιεία, ελκυστικά σημεία, 

αρχαιολογικούς χώρους, τοπική αυτοδιοίκηση και ποικίλες υπηρεσίες και επιχειρήσεις 

είναι πρωταρχικής σημασίας στον οινοτουρισμό.

Προώθηση (Promotion): "Επικοινωνία" είναι ο καλύτερος όρος για να περιγράψει το 

μείγμα των αναγκαίων ενεργειών που συνδέουν την εμπειρία του οινοποιείου με τις 

αγορές-στόχους. Τα εργαλεία της επικοινωνίας αφορούν τη διαφήμιση, τις δημόσιες 

σχέσεις, τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, την προώθηση των πωλήσεων, τις άμεσες πωλήσεις, 

το μάρκετινγκ εκδηλώσεων, τη δημοσιότητα και τη πληροφόρηση από στόμα σε στόμα.

2.16.3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας Οινοποιητικής Επιχείρησης

Αξιοποιώντας τη σημαντική αναφορά του Γ. Πιπερόπουλου (1999, σελ. 40-41), για τις 

δραστηριότητες ενός στελέχους δημοσίων σχέσεων και προσαρμόζοντάς την στις 

απαιτήσεις μιας οινοποιητικής επιχείρησης -κυρίως μιας μεγάλης επιχείρησης*-, θα 

λέγαμε ότι αυτές περιλαμβάνουν:

• Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνίας (στους τομείς οίνου και οινοτουρισμού)

• Έκδοση εταιρικού περιοδικού/ Newsletter για συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, 

wine clubs, opinion leaders και ειδικούς συντάκτες τουρισμού και γαστρονομίας.

• Αποστολή Δελτίων Τύπου, με πληροφορίες για τα επιτεύγματα της επιχείρησης σε 

Μ.Μ.Ε (νέα κρασιά, διεθνείς διακρίσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, χορηγίες, κ.λπ)

• Τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία με δημοσιογράφους του ημερήσιου, 

περιοδικού και ειδικού τύπου, για τη διατήρηση άριστων σχέσεων.

• Προετοιμασία και ξενάγηση των σημαντικών γκρουπ. Σε ειδικούς επισκέπτες 

(δημοσιογράφους, wine clubs κ.λπ), είναι αναγκαία η συνεισφορά οινολόγου.

• Συνεργασία με τη Διοίκηση για τη βελτίωση των σχέσεων και της αποδοτικότητας 

των εργαζομένων (ενημερωτικά σεμινάρια, προσφορά κρασιών ως δώρο κ.λπ).

• Οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων

• Συνεργασία με προϊσταμένους τμημάτων, για το συντονισμό της επικοινωνίας

* «Μεγάλες θεωρούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες, κατά την Ευρωπαϊκής Ένωση και τον κ. Β.Τσούνη, 
Πρόεδρο της Ε.Ε. ΜΜΕ (EMSU), απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους και το κεφάλαιό τους 
είναι μεγαλύτερο των 10 εκ ECU», Επικοινωνώ άρα Υπάρχω, Γιώργος Πίπερόπουλος, 1999 (σελ. 17)
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• Επαφή με Υπουργεία, φορείς, οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως 

το Σ.Ε.Ο, τον ΟΠΕ, την AREV, τον O.I.V. κ.λπ

• Οργάνωση / συμμετοχή σε συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις οίνου και τουρισμού 

(Οινόραμα, ΔΕΤΡΟΠ-Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, FILOXENIA κ.λπ).

• Συμμετοχή σε γεύματα εργασίας

• Προετοιμασία εκθέσεων προς το Δ.Σ. της επιχείρησης

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή όταν δεν υφίσταται στέλεχος επικοινωνίας, τις δημόσιες 

σχέσεις αναλαμβάνει ο ειδικός ξεναγός του οινοποιείου, ο διευθυντής ή ο οινοποιός.

2.17. Τα Οφέλη του Οινοτουρισμού

Τα ποικίλα οφέλη του οινοτουρισμού επηρεάζουν θετικά τους επαγγελματίες των δύο 

κλάδων, οίνου και τουρισμού και την τοπική κοινωνία και οικονομία. Ωστόσο, τα 

οινοτουριστικά οφέλη δεν εκτιμώνται απ’ όλους. Σε πολλές αμπελοοινικές περιοχές, 

διεθνώς, οι παραγωγοί κρατούν επιφυλακτική στάση στην ιδέα της διαφοροποίησης του 

σινικού προϊόντος, μέσω του τουρισμού και η σχέση οίνου και τουρισμού δεν έχει βρει 

αναγνώριση (Hall, Macionis 2000). Αυτή η τάση είναι δυνατόν να αλλάξει, αν γίνουν 

αντιληπτά τα οφέλη που προκύπτουν, εφόσον «οι στάσεις των ανθρώπων αλλάζουν όταν 

αυτοί αποκτήσουν νέες πληροφορίες ή νέα στοιχεία» (Πιπερόπουλος 1999, σελ. 125). .

Οφέλη της Οινοβιομηχανίας:

• Κτίσιμο της εικόνας και της φήμης

• Αύξηση των πωλήσεων

• Εκπαίδευση των καταναλωτών και άμεση επικοινωνία μ’ αυτούς

• Προστασία της αξιοπιστίας του brand name

• Έλξη περισσότερων τμημάτων της αγοράς και ανάπτυξη εξαγωγών

• Υψηλότερα κέρδη από πωλήσεις στο οινοποιείο, σημαντικές για μικρά οινοποιεία

• Περαιτέρω βελτίωση των συνεργασιών σινικού εμπορίου (δημόσιες σχέσεις)

• Νέες συνεργασίες με φορείς, όπως ξενοδοχεία, λαογραφικά μουσεία, χώρους 

εστίασης κ.λπ (οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος δημιούργησαν 

ανάλογες συνεργασίες, αυξάνοντας τον αριθμός των συνεργαζομένων μελών)

• Δυνατότητα δοκιμής νέων κρασιών, που μόλις εμφανίστηκαν στην αγορά
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Οφέλη του προορισμού:

• Ανάπτυξη και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με την καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων της

• Ανάπτυξη μιας ενιαίας και μοναδικής θετικής «εικόνας προορισμού» και φήμης

• Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και των οικονομικών πόρων

• Έλξη νέων και επαναλαμβανόμενων τουριστών

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου

Οφέλη των φιλοξενούντων κοινωνιών:

• Ανάπτυξη της επικοινωνίας, διεύρυνση των σχέσεων και του ορίζοντα γνώσεων, 

αλλαγή νοοτροπίας

• Έλξη νέων επενδύσεων, αύξηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (εστιατόρια, καταστήματα κ.λπ)

• Ενίσχυση της περηφάνιας των τοπικών κοινωνιών και δημιουργία3.

2.18. Το Μέλλον του Οινοτουρισμού

Ο οινοτουρισμός, όπως διαφάνηκε από την διεξοδική εξέταση του θέματος, είναι πεδίο 

κοινού ενδιαφέροντος για έναν αριθμό επιχειρήσεων, κοινωνιών και περιοχών. 

Ωστόσο, η έκταση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξή του υποδηλώνουν ότι η ανάλυση, που έλαβε χώρα στην 

εργασία, δημιουργεί μια σειρά ερωτημάτων για το μέλλον του που ζητούν απαντήσεις. 

Έτσι, ο σκοπός του κεφαλαίου είναι να τονισθούν κάποια από τα θέματα-κλειδιά στα 

οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή, κατά την εξέταση της δυναμικής του, 

συμπεριλαμβάνοντας παραμέτρους, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και περιοχής.

Η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του οινοτουρισμού θα επικεντρωθεί στην 

εξέταση των δύο προϊόντων, οίνου και τουρισμού (προσφορά) και των αγορών τους 

(ζήτηση), καθώς και στη σχέση που τα συνδέει με την τοπική ανάπτυξη. Έγινε 

ξεκάθαρο ότι η οινική και τουριστική βιομηχανία είναι στενά συνδεδεμένες και 

καθορίζονται, κυρίως, από την αμπελοοινική περιοχή (Dickenson & Salt, 1982). 

Επίσης, ότι ο οιντουρισμός είναι ένας σημαντικός επιχειρηματικός τομέας για άτομα,
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οινοποιεία, βιομηχανία του τουρισμού και περιοχές και εκδηλώνεται, μέσω ποικίλων 

δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των διαφορετικών κουλτουρών και αναπτυξιακών 

προσπαθειών. Έτσι, ένας τρόπος για να εξετάσουμε το μέλλον του είναι να δούμε το 

«πώς χαρακτηρίζεται», κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση στους ορισμούς του.

Ο συνδυασμός των δύο ορισμών των Maccionis και Hall (1998) περιγράφει ως 

οινοτουρισμό τις «επισκέψεις σε οινοποιεία, αμπελώνες, φεστιβάλ και εκθέσεις οίνου, για 

τις οποίες η γευστική δοκιμή ή/ και η εμπειρία της αμπελοοινικής περιοχής είναι 

πρωταρχικά κίνητρα για τον επισκέτττη», καθορίζοντας τους άξονές του: α) επίσκεψη 

που παρακινείται αποκλειστικά από το αμπέλι και το κρασί ή/ και πιο γενικά β) επιλογή 

για μετακίνηση στην οποία συνεισφέρει η αμπελοοινική περιοχή. Η άποψη (Johnson, 

1997) ότι τα κίνητρα και οι προσδοκίες του οινοτουρίστα μπορούν να είναι αρκετά 

διαφοροποιημένα διευρύνει τον προηγούμενο ορισμό ως εξής: «επίσκεψη σε αμπελώνες, 

οινοποιεία, φεστιβάλ/ εκδηλώσεις κρασιού και εκθέσεις οίνου, με σκοπό τη ψυχαγωγία».

Ωστόσο, αν αναλύσουμε την υλοποίηση της επίσκεψης, κανένας από τους παραπάνω 

ορισμούς δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που συνθέτουν το διευρυμένο πλαίσιο μιας 

περιοχής ή ζώνης ονομασίας προέλευσης. Ο οινοτουρισμός μπορεί να συμβεί μακριά 

από τους αμπελώνες, τα οινοποιεία και τις αίθουσες γευστικών δοκιμών. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η δοκιμή της τοπικής κουζίνας με κρασί σ’ ένα 

εστιατόριο, συνηθισμένη δραστηριότητα διακοπών στην Αυστραλία, καθώς το 89% 

των διεθνών επισκεπτών δειπνεί έξω (South Australia Tourism Commission, 1996).

Σχετικά, οι Macionis και Camboume (forthcoming) αναφέρουν ότι η πρώτη (και ενίοτε 

η μοναδική) οινοτουριστική εμπειρία πολλών επισκεπτών (εσωτερικών και διεθνών) σ’ 

έναν οινικό προορισμό αναπτύσσεται στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο. Όσον αφορά 

στην εμπειρία των τουριστών της Νέας Ζηλανδίας, υπάρχει η τάση για αγορά οίνου στο 

εστιατόριο και τοπικών κρασιών, μετά από γευστική δοκιμή. Η διαπίστωση της 

προέκτασης της οινοτουριστικής εμπειρίας οδηγεί σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν 

με το ρόλο προηγουμένων εμπειριών στην απόφαση για ταξιδιωτική μετακίνηση με 

άξονα το κρασί, με την επίδραση μιας ταξιδιωτικής ανάμνησης που περιλάμβανε 

οινοτουριστική εμπειρία (χωρίς να είναι πρωταρχικός σκοπός), αλλά και πως αυτές οι 

παράμετροι επιδρούν στη ζήτηση του οινοτουριστικού προϊόντος.
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H Isabelle Frochot (1991) τονίζει ότι, ενώ το κρασί αποτελεί κύριο κίνητρο για ταξίδι 

στη Γαλλία, σε άλλους προορισμούς τα κύρια κίνητρα είναι ο πολιτισμός, η παράδοση, 

τα ήθη και τα έθιμα, τα αρχαιολογικά μνημεία κ.λπ. της οινικής περιοχής. Ενώ, λοιπόν, 

το κρασί αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την επιλογή ενός τουριστικού πακέτου, αυτό θα 

πρέπει να συνδυάζεται με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ιστορία μιας περιοχής 

(Nigel Morpeth), στοιχεία στα οποία αναφερθήκαμε και τα οποία προσφέρει σε 

αφθονία η Ελλάδα. Ομοίως, ο Robert Preston White υποστηρίζει ότι, ενώ η γευστική 

δοκιμή είναι η raison d’ etre πολλών Δρόμων του Κρασιού της Νοτίου Αφρικής, μόνο 

αυτός ο λόγος δεν επαρκεί για την ανάπτυξη οινοτουρισμού. Υπάρχουν ποικίλες άλλες 

αναζητήσεις, όπως η εξερεύνηση, αρχιτεκτονική, η τοπική κουζίνα, η παράδοση, η 

φύση, που αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα επιλογής ενός προορισμού.

Αυτή η αντίληψη του οινοτουρισμού, έχοντας τους υποστηρικτές της, φαίνεται να 

αναγνωρίζεται από την A.R.E.V, στο οδηγό «Methodological Guide of Wine Routes», o 

οποίος καθορίζει τους ρόλους, τις ευθύνες και τις ανάγκες εκπαίδευσης των ατόμων 

που διαδραματίζουν ρόλο στο κρασί, περιλαμβάνοντας σ’ αυτόν οινοποιεία, εστιατόρια, 

τουρ οπερέϊτορς και τουρίστες, συλλόγους και φορείς με δραστηριότητες ψυχαγωγικές, 

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, φυσιολατρικές, γαστρονομικές κ.ά.

Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις, η Ελλάδα -όπου γεννήθηκαν τα πρώτα Ονομασίας 

Προέλευσης κρασιά στην ιστορία (Focus Multimedia 1997)-, η οποία συνδυάζει αφενός 

τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το κρασί, διαθέτοντας 

παράλληλα αρχαιολογικά μνημεία, διάσπαρτα στις αμπελοοινικές περιοχές κι ένα 

θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και αφετέρου την ποιότητα οινικών προϊόντων, εφόσον 

προηγουμένως καταφέρει να αναδείξει και την τοπική ποιοτική γαστρονομία της, 

μπορεί να εξελιχθεί, μέσω της επικοινωνίας με ανθρώπους κλειδιά (τουρ οπερέϊτορς, 

τουριστικά γραφεία κ.λπ), σ’ έναν ελκυστικό οινοτουριστικό προορισμό.

Για να διερευνήσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης και να καθορίσουμε το γενικότερο 

πλαίσιο του οινοτουρισμού, όπως αυτός θεωρείται ότι θα εκδηλωθεί στο μέλλον, θα 

βασιστούμε σε στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα διαφόρων συγγραφέων για τον 

οινοτουρισμό, πολλά από τα οποία αναπτύχθηκαν ήδη στη συγκεκριμένη μελέτη. Έτσι, 

λοιπόν, ορισμένοι συγγραφείς πιστεύουν ότι πρόκειται για μια αγορά περιορισμένη 

ειδικού ενδιαφέροντος. Άλλοι, πάλι, ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και
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διεύρυνσής της με την επιλογή μιας στρατηγικής που θα συνδυάζει τον οίνο με άλλα 

τουριστικά προϊόντα και δράσεις, όπως φεστιβάλ, παροχή διανυκτέρευσης και 

εστίασης, οικοτεχνία κ.λπ, μέσω των Δρόμων του Κρασιού και θα ενσωματώσει την 

παράδοση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και το φυσικό περιβάλλον. Στον πίνακα, 

2.18 παραθέτουμε τις απόψεις ερευνητών για το μέλλον του οινοτουρισμού:

Πίνακας 2.18. Με ποιο τρόπο ο οινοτουρισμός θα εκδηλωθεί στο μέλλον

Συγγραφέας Περιοχή
μελέτης

Μελλοντική ανάπτυξη οινοτουρισμού

Nigel Morpeth Ευρώπη - θα παραμείνει ένα προϊόν ειδικού ενδιαφέροντος
- εξειδικευμένοι τουρ οπερέϊτορς θα έχουν ως κεντρικό σημείο τον 
οίνο, συνδυάζοντάς τον με μια μορφή τουρισμού δραστηριοτήτων, 
όπως ποδηλασία, περπάτημα κ.λπ, για να δημιουργήσουν ένα 
διευρυμένο προϊόν εναλλακτικού τουρισμού

Robert Ρ reston 
White

Νότια
Αφρική

- η Νότ. Αφρική θα αναπτύξει Δρόμους Κρασιού που θα συνδυάζουν 
φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και εξερεύνηση

Dave Telfer Καναδάς / 
Νέα Υόρκη

- θα παραμείνει ένα ειδικό προϊόν, επικεντρωμένο στα οινοποιεία
- θα διαφοροποιηθεί, έχοντας μια λιγότερο ελιτίστικη μορφή
- τα οινοποιεία θα συνεχίσουν να αξιοποιούν διάφορες εκδηλώσεις 
για να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών
- θα υπάρχει στενότερη σύνδεση με τη τοπική κουζίνα

Angela
Skinner

Καλιφόρνια - αναγνώριση και ανάδειξη του τόπου, ενώ ο οινοτουρισμός θα είναι 
προϊόν περιοχών, όπως η Napa Valley και η Sonoma County. Μπορεί, 
βέβαια, να παραμείνει κι ένα προϊόν ειδικής τουριστικής αγοράς

Tim Dodd Τέξας - θα επικρατήσει περισσότερο ως τουριστικό προϊόν
- με την ανάπτυξη του οινοτουρισμού, οργανώνεται, παράλληλα, μια 
ποικιλία παροχών, όπως διαμονή, εστίαση, εκδηλώσεις, ειδικά 
γεγονότα, διοργανώσεις γάμων, με σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς

Liz Sharpies Ηνωμένο
Βασίλειο

- εμπλουτισμός του οινοτουρισμού με πολιτιστικά στοιχεία, Δρόμους 
άγριας φύσης και περιπέτειας, καταφύγια ζώων, κ.λπ

N. Maccionis 
& B.
Comboume

Αυστραλία - θα γίνει ο άξονας της εθνικής και τοπικής τουριστικής εικόνας
- η ολοκλήρωση του οινοτουριστικού προϊόντος μπορεί να συμβεί με 
το συνδυασμό θεματικών τοπικών προϊόντων, μέσω των Δρόμων, 
όπως η πολιτιστική κληρονομιά του κρασιού, η τοπική -γαστρονομία

Michael Hall Αυστραλία
Ασία
Ευρώπη

- δεσμοί με τη τοπική κουζίνα και προβολή του υγιεινού τρόπου ζωής
- τα μικρά οινοποιεία θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για τις άμεσες 
πωλήσεις, ενώ μικρά και μεγάλα οινοποιεία θα αντιληφθούν τις 
ευκαιρίες που παρέχει ο οινοτουρισμός για την προώθηση της μάρκας, 
την εκπαίδευση των καταναλωτών και την ανάπτυξη καλών σχέσεων
- αξιοποίηση του οινοτουρισμού ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης
- η ανάπτυξη της σινικής κατανάλωσης, ως στοιχείο του τρόπου ζωής 
της αναπτυσσόμενης μεσαίας τάξης, στη Δύση, οδηγεί σε περαιτέρω 
ανάπτυξη του οινοτουρισμού, παρόλο που θα υπάρξουν τοπικές 
διαφορές, στην προσφορά του προϊόντος και στη φύση της ζήτησης

Richard
Mitchell

Ν. Ζηλανδία 
Ευρώπη

- ο οινοτουρισμός θα συνεχίσει να προσθέτει αξία στο κρασί και στη 
ζήτηση των τουριστικών προϊόντων, σε τοπικό επίπεδο

Όλες οι παραπάνω τοποθετήσεις και ιδιαίτερα αυτές των Ν. Maccionis, Β. Comboume 

και Μ. Hall προσεγγίζουν το γενικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας, σ’ ότι αφορά στις 

προοπτικές ανάπτυξης του οινοτουρισμού, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των 

τοπικών πόρων και το συνδυασμό των διαφορετικών πολιτισμικών, γαστρονομικών και
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λοιπών δραστηριοτήτων και εμπειριών που προσφέρονται στον επισκέπτη ή είναι 

δυνατό να αναπτυχθούν στις αμπελοοινικές περιοχές, για τη διεύρυνση του 

οιντουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία θεματικών μορφών αγροτικού τουρισμού.

Σύμφωνα με το Movimento del Turismo del Vino*, ο οινοτουρισμός έχει προοπτικές 

ανάπτυξης και είναι δυνατό να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της 

τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της φήμης, της εικόνας και της επικοινωνίας των 

περιοχών και των οίνων. Ειδικότερα, το M.T.V θεωρεί ότι ο οινοτουρισμός:

'λ συμβάλλει στο κτίσιμο της φήμης και της εικόνας των οίνων, ειδικά των ποιοτικών, 

'λ δίνει ευκαιρία για ενημέρωση, εδραιώνοντας σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης 

με τους καταναλωτές και ενισχύοντας την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου (όχι μέθη). 

■S αυξάνει τις εμπορικές δυνατότητες των οινοποιείων, τόσο μέσω των άμεσων 

πωλήσεων όσο και άλλων καναλιών διάθεσης, περιλαμβανόμενων των εστιατορίων 

S παρέχει προστιθέμενη αξία σε τοπικά αξιοθέατα, αρχαιολογικά μνημεία και φυσικές 

ομορφιές, στην τοπική γαστρονομία και κουλτούρα .

Λόγω της έλλειψης αναγνώρισης της τουριστικής διάστασης του οίνου (που φαίνεται 

να ισχύει και στην Ελλάδα), το M.T.V στοχεύει στην ανάπτυξη του οινοτουριστικού 

προϊόντος και των Δρόμων του Κρασιού, σε συνδυασμό με άλλα τουριστικά προϊόντα, 

όπως ιστορικά, πολιτισμικά και καλλιτεχνικά στοιχεία και χώρους αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος -κάτι που επιδιώκουν και οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος- 

. Επίσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν μέτρα για περιβαλλοντική 

προστασία και σηματοδότηση, των Δρόμων Κρασιού και σημείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος για να ενισχύσει την επιλογή μετακίνησης των τουριστών.

Οι προϋποθέσεις των εταιριών για να αποτελόσουν μέλος του MTV, συνοπτικά, είναι:

- Η ποιότητα των οίνων (εμφιαλωμένα κρασιά, με ενδείξεις παραγωγής).

- Η προσβασιμότητα στα οινοποιεία (οδικό δίκτυο, πάρκινγκ, σηματοδότηση κ.λπ).

- Η φιλοξενία (ποιοτικός παράγοντας για την ανάπτυξη σχέσεων με τους τουρίστες).

- Η γευστική δοκιμή (σε ειδικό οργανωμένο χώρο γευσιγνωσίας)

- Οι πωλήσεις κρασιών

- Το σταθερό ωράριο λειτουργίας (τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα)

' MTV (Movimento del Turismo del Vino), 1995, http://ulvsses. ulvsse.s. it/mtv/: Μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός με παραγωγούς, οινολόγους, εστιάτορες, ταξιδιωτικά γραφεία, Μ.Μ.Ε. και ειδικούς οίνου κ.λπ
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2.18.1. Ο Μελλοντικός Οινοτουρίστας και οι Οινοτουριστικές Αγορές

Συνδυάζοντας πηγές και πληροφορίες, ο R. Mitchell (1999) καταλήγει σ’ ένα μοντέλο 

οινοτουρίστα, συνήθως 30-50 ετών, μεσαίας ή ανώτερης εισοδηματικής τάξης (το 

προφίλ που ανέδειξε η μελέτη περίπτωσης της Συμπεριφοράς Καταναλωτή στη Μ. 

Βρετανίας, κεφ. 2.7), ο οποίος προέρχεται, είτε από την ίδια την περιοχή/ χώρα είτε τις 

γύρω περιοχές/ χώρες. Επίσης, είναι σταθερός καταναλωτής οίνου και έχει γνώσεις για 

το προϊόν Σημειώνεται ότι το προφίλ του οινοτουρίστα μιας περιοχής δεν είναι 

αναγκαία το ίδιο με μιας άλλης. Αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, όπως α) 

στην προώθηση και προβολή (ή στην έλλειψή της) ενός τόπου, β) στις διαφορές 

υποδομής και παροχών και γ) στη φύση του τουρίστα (Maccionis & Camboume 1998).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει μια ποικιλία κινήτρων που εμπλέκονται στον 

οινοτουρισμό. Ο Mitchell κ.ά (1999) πιστεύουν ότι τα κίνητρα έχουν να κάνουν με τις 

αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των επισκεπτών, όπως π.χ. τα κίνητρα για 

γευστική δοκιμή και οινική ενημέρωση μπορεί να συνδέονται με τη μείωση του 

κινδύνου λάθους, κατά την αγορά οίνου. Επίσης, υπογραμμίζει ότι υπεισέρχονται 

πολλοί περισσότεροι παράγοντες στον οινοτουρισμό, απ’ ότι στην αγορά ενός κρασιού, 

που συνδέονται με την εμπειρία, όπως είναι η επαφή με τα πρόσωπα του κρασιού και η 

αλληλεπίδραση με τα ποικίλα στοιχεία (φαγητό, διαμονή, άλλοι επισκέπτες κ.λπ). Στον 

παρακάτω πίνακα δίνεται η εικόνα για τον μέλλον των οινοτουριστικών αγορών και του 

οινοτουρίστα, όπως την αποτυπώνουν οι διάφοροι ερευνητές:

Πίνακ. 2.18.1 Αλλαγές των οινοτουριστικών αγορών και ανάγκες του οινοτουρίστα στο μέλλον
Συγγραφέας Περιοχή

μελέτης
Οινοτουριστικές αγορές, Κίνητρα και Προσδοκίες

Nigel Morpeth Ευρώπη - ο οινοτουρίστας θα αναζητά την εκπαίδευση και την εμπειρία
Robert Ρ reston 
White

Νότια
Αφρική

- η διευρυμένη οινοτουριστική αγορά θα περιλαμβάνει εστιατόρια και 
δραστηριότητες, όπως ιππασία, ποδηλασία κ.λπ
- παράλληλα με το κρασί, θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένες δράσεις 
ελεύθερου χρόνου

Dave Telfer Καναδάς / 
Νέα Υόρκη

- ο οινοτουρισμός θα γίνει περισσότερο εκπαιδευτικός
- τα οινοποιεία θα προσφέρουν φεστιβάλ, κονσέρτα και εκδηλώσεις 
για να προσελκύσουν τους νεώτερους επισκέπτες, ενώ η βάση του 
τουρισμού θα διευρυνθεί με τοπική κουζίνα και σχολεία μαγειρικής
- η διαδικασία απόκτησης οινοτουριστικών εμπειριών θα περιλάβει 
την εκπαίδευση και την εμπειρία της οινοπαραγωγικής διαδιακασίας

Ang. Skinner Καλιφόρνια - θα διευρυνθεί η αγοραστική βάση με νεότερους επισκέπτες
Tim Dodd Τέξας - θα επεκταθεί το οινοτουριστικό ενδιαφέρον σε περισσότερες διεθνείς 

επισκέψεις σινικών περιοχών και θα αυξηθούν οι επισκέψεις σε
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οινοποιεία από εταιρίες, ως ανταμοιβή/ κίνητρο (incentive tourism). 
- τα οινοτουριστικά συστατικά θα συνθέτουν εκπαίδευση με βασική 
και εις βάθος πληροφόρηση και δραστηριότητες, όπως τρύγος και 
φεστιβάλ, για να μειωθεί ο φόβος που συνδέεται με τη οινική γνώση

Liz Sharpies Ηνωμένο
Βασίλειο

- θα υπάρξει τάση προσέλκυσης νεότερων επισκεπτών που 
ενδιαφέρονται για την απόκτηση εμπειριών
- το καλό φαγητό και οι επισκέψεις σε γκαλερί και μουσεία θα 
διαφοροποιήσουν την εικόνα του οίνου σε ένα προϊόν lifestyle

Ν. Maccionis 
& Β.
Comboume

Αυστραλία - θα αυξάνει το ενδιαφέρον για το κρασί, ως ένα προϊόν που συνδέεται 
με τον τρόπο ζωής, για την προσέλκύση νεότερων και μη τουριστών
- ο οινοτουρίστας θα γίνεται όλο και περισσότερο συνειδητοποιημένος 
και απαιτητικός, καθώς οι γνώσεις του για το κρασί θα αυξάνονται
- θα υπάρξει αναζήτηση ανθρώπινων και προσωπικών εμπειριών που 
θα εμπλέκουν τους ίδιους τους επισκέπτες (επικοινωνιακή διάσταση)

Michael Hall Αυστραλία-
Ασία
Ευρώπη

- ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το κρασί ως προϊόν που εκφράζει ένα 
τρόπο ζωής, στη μεσαία τάξη της Ευρώπης, Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ασία
- η οινοτουριστική αγορά θα γίνει σταδιακά διεθνής, καθώς οι 
επισκέπτες θα αποκτούν ειδικά ενδιαφέροντα για νέες οινικές 
περιοχές, τοπικό φαγητό και προϊόντα
- συμβολή στη δημιουργία σινικής αγοράς με παιδεία

Richard
Mitchell

Ν. Ζηλανδία 
Ευρώπη

- θα υπάρξει μια αυξανόμενη προστιθέμενη αξία στις εμπειρίες σε 
οινοποιεία με εστιατόρια, καφέ, ξεναγήσεις, διαμονή, εκδηλώσεις
- θα αυξηθεί το ενδιαφέρον για φαγητό και τουριστικές εμπειρίες

2.18.2. Ζητήματα προοπτικών οινοτουριστικής ανάπτυξης

Τα ζητήματα ή εμπόδια που υπεισέρχονται στην οινοτουριστική ανάπτυξη είναι: α) η 

υποβοήθηση της ζήτησης (σε παραδοσιακά οινοπαραγωγικές χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία 

και η Ιταλία, ο οινοτουρισμός δεν έχει αντιμετωπισθεί ακόμα ως ένας χώρος που μπορεί 

να αναδημιουργήσει ζήτηση) β) η έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης της 

τουριστικής βιομηχανίας και του οινοτουρισμού από πλευράς οινοπαραγωγών γ) η 

έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης της βιομηχανίας οίνου από πλευράς τουριστικής 

βιομηχανίας δ) η αστικοποίηση σπάνιων αμπελοοινικών περιοχών ή τόπων, εξαιτίας 

της μη σωστής ανάπτυξης του οινοτουρισμού (π.χ. Αμερική, Καναδάς) ε) τα κόστη των 

οινοποιείων, όπως ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται για την οργάνωσή τους, τα 

κόστη κεφαλαίου κ.λπ, είναι εμπόδιο στην οινοτουριστική ανάπτυξη στ) η φορολογία 

(Hall - Macionis κ.ά. 2000). Στον πίνακα 2.18.2 περιγράφονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την οινοτουριστική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους διάφορους συγγραφείς:

Πίνακας 2.18.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την οινορουτιστική ανάπτυξη
Ειδικός/
Συγγραφέας

Περιοχή
μελέτης

Θέματα οινοτουριστικής ανάπτυξης

Nigel Morpeth Ευρώπη - βασικά αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν στην πρωτοβουλία της 
Ε.Ε να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές για ανάπτυξη οινοτουρισμού

Robert Preston 
White

Νότια
Αφρική

- επιρροές που δέχεται ο οινοτουρισμός στη Ν. Αφρική, λόγω 
ποικίλων αναπτυξιακών θεμάτων, όπως έλλειψης φυτεύσεων και 
περιορισμένης πρόσβασης σε νέες ρίζες οιναμπέλου, κλώνων κ.λπ,
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καθώς και η υποβοήθηση θεμάτων που αφορούν στους εργαζόμενους 
σε μια οινοβιομηχανία, όπως δικαιοσύνη, συμμετοχή σε κέρδη κ.λπ 
- οι βιαιοπραγίες επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα της Ν. Αφρικής

Dave Telfer Καναδάς / 
Νέα Υόρκη

- έλλειψη κατανόησης/ αναγνώρισης της δυναμικής του οιντουρισμού
- έλλειψη κατάλληλης ενημέρωσης για τον οινοτουρισμό
- σε τόπους, όπως ο Νιαγάρας, η οινοβιομηχανία και η οινοτουριστική 
ανάπτυξη απειλούνται από την αστικοποίηση των αγροτικών περιοχών

Angela Skinner Καλιφόρνια - η αλόγιστη ανάπτυξη της οινοβιομηχανίας και του οινοτουρισμού 
οδηγεί στην απώλεια της αυθεντικότητας των αξιών του προορισμού
- η όποια διαμάχη, σε σχέση με τα συμφέροντα των κατοίκων των 
περιοχών, των παραγωγών και των οινοποιών βλάπτει τον οιντορισμό

Tim Dodd Τέξας - όσο η οινοβιομηχανία εξελίσσει τη γνώση της για τον οινοτουρισμό 
τόσο αφήνει πίσω της οινοποιεία και περιοχές που δεν μπορούν πλέον 
να ακολουθήσουν και χάνουν το ενδιαφέρον της δέσμευσης πόρων

Liz Sharpies Ηνωμένο
Βασίλειο

-υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και δημιουργίας βάσης δεδομένων που 
αφορούν τον οινοτουρισμό και τους επισκέπτες των οινοποιείων*
- υπάρχει ανησυχία για την τυποποίηση του οιντουριστικού προϊόντος

N. Maccionis & 
B. Comboume

Αυστραλία - το μέλλον του οινοτουρισμού εξαρτάται από την ανταποδοτικότητα 
των επενδύσεων σε υποδομές, χρόνο και ανθρώπους, διότι επιδρά 
στην επιθυμία της οινοτουριστικής βιομηχανίας να επενδύσει στην 
ανάπτυξη του προϊόντος, πετυχαίνοντας την επιστροφή των τουριστών
- η υπερβολική φορολογία αποτρέπει τις οινοτουριστικές επενδύσεις

Michael Hall Αυστραλία-
Ασία
Ευρώπη

- θα υπάρξουν on going δυσκολίες στην εδραίωση σχέσεων μεταξύ 
των δύο βιομηχανιών, αφενός, λόγω της διαφορετικότητάς τους και 
αφετέρου, λόγω έλλειψης soft υποδομών, όπως η έρευνα και η γνώση
- το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την ποιότητα του παρεχόμενου 
οινοτουριστικού προϊόντος θα αυξάνεται όλο και περισσότερο
- ανάγκη διαχείρισης του αστικοποιημένου τρόπου ζωής μεταναστών 
στην ύπαιθρο, με σκοπό τη διατήρηση της αυθεντικότητάς της

Richard
Mitchell

Ν. Ζηλανδία 
Ευρώπη

- δυσκολίες στην ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών μεταξύ της 
οινοβιομηχανίας και του τουρισμού θα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο

* Ανάλογα στοιχεία φαίνεται ότι προκύπτουν και από την έρευνα των ελληνικών οινοποιείων, που διεξήχθη 
στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

2.18.3. Υπεύθυνοί για την οινοτουριστική ανάπτυξη στο μέλλον

Με τα οινοποιεία, τις τοπικές κοινωνίες και τα κράτη, σ’ όλο τον κόσμο, να θεωρούν 

τον οινοτουρισμό ως τομέα βελτίωσης την επιχειρηματικότητας και της οικονομίας ή 

ως ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, είναι σημαντικό να εξετασθούν οι μελλοντικοί 

ρόλοι και οι ευθύνες των μετεχόντων σ’ αυτόν. Οι καταγραφές της παρούσας εργασίας 

αναφέρθηκαν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, μέσω της στήριξης 

επενδυτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

Η δεκαετία του '90 έφερε στο προσκήνιο εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα που θα 

μπορούσαν να μεταφραστούν ως μια μεταμοντέρνα τάση κατανάλωσης, με την αύξηση 

του ελεύθερου χρόνου για δραστηριότητες, όπως είναι η απόλαυση του να τρώει κανείς 

έξω, επιζητώντας ποιοτικό φαγητό και ποτό. Στη Ν. Ζηλανδία, έρευνες έδειξαν ότι το 

φαγητό έξω είναι μια δημοφιλής επιλογή διάθεσης του εισοδήματος -κάτι, που ισχύει
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και για άλλες αναπτυγμένες κοινωνίες-(^11, Macionis 2000). Αυτή η τάση οδηγεί τις 

οινικές περιοχές στην απόφαση να διασώσουν την παραδοσιακή τοπική κουζίνα, διότι 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο επίσκεψης (κεφ. 2.13, 2.15), αντιλαμβανόμενες ότι δεν αρκεί 

πλέον να επαφίενται στην εικόνα των ελκυστικών σημείων, αν δεν διαθέτουν τοπική 

κουζίνα και ποιοτικό κρασί, ως στοιχείο κουλτούρας και ως τουριστική εμπειρία.

Οι συγγραφείς του βιβλίου Wine Tourism around the World, αναφέρουν ότι η έρευνά 

τους δεν έφερε στο προσκήνιο καμιά επίσημη μελέτη για τον «τουρισμό του φαγητού 

και του κρασιού» και προσθέτουν ότι «οι εμπειρικοί του μάρκετινγκ, ενώ έχουν δώσει 

έμφαση στα νέα πεδία της μεταμοντέρνας πόλης και των αγροτικών περιοχών λόγω της 

δημιουργίας εξόδων κατανάλωσης και απασχόλησης, δεν ενδιαφέρθηκαν περαιτέρω, 

αντιμετωπίζοντας επιπόλαια το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Συνέπεια ήταν μεγάλο τμήμα 

της έρευνας να κατευθυνθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, περιορίζοντας το 

ερευνητικό πεδίο και τη διασπορά. Συχνά, ο τουρισμός, η αντίθεση των απόψεων και οι 

τουρίστες εξετάστηκαν υπό τη στενή έννοια των όρων και δεν έγινε πλήρως αντιληπτή η 

σημασία της διαφορετικότητας των στοιχείων στην ανάπτυξη της ειδικής αυτής αγοράς ». 

Η μελέτη των Hall και Johnson (1997) έδειξε ότι η θέση των επιχειρήσεων είναι 

διαφορετική απέναντι στον τουρισμό, όσον αφορά τα business plan λειτουργίας τους.

Όπως φαίνεται, η μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει καθορίσει πλήρως το γενικό πλαίσιο της 

οργάνωσης του οινοτουρισμού. Σύμφωνα με τους Maccionis, Camboume κ.ά, δεν 

έχουν βρει απάντηση ερωτήματα όπως: πως επηρεάζει αυτή η μορφή τουρισμού την 

αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του προϊόντος και την τουριστική βιομηχανία, στις 

διάφορες περιοχές / χώρες και τι ποσό αντιστοιχεί στη τουριστική κατανάλωση ατόμων/ 

γκρουπ που πραγματοποίησαν επίσκεψη (αποτέλεσμα που προέκυψε και από την 

προσωπική έρευνα σε ελληνικά οινοποιεία, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, κεφ. 

3.9), θέματα τα οποία, σύμφωνα με τους συγγραφείς, εξετάζονται συχνά επιπόλαια στις 

οικονομικές αναλύσεις. Έτσι, αν κάποιοι οργανισμοί προσπαθούσαν να αναπτύξουν 

τον οινοτουρισμό ως ένα ειδικό προϊόν, ίσως να απέβαινε επιζήμιο για τις υφιστάμενες 

αγορές μιας περιοχής και για το ίδιο το προϊόν. Επομένως, θα πρέπει να καθορισθεί το 

εύρος της δραστηριοποίησης και ανάπτυξής του και να λειτουργήσει συμπληρωματικά 

με την τοπική αγορά, όπως π.χ. να περιληφθεί σ’ ένα αστικό τουριστικό πρόγραμμα μια 

οινοτουριστική εμπειρία ή το αντίθετο, με συνδυασμούς που εμπλουτίζουν το προϊόν 

«οινοτουρισμός» και επομένως, τις εμπειρίες του οινοτουρίστα (Hall, Macionis, 2000).
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Στον πίνακα 2.18.3 παρατίθενται οι απόψεις ερευνητών, σε σχέση με το ποιοι είναι 

εκείνοι που θα αναλάβουν την ευθύνη της οινοοτουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον:

Πίνακας 2.18.3 Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για την οινοτουριστική ανάπτυξη στο μέλλον

Ειδικός/
Συγγραφέας

Περιοχή
μελέτης

Οινοτουριστική ανάπτυξη, ρόλοι και ευθύνες

Nigel
Morpeth

Ευρώπη - συμβολή του δημόσιου τομέα στην αναπτυξιακή προσπάθεια, ώστε η 
οινική και τουριστική βιομηχανία να προωθήσει τον οινοτουρισμό

Robert
Preston White

Νότια
Αφρική

- στη Ν. Αφρική ο οινοτουρισμός προωθείται παραδοσιακά, μέσω των 
Δρόμων του Κρασιού. Στο πλαίσιο αυτό, οι διοργανωτές οινικών 
διαδρομών εξελίσσουν τη γνώση τους και παίρνουν πρωτοβουλίες

Dave Telfer Καναδάς / 
Νέα Υόρκη

- η κυβέρνηση, κατά το παρελθόν, ενίσχυσε το κρασί είτε άμεσα (π.χ. με 
την ίδρυση επιτροπών για το εμπόριο οίνου) είτε έμμεσα (π.χ. νομοθεσία 
φιλική στον οινοτουρισμό). Ο συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα θα συνεχίσει να είναι σημαντικός, καθώς και οι στρατηγικές 
συνεργασίες με άλλους τομείς (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ)

Angela
Skinner

Καλιφόρνια - δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν πιο 
αποτελεσματικά με στόχο την οινοτουριστική ανάπτυξη

Tim Dodd Τέξας - οι ιδιοκτήτες οινοποιείων λειτουργούν συχνά ανεξάρτητα, γεγονός που 
δυσχεραίνει την ανάπτυξη συνεργασιών. Στον οινοτουρισμό, όμως, 
απαιτείται οι διάφοροι επιχειρηματίες να δουλέψουν μαζί αρμονικά *1

Liz Sharpies Ηνωμένο
Βασίλειο

- είναι αναγκαία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, για την στήριξη του οινοτουρισμού και απαιτείται προσπάθεια, 
σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο, για την προβολή και προώθησή του

N. Maccionis 
B.Comboume

Αυστραλία - οι κυβερνήσεις θα διαδραματίσουν, άμεσα και στο μέλλον, ουσιαστικό 
ρόλο στον οινοτουρισμό, υιοθετώντας πολιτικές που διευκολύνουν την 
ανάπτυξή του (άδειες, σηματοδότηση, φόροι, κ.λπ)
- ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, μέσα από τους διάφορους φορείς, θα 
πρέπει να διαθέσει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ 
για να βοηθήσει την οινοτουριστική βιομηχανία να αναπτυχθεί.

Michael Hall Αυστραλία-
Ασία
Ευρώπη

- όλοι εμπλέκονται στην επιτυχία του οινοτουρισμού: οι βιομηχανίες 
οίνου και τουρισμού, η κυβέρνηση και η τοπική κοινωνία. Τα 
οινοποιεία, όμως, παίζουν τον ουσιαστικότερο ρόλο

Richard
Mitchell

Ν. Ζηλανδία 
Ευρώπη

- τα οινοποιεία είναι υπεύθυνα για τα προϊόντα τους, την παροχή 
υπηρεσιών και την ανάπτυξη εμπειριών. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να 
υποβοηθηθούν με συνεργασίες και τοπικά δίκτυα *2.

* 1. Στόχος των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, όσον αφορά συνεργασίες με διάφορους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις. * 2. Εθνικός και κοινοτικός στόχος του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ (κεφ. 2.11.2)

Περίληψη - Συμπεράσματα

Σ’ αυτή τη δεύτερη ενότητα, παρατέθηκαν τα γενικά στοιχεία, όσον αφορά στις 

βιομηχανίες οίνου και τουρισμού και στη συνεργασία τους, καθώς και πως αυτές 

λειτουργούν σε σχέση με το εσωτερικό (Ελλάδα) και εξωτερικό περιβάλλον (διεθνής 

πραγματικότητα). Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αντιληπτές οι κατηγορίες και οι τύποι του 

ελληνικού κρασιού, η παραγωγή και η ζήτηση, η έρευνα της συμπεριφοράς του Έλληνα 

καταναλωτή και οι μύθοι που τον επηρεάζουν, η λειτουργία της επικοινωνίας η οποία 

επιδρά στην εικόνα, τη φήμη, την ενημέρωση, την προβολή και προώθηση, καθώς και 

οι εξαγωγές που συνδέονται με την οινική τουριστική διάσταση. Ακόμα,
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υπογραμμίστηκε η συμβολή του αγροτικού τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες.

Ακολούθησε η γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας αμπελοοινικής περιοχής 

τα οποία, σε συνδυασμό με τους τουριστικούς της πόρους, είναι υπεύθυνα για την 

οργάνωση και ανάπτυξη του οινοτουρισμού και αναλύθηκε η επικοινωνιακή πολιτική 

της οινοποιητικής επιχείρησης με οινοτουριστικές δραστηριότητες, η οποία συμβάλλει 

ουσιαστικά στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, αυξάνοντας τη ζήτηση και 

ικανοποιώντας τα κίνητρα και τις ανάγκες των καταναλωτών οίνου και οινοτουριστών.

Αφού εξετάσθηκε η λειτουργία του οινοτουριστικού συστήματος, αναπτύχθηκαν τα 

οφέλη που προκύπτουν από τον οινοτουρισμό, το μείγμα μάρκετινγκ του προϊόντος και 

οι παράμετροι που συνθέτουν το μελλοντικό προφίλ του οινοτουρίστα, των 

οινοτουριστικών αγορών και όσων φέρουν την ευθύνη της περαιτέρω ανάπτυξής του, 

δημιουργώντας προστιθέμενη αξία κι ένα μέλλον με προοπτικές.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο οινοτουρισμός είναι αφενός μια καλή ευκαιρία για 

άμεσες πωλήσεις στο οινοποιείο, καθώς και ένα σημαντικό «κανάλι» επικοινωνίας για 

την οινοβιομηχανία, λόγω της σχέσης με τους επισκέπτες-καταναλωτές, ιδιαίτερα όταν 

η επιχείρηση στηρίζεται στην ποιότητα των προϊόντων της. Συνδυάζοντας, λοιπόν, όλα 

εκείνα τα μοναδικά στοιχεία που συνθέτουν τον εθνικό πλούτο, μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα διαφοροποιημένο, εμπλουτισμένο και ελκυστικό «οινοτουριστικό προϊόν», 

προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα και ικανό να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία 

στην τοπική οικονομία και να συμβάλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και 

στην ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς.

Τα ερωτήματα που έρχονται στο προσκήνιο, μέσα από την διεξοδική εξέταση των 

ιστορικών, πολιτιστικών και επικοινωνιακών λειτουργιών του οίνου και του 

οινοτουρισμού, δημιουργούν έναν άξονα για περαιτέρω έρευνα που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον: α) στην καλύτερη οργάνωση της επικοινωνίας, προβολής και προώθησης 

της εικόνας και της μοναδικότητας του ελληνικού οίνου, στις αγορές της χώρας και του 

εξωτερικού, ο οποίος φέρει την ταυτότητα μιας ιστορίας τουλάχιστον 4.000 χρόνων κι 

έχει να επιδείξει τον αρχαιότερο εν ζωή αμπελώνα και τα πρώτα κρασιά ονομασίας 

προέλευσης και β) στην οργάνωση του οινοτουρισμού, όσον αφορά στα οινοποιεία και
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τους τουριστικούς προορισμούς (αμπελοοινικές περιοχές), με την αξιοποίηση των 

διαθέσιμων τοπικών πόρων (προϊοντικών, φυσικών, πολιτισμικών κ.λπ) και τη σύνδεση 

με άλλες τοπικές αγορές, κατά μήκος των διαδρομών των Δρόμων του Κρασιού και με 

τη συνεισφορά τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ώστε να προσφερθεί 

ένα εμπλουτισμένο οινικό και οινοτουριστικό προϊόν που θα δημιουργήσει προοπτικές 

ανάπτυξης και ένα ευοίωνο μέλλον για τον ελληνικό οίνο και οινοτουρισμό.

Στα παραπάνω προς διερεύνηση θέματα έρχονται να προστεθούν τα ερωτήματα των 

Maccionis, Camboume κ.ά, για το πως επηρεάζει αυτή η μορφή τουρισμού την 

αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του προϊόντος και την τουριστική βιομηχανία, στις 

διάφορες περιοχές / χώρες και τι ποσό αντιστοιχεί στη τουριστική κατανάλωση ατόμων/ 

γκρουπ που πραγματοποίησαν επίσκεψη, ζητήματα που, κατά τους συγγραφείς, 

εξετάζονται συχνά επιπόλαια στις οικονομικές αναλύσεις. Ανάλογα στοιχεία 

προέκυψαν, μετά από έρευνα της συντάκτριας αυτής της μελέτης σε ελληνικά 

οινοποιεία με οινοτουριστικές δραστηριότητες (της οποίας τα αποτελέσματα θα 

περιληφθούν στη τρίτη ενότητα), που δείχνουν τάσεις μη συγκροτημένης καταγραφής 

της επισκεψιμότητας (αριθμός ατόμων, είδος επισκεπτών, χώρα προέλευσης, συχνότητα 

επισκέψεων κ.λπ), καθώς και των πωλήσεων από οινοποιεία, για τη δημιουργία βάσης 

δεδομένων και την αξιοποίησή της για την ανάπτυξη των πωλήσεων οίνων και του 

προσφερόμενου οινοτουριστικού προϊόντος.
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3η Ενότητα: Οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

3.1. Εισαγωγή

«Στο κρασί συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις». Μ’ αυτά τα λόγια εισαγάγαμε τους 

επισκέπτες του κτήματος Καρρά στη Χαλκιδική στα μυστικά της οινογευστικής, μετά 

την ολοκλήρωση της ξενάγηση στις κατάφυτες με αμπέλια πλαγιές του όρους 

Μελίτωνα και στο οινοποιείο του κτήματος.

Την ανακάλυψη των μοναδικών στοιχείων, διάσπαρτων σε κάθε αμπελότοπο, 

περιγράφει με θαυμάσιο τρόπο μια φράση του περιοδικού Wine Spectator (1997): 

«Όλοι όσοι είναι λάτρεις του οίνου γνωρίζουν ότι οι περιοχές στις οποίες παράγεται 

εκλεκτό κρασί είναι ιδιαίτερα μέρη ή καλύτερα, μέρη μαγικά». Στα μαγικά αυτά μέρη 

οδηγούν οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος και τα 25 οινοποιεία-μέλη τους, 

ενώ έκαναν την εμφάνισή τους, σε άλλες αμπελοοινικές περιοχές της χώρας, οι Δρόμοι 

του Κρασιού της Πελοποννήσου και οι Δρόμοι του Κρασιού της Αττικής.

Η οινοποιητική επανάσταση της τελευταίας εικοσαετίας, είναι γεγονός. Γνωστοί και 

έμπειροι οινολόγοι, νέα φροντισμένα κτήματα με γραμμικούς αμπελώνες, μοντέρνα 

οινοποιεία εξοπλισμένα με την τελευταία τεχνολογία και ειδικά οργανωμένους χώρους 

για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αλλά και φιάλες με πρωτιές στους 

διεθνείς διαγωνισμούς περιμένουν τους τουρίστες ν’ ανακαλύψουν τον πλούτο των 

κρασιών της Βόρειας Ελλάδας, κρασιά που -όπως και τα πιο πολλά ελληνικά-, έχουν 

καταρρίψει την εθνική "ρετσινιά" ότι η χώρα παράγει μόνο ..ρετσίνα (Χ^Νικολάου 2001).

Η ενότητα, εξετάζοντας την οινική Ευρώπη και μελέτες ευρωπαϊκών Δρόμων του 

Κρασιού, επιδιώκει να τοποθετήσει σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο την εξέταση των Δρόμων 

του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, ένα δίκτυο με οινοποιεία κατά μήκος σινικών 

διαδρομών και το μόνο που εκφράζει οργανωμένα, προς το παρόν, τον ελληνικό 

οινοτουρισμό. Στόχοι είναι να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το 

δίκτυο, να διαφανεί η επικοινωνιακή του λειτουργία και οι ενέργειες προβολής των 

προϊόντων «οίνος» και «οινοτουρισμός», με την παράλληλη διαφύλαξη της οινικής
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παράδοσης και των λαογραφικών στοιχείων των οινικών περιοχών, να υπογραμμιστεί η 

συμβολή στην τοπική οικονομία και να αναδειχθούν οι δυνατότητες ανάπτυξής του.

3.2. Ο Οινοτουρισμός στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκές είναι οι χώρες του κρασιού με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, τους πιο 

παλιούς Δρόμους του Κρασιού, τα πολυάριθμα γραφικά χωριά οίνου και την καλύτερα 

αξιοποιήσιμη γαστρονομία. Υπάρχουν χώρες, στις οποίες οι σινικές εκμεταλλεύσεις 

δέχονται χιλιάδες επισκέπτες, το χρόνο. Μόνο στη Γερμανία οι επισκέπτες ξεπερνούν 

τα έξι εκατ. ετησίως. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Πορτογαλία. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο οινικός-αμπελουργικός 

τουρισμός ακολουθεί ολοένα και μεγαλύτερη αυξητική τάση {Prina Pera, 2000).

Παρόλο που ο οινοτουρισμός είναι μια πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια για τη 

γηραιά Ήπειρο, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρξε συστηματική οργάνωση και πρόβλεψη για 

περαιτέρω ανάπτυξη του «προϊόντος» από τις οινοπαραγωγικές χώρες (Getz, 2000, 

σελ.18). Έτσι, είναι, ακόμα, ένα αναπτυσσόμενο τουριστικό προϊόν (Choisy 1996. 

Colombini). Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, όπου, στην περίπτωση των Δρόμων του 

Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, μόλις το 1993 οι οινοπαραγωγοί-μέλη της ΕΝΟΑΒΕ 

Α.Ε. (Ενωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος Α.Ε) άρχισαν 

δραστηριοποιούνται στον οινοτουρισμό, με την αξιοποίηση της Κ.Π. LEADER II, κατά 

τη Β' προγραμματική περίοδο. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης οργάνωσης, σε αρκετές 

περιπτώσεις, έχουμε αρνητικά σχόλια από τουρίστες που επισκέφτηκαν 

οινοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες σε γενικές γραμμές αφορούν στην 

απουσία παροχών και διευκολύνσεων τουριστικής εξυπηρέτησης, καλών καταλυμάτων, 

εστιατορίων και ύπαρξη δυσκολίας πρόσβασης σε οινοποιεία (Getz, 2000, σελ. 18) Σε 

άλλες περιπτώσεις, όπως αυτές των μεγάλων chateaux της Γαλλίας, δεν υπάρχει 

κανένας προσανατολισμός στον οινοτουρισμό και η δυναμική των επισκέψεων 

αγνοείται. Επίσης, δε συμμετέχουν στον τουρισμό οι αμπελουργοί -όταν δεν είναι και 

οινοποιοί- και παραμένουν απλώς μέρος του οινικού σκηνικού. Έτσι, η οινοτουριστική 

εμπειρία, στην Ευρώπη, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια μεμονωμένη πολιτισμική 

δραστηριότητα που οδηγεί σε σινικές περιοχές, όπου την ατμόσφαιρα συνθέτουν χωριά 

του κρασιού και μερικά οινοποιεία ανοιχτά στο κοινό.
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Σημειώνεται ότι, μέχρι την πρόσφατη εκτίναξη της οινοπαραγωγής στο Νέο Κόσμο, 

θεωρείτο ότι το καλό κρασί ήταν γαλλικό, ιταλικό ή και γερμανικό και ότι ο 

οινοτουρισμός, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, δεν ήταν σημαντικός. Γενικά, όμως, η 

Ευρώπη θεωρείται ότι διαθέτει τους πιο διάσημους οινοτουριστικούς προορισμούς 

αφενός λόγω της μεγάλης της αγοράς (πάνω από 300 εκατ. κάτοικοι ζουν κοντά σε 

πολλές οινοπαραγωγικές περιοχές) και αφετέρου λόγω των ποικίλων σαγηνευτικών 

πολιτισμικών στοιχείων της, τα οποία δημιουργούν ερέθισμα για ταξίδι σε κατοίκους 

άλλων χωρών. Η διαφορετικότητα του ευρωπαϊκού οινοτουρισμού, σε σχέση με 

εκείνον του Νέου Κόσμου, έγκειται στο γεγονός ότι την οινική γηραιά Ήπειρο 

συνθέτουν τόσο ένας τεράστιος αριθμός μικρών οινοποιείων όσο και η κυριαρχία λίγων 

μεγάλων κτημάτων -κάτι που ισχύει και για την Ελλάδα.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά την περίπτωση της Γαλλίας που, είτε το θέλουμε είτε όχι, 

παραμένει η μητέρα του οίνου -ασχέτως αν η πηγή των «φώτων» της βρίσκεται στην 

Αρχαία Ελλάδα. Ο οινοτουρισμός, αν και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της, 

μέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας και στη διενέργεια έρευνας (Choisy 

1996), ωστόσο, σε σχέση με χώρες του Νέου Κόσμου, υστερεί. Σχετικά, οι Desplats 

(1996) και Mallon (1996), υπογραμμίζουν την έλλειψη συνεργασίας των παραγωγών με 

τους εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας (Hall, Macionis 2000). Στη 

Βουργουνδία για παράδειγμα (Getz 2000), μόνο οι 260 από τους 5.000 οινοπαραγωγούς 

εμπλέκονται στον τουρισμό. Επίσης, περιοχές, με κρασιά που έχουν υψηλή φήμη και 

σίγουρα θα πουληθούν δε δέχονται επισκέπτες. Σημειώνεται ότι η κυριότερη αιτία 

οινοτουρισμού είναι η αύξηση των πωλήσεων, μέσω των οινοποιείων. Ο Robinson 

(1994) αναφέρει ότι το Μπορντό άργησε να αναπτύξει οινοτουρισμό και το Μεντόκ δεν 

είχε ένα ξενοδοχείο ή άνω του ενός εστιατόριο, κατάλληλο για διεθνή τουρισμό.

Ο γαλλικός οινοτουρισμός ξεκίνησε, το 1980, με τη δημιουργία επισκέψιμων χώρων, 

όταν οικονομικοί περιορισμοί ανάγκασαν τους παραγωγούς ν’ αποφασίσουν άμεσες 

πωλήσεις από τα οινοποιεία (Mallon 1996). Επιλέχθηκαν δύο τύποι οινοτουριστικής 

στρατηγικής, για την προσέλκυση των επισκεπτών (Thevenin 1996). Ο πρώτος 

περιλαμβάνει την ευρεία επενδυτική προσπάθεια των παραγωγών για την προσφορά 

ενός ολοκληρωμένου οινοτουριστικού προϊόντος με τη δημιουργία μουσείων οίνου, 

εκθέσεων, κέντρων έρευνας, δρόμων κρασιού, εστιατορίων και καταλυμάτων, όπως το 

ξεχωριστό δείγμα της σινικής περιοχής του Beaujolais. Ο δεύτερος αφορά άτυπα

Συμέλα Πασαλίδου, Executive MBA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Σεπτέμβριος 2003
96



δίκτυα, ενώσεις και wine clubs παραγωγών που συνεργάζονται για την προώθηση του 

οινοτουριστικού προϊόντος, όπως το Great Wine Club of the Chateaux of Languedoc ή 

την Association of Young Wine Professionals of Beaun (Getz - Hall, Macionis, 2000).

Πίνακας 3.2. Οινοτουριστική ανάπτυξη σε τρεις αμπελοοινικές περιοχές της Γαλλίας

Οινική
περιοχή

Αμπελώ
νες (Hec)

Οινοπαρ
αγωγοί

Αξιοθέατα Οινοτουριστικές δραστηριότητες

Αλσατία 12.000 7.200 185 23% των πωλήσεων ανήκουν σε τουρίστες
Βουργουνδία 21.000 5.000 260 12% των πωλήσεων ανήκουν σε τουρίστες
Μπορντό 115.000 17.800 260 Προσέλκυση 70.000 επισκεπτών ετησίως

Η Αλσατία διαθέτει 185 οινικά αξιοθέατα, 12 μουσεία κρασιού, πολλά από τα οποία 

συνδέονται μ’ έναν δρόμο κρασιού. Στο Μπορντό, υπάρχουν 260 οινοποιεία, που 

έλκουν ετησίως 70.000 επισκέπτες (Choisy 1996). To Cognac εκμεταλλεύεται τον 

τουρισμό πρωτίστως για την επικοινωνία των προϊόντων του. Η συγκεκριμένη περιοχή 

διαθέτει πολλές υποδομές για τους τουρίστες, στις οποίες περιλαμβάνονται αίθουσες 

γευστικής δοκιμής, δίγλωσσο προσωπικό, προβολή slides, εκθέσεις και ξεναγήσεις. Οι 

κρουαζιέρες στα κανάλια της Βουργουνδίας είναι διάσημες και περιλαμβάνουν τοπικά 

κρασιά, επιλεγμένα γεύματα, αθλητικές δραστηριότητες και ποδηλασία, κατά μήκος 

των καναλιών, καθώς και ιδιωτικές ξεναγήσεις στα chateaux της περιοχής (Getz 2000). 

Στη διοργάνωση εκδηλώσεων ανήκει ο Μαραθώνιος του Μεντόκ, μια διαδρομή μέσα 

από αμπελώνες και οινοποιεία, όπου οι μεταμφιεσμένοι μαραθωνοδρόμοι και όλοι οι 

μετέχοντες μοιράζονται τη χαρά, το χιούμορ, το κρασί, το σπορ, τη ζωή (ΕΤ1 2003).

Οι Howley και van Westering (1999), περιγράφουν τον αγγλικό οινοτουρισμό ως ένα 

νέο φαινόμενο και προνόμιο των υψηλότερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων και 

υπογραμμίζουν ότι οι πιο πολλές σινικές και γαστρονομικές αναζητήσεις αποτελούν 

μέρος μιας ημερήσιας εκδρομής. Με τη συμβολή των τοπικών τουριστικών γραφείων ο 

οινοτουρισμός προωθείται, αλλά επίσημα οι Δρόμοι Κρασιού έχουν μικρή επιτυχία.

Το κρασί για την Ιταλία, ως είναι σημαντικός πόρος και προϊόν τέρψης που στηρίζει 

την τοπική οικονομία και εμπνέει λογοτέχνες και ποιητές, αντιμετωπίζεται πλέον και ως 

τουριστικό προϊόν. Παρόλο που η Ιταλία (μαζί με τη Γαλλία) θεωρείται ο μεγαλύτερος 

παραγωγός οίνου διεθνώς, δραστηριότητες οινοτουρισμού ξεκίνησε πρόσφατα. Πριν το 

1993, οι οινοπαραγωγοί απέτυχαν να αναγνωρίσουν ή αδιαφόρησαν για τη δυναμική 

του. Επιπρόσθετα, το κοινό της Ιταλίας δε θεωρούσε ότι τα οινοποιεία ήταν ελκυστικά 

τουριστικά σημεία (Hall, Macionis 2000, Colombini3). To 1993, ιδρύεται ένας μη

Συμέλα Πασαλίδου, Executive MBA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Σεπτέμβριος 2003
97



κερδοσκοπικός φορέας με 730 μέλη (Prina Pera, 2000), το δίκτυο Movimento del 

Turismo del Vino (MTV), που περιλαμβάνει οινοπαραγωγούς, οινολόγους, εστιάτορες, 

ταξιδιωτικά γραφεία, Μ.Μ.Ε. και ειδικούς οίνου και καθιερώνει την ίδρυση τοπικών 

επιτροπών με την ευθύνη της προβολής και της οργάνωσης εκδηλώσεων (Pavan 1994)a' 

b. Οι δράσεις του MTV είναι πρωτίστως δράσεις επικοινωνίας και περιλαμβάνουν:

• Την οργάνωση φεστιβάλ οίνου που αναφέρεται ότι είναι τα μεγαλύτερα στον 

κόσμο, κατά τη διάρκεια των οποίων τα οινοποιεία είναι ανοιχτά στο κοινό.

• Την προβολή των οινοποιείων, εκδηλώσεων κ.λπ, μέσω του internet

• Την ανάπτυξη Δρόμων του Κρασιού

• Την έρευνα

• Τον εμπλουτισμό της επίσκεψης, με στόχο τις πωλήσεις του οινοποιείου

Αν και οι επισκέπτες σε ιταλικά οινοποιεία, από το 1993 έως το 1996, αυξήθηκαν από 

400.000 σε 2.5 εκ., ωστόσο, εμπόδιο της οινοτουριστικής ανάπτυξης είναι η έλλειψη 

σταθερής παροχής επισκέψεων -πρόβλημα και για τα μικρά οινοποιεία των Δρόμων 

του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος-. Σημειώνεται ότι από τα 730 μέλη του MTV (Prina 

Pera 2000), μόνο τα 392 είναι οινοποιοί κι απ’ αυτούς, μόνο το 23% δέχεται επισκέπτες 

χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον το 1997, μόνο το 3,2% των 

ιταλών οινοπαραγωγών ανέπτυξε τουριστικές δραστηριότητες (Hall, Macionis, 2000)“.

Η Ισπανία (Gilbert 1990) αναπτύσσει επίσης νέα τουριστικά προϊόντα, ιδιαίτερα 

πολιτιστικά, περιλαμβάνοντας σ' αυτά τη γαστρονομία και το κρασί. Ξεχωριστό δείγμα 

αποτελεί η περιοχή της Rioja, η οποία αναπτύχθηκε οινοτουριστικά λόγω της θέσης της 

και του φυσικού της περιβάλλοντος. Υπάρχουν, όμως και άλλα σημεία της χώρας με 

οινοτουριστική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι στο ελληνικό διαδίκτυο προβάλλεται 

τουριστικό πακέτο Δρόμων του Κρασιού της Ισπανίας που διατίθεται από ένα ελληνικό 

ταξιδιωτικό γραφείο (Goldair). Υποθέτοντας ότι για τη διάθεση του πακέτου έγινε πριν 

έρευνα αγοράς, θεωρούμε ότι το ελληνικό κοινό είναι έτοιμο να περιλάβει, στην 

ταξιδιωτική του μετακίνηση, περιηγήσεις σε Δρόμους του Κρασιού.

Στη βόρειο Πορτογαλία, η διαδρομή The Port Wine Route που ξεκίνησε το 1996 από 

την οινοποιία Douro Valley Port Region, προσφέρει στους επισκέπτες 54 σταθμούς σε
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κτήματα, οινοποιεία και wine bars. Οι περιηγήσεις ξεκινούν από το Οπόρτο, πόλη 

διάσημη διεθνώς για το πορτό και περιλαμβάνουν ξενάγηση, αφήγηση της ιστορίας και 

του τρόπου παραγωγής του πορτό κι επίσκεψη σε κάβες για γευστική δοκιμή (Ulysses).

Ο τουρίστας που επιθυμεί να επισκεφθεί τη Γερμανία θα πρέπει να προμηθευτεί «Τα 

Κρασιά της Γερμανίας», μια τετράχρωμη έκδοση με αναλυτικό χάρτη που παρουσιάζει 

τις ποικιλίες και τις οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Ο οδηγός περιγράφει τις 

σημαντικότερες οινικές διαδρομές και δίνει τη δυνατότητα ν' ανακαλύψει ο επισκέπτης 

Δρόμους και σημεία που συστήνουν οι Τοπικές Αρχές, όπως ο Moselweinstrasse 

(επίσημος Δρόμος Κρασιού) ο οποίος, κατευθυνόμενος από το Koblenz στο Perl (Getz 

2000), συνδυάζει την ιστορία (μεσαιωνικές πόλεις, παλιές εκκλησίες, μοναστήρια) μ' 

ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, επικλινείς αμπελώνες και πολλά οινοποιεία που 

προσφέρουν γευστική δοκιμή. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρώτος γερμανικός δρόμος 

του κρασιού (Deutsche Weinstrasse) ιδρύθηκε πριν από 58 χρόνια στην περιοχή Pfalz.

3.3. Μελέτες Περίπτωσης: Δρόμοι του Κρασιού στην Ευρώπη

Ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών Δρόμων του Κρασιού της Ευρώπης δόθηκε στην 

Συνεδρίαση της A REV (Assemblie des Regions Europeen Viticoles, 2000), με θέμα τον 

οινοτουρισμό*. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι αμπελοοινικών ευρωπαϊκών 

περιοχών ανέπτυξαν τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων τους. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στην ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε. να πάρει πολύτιμη 

πληροφόρηση από συναδέλφους της, οι οποίοι λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα 

για δεκαετίες. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν οι παρακάτω μελέτες περίπτωσης:

1) Ποιότητα και πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα της περιοχής

«Το σύστημα οργάνωσης των Δρόμων τού Κρασιού τού Πιεμόντε», όπως ανέφερε ο 

αναπληρωτής διευθυντής κ. Giancarlo Prina Pera, «προβλέπει όχι μόνο την εμπορία τού 

οίνου, αλλά και την ανάδειξη του πολιτιστικού του χαρακτήρα και τη συμβολή στην 

αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, η οποία δεν έχει υποδομές για πολλούς τουρίστες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους Δρόμους τού Κρασιού, είναι η ποιότητα, χωρίς την

* Η συντάκτρια της παρούσας εργασίας είχε συντονιστικό ρόλο στην όλη διοργάνωσης και παράλληλα 
αποτελούσε μέλος μιας ομάδας εργασίας, μαζί με άλλους εκπροσώπους ευρωπαϊκών οινικών περιοχών, με 
στόχο την συλλογή στοιχείων ευρωπαϊκών Δρόμων του Κρασιού (βλ. hllp./www. arev. org)
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οποία δεν -γίνεται τίποτα. Ποιότητα, όσον αφορά στα μέλη των Ενώσεων, τις δομές και 

την οργάνωση της προσφοράς υπηρεσίας. Οι Δρόμοι δεν πρέπει να αναπτύσσονται μόνο 

για ειδήμονες του κρασιού αλλά για όλο τον κόσμο. Έτσι, θα πρέπει να παρέχουν 

πληροφορίες στον τουρίστα για όλα τα γνωρίσματα της περιοχής».

2) Πρόγραμμα Δρόμων για όλη τη Μεσόγειο

Γνα την προώθηση προγράμματος που αναδεικνύει και προβάλλει τις πολιτιστικές 

διαδρομές της αμπέλου και του οίνου στις χώρες της Μεσογείου, η Ισπανίδα κ. Javier 

Erro Urrutia υπογράμμισε: «Είναι διαδρομές παγκόσμιου ενδιαφέροντος και η 

τεκμηρίωση γίνεται μέσα από ευρήματα της απώτερης αρχαιότητας. Το κρασί είναι 

πολιτιστικό προϊόν, αλλά το θέμα είναι με ποιο τρόπο αυτό θα προβληθεί. Η τοπική 

κυβέρνηση τής περιοχής τής Ισπανίας La Rioja προσπαθεί να συμπεριλάβει το κρασί σε 

κατάλογο προϊόντων που θα προταθούν στην UNESCO ως πολιτιστικά στοιχεία».

3) Δρόμοι κρασιού, λαδιού, και αλατιού στην Ιταλία

«Τρία εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν το 1999, στο πλαίσιο τού οινογαστρονομικού 

τουρισμού, την περιοχή, η οποία διαθέτει πάνω από 730 οινοποιητικές επιχειρήσεις και 

ξενώνα γευσιγνωσίας, στο Τορίνο», σημείωσε ο Enzo Ghiko. Παράλληλα, ανέφερε ότι 

έρευνα, σε δείγμα 10.000 ατόμων, κατέταξε το κρασί στην πέμπτη θέση, ανάμεσα σε 

έργα τέχνης. «Στην Ιταλία», πρόσθεσε «οι Δρόμοι του προϊοντικού τουρισμού είναι πολύ 

διαδεδομένοι και υπάρχουν Δρόμοι του Κρασιού, Δρόμοι Ελαιολάδου, ακόμη και Δρόμοι 

Αλατιού, στην Τοσκάνη».

4) Δοκιμή κρασιού και ψυχαγωγία

«Για 65 χρόνια λειτουργεί και εξελίσσεται διαρκώς ο Δρόμος του Κρασιού στο Πάλς της 

Γερμανίας» ανέφερε ο κ. Kurt Beck, «που βρίσκεται στα σύνορα με την Αλσατία και 

εκτείνεται σε μήκος 85 χιλιομέτρων, όπου ο επισκέπτης συναντάει μια οινοπαραγωγική 

περιοχή ανά δύο χιλιόμετρα. Οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν για το κρασί, αλλά κυρίως 

να το γευτούν. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μόνο το ειδικό εκπαιδευτικό μέρος, αλλά 

και το ψυχαγωγικό. Έτσι, στις δημοσιεύσεις, τονίζονται τα ιστορικά στοιχεία, οι 

αθλητικές δραστηριότητες και τα προγράμματα ξενοδοχείων. Για παράδειγμα, την ημέρα 

περιπέτειας του κρασιού απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, στην περιοχή κι οι επισκέπτες 

κινούνται με ποδήλατα. Επίσης οργανώνονται μια-δυο γιορτές κρασιού, ανά περιοχή και 

τα οινοποιεία είναι ανοιχτά και προσφέρουν τοπικές σπεσιαλιτέ. Οι τουρίστες, μετά από
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αυτές τις εμπειρίες, αγοράζουν κρασί. Κάθε άτομο, κατά μέσο όρο, αφήνει 72 μάρκα ενώ 

κάποιοι αγοράζουν έως και 25 μπουκάλια κρασί. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κάθε 

είδους γεωργική δραστηριότητα στην περιοχή».

5) Δρόμοι γαστρονομίας, διαμονή και οικοτουρισμός

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα επισκέπτονται τους Δρόμους τού 

Κρασιού της Αλσατίας κάθε χρόνο. Εκεί, όμως, τους περιμένουν 98 οινοποιεία, 20.000 

κλίνες, κάμπινγκ, παιδικές κατασκηνώσεις και 360 εστιατόρια, 11 από τα οποία 

περιλαμβάνονται στον οδηγό «Μισελέν». Παράλληλα, υπάρχει μουσείο του κρασιού 

και μουσείο αυτοκινήτων. «Ο οικοτουρισμός στην περιοχή βρίσκεται σε γραμμή 

ανάπτυξης», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης οινοπαραγωγών τής Αλσατίας, κ. Raymont 

Baltenweck. «Το 42% των τουριστών της περιοχής έχουν σχέση με τους Δρόμους του 

Κρασιού, ενώ το 10% των πωλήσεων οίνων πραγματοποιούνται μέσα απ’ αυτούς. 

Οργανώνονται πάνω από 200 εκδηλώσεις, σε κάθε χωριό, οι οποίες εκπλήσσουν τους 

επισκέπτες, όπως ο αγώνας σαλιγκαριού. Η περιοχή εκτείνεται σε μια ακτίνα 100 χλμ και 

έχει 4,5 εκατ. κατοίκους. Οι εσωτερικοί επισκέπτες (περίπου 50%) μένουν μία μέρα, ενώ 

οι ξένοι τουρίστες δύο. Τελευταία, μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει και η τρίτη ηλικία».

Η παραπάνω διεθνής προσέγγιση των Δρόμων του Κρασιού δεν μπορεί να αφήσει 

αδιάφορη την ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε. Ο φορέας πρέπει αφ' ενός να ενσωματώσει ανάλογες 

δράσεις στο βορειοελλαδικό χώρο αλλά και να διεκδικήσει τμήμα των διεθνών αγορών. 

Στην εισήγησή του, ο διευθυντής της, κ. Π. Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της Συνεδρίασης 

πρότεινε τη μελέτη προγραμμάτων Δρόμων Κρασιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την 

ενσωμάτωση του internet σε κοινές δράσεις, τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών οίνου, την υλοποίηση κοινών ενεργειών προβολής και την καθιέρωση 

κοινών περιόδων στην Ευρώπη, στις οποίες τα οινοποιεία θα είναι ανοιχτά στο κοινό.

3.4. Ο Αμπελοοινικός Κλάδος στη Βόρειο Ελλάδα: Ένωση Οινοπαραγωγών του 

Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος (Εν.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε)

Η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος Α.Ε και οι 25 

οινοποιίες - μέλη της αποτελούν το 90% περίπου του οινοποιητικού κλάδου της 

Βόρειας Ελλάδας. Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούν το σύνολο 

σχεδόν της οργανωμένης παραγωγής στο βορειοελλαδικό χώρο. Επιπλέον, στην
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Ελλάδα, ο οινοτουρνσμός οργανωμένα αναπτύχθηκε μόνο από την Ε.ν.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε. 

Βέβαια, είχαν προηγηθεί μεμονωμένες τουριστικές προσπάθειες από την πολύπλευρη 

ανάπτυξη του Πόρτο Καρράς (με ξεναγήσεις των πελατών των τριών ξενοδοχείων, 

δυναμικότητας 2.500 κλινών) και τις εταιρίες Μπουτάρη και Τσάνταλη, οι οποίες στη 

συνέχεια, οργανώθηκαν καλύτερα και μετέτρεψαν τους χώρους τους σε επισκέψιμους.

Ανατρέχοντας στην αμπελοοινική πορεία της Βορείου Ελλάδας, παρατηρούμε ότι, πριν 

από το 1990, υπήρχαν οι δύο μεγάλες οινοποιίες Τσάνταλη Α.Ε και Μπουτάρη 

Οινοποιητική (που συνεχίζουν να κυριαρχούν στο χώρο), τα συνεταιριστικά οινοποιία 

(Βαένι Νάουσα και ΕΑΣ Αμυνταίου), το Πόρτο Καρράς και οι οινοποιίες Κεχρή και 

Μπαμπατζιμόπουλου. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, ιδρύονται νέες επιχειρήσεις 

που αυξάνουν την παραγωγή τους και αποσπούν σημαντικά μερίδια αγοράς, αλλά και 

μονάδες που παραμένουν στην κατηγορία των "μικρών" επιχειρήσεων.

Σταδιακά, δημιουργείται μία ευγενής άμιλλα και αναπτύσσονται νέες ιδέες, νέες 

ποικιλίες, νέα φιλοσοφία, νέοι οινολόγοι. Η ανάπτυξη του κλάδου, εντοπισμένη 

χωροταξικά στον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο, δηλαδή, το διοικητικό διαμέρισμα 

της Μακεδονίας, την οινοποιητική περιοχή της Ραψάνης, στο νότο, την περιοχή των 

νομών Ξάνθης και Ροδόπης, στ’ ανατολικά και τις περιοχές -πλέον- Ζίτσα και 

Μετσόβου, δυτικά, έχει καταστήσει τα οινικά προϊόντα των περιοχών αυτών επώνυμα 

και ανταγωνιστικά, όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και τη διεθνή.

Γίνεται φανερό ότι η κατάσταση του αμπελοοινικού κλάδου, στην Βόρεια Ελλάδα, 

χαρακτηρίζεται, την τελευταία δεκαετία, από έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Η 

ανάπτυξη αφορά στη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, στην 

πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση των υποδομών των 

υφιστάμενων οινοποιείων, στην ίδρυση νέων δυναμικών οινοποιητικών επιχειρήσεων 

και στην ανάπτυξη οινοτουριστικών δραστηριοτήτων. Η όλη προσπάθεια έλαβε 

ενίσχυση από την Κ.Π. LEADER II, στην οποία εντάχθηκε η ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε. ως 

Συλλογικός Φορέας, συνειδητοποιώντας τη σημασία της συλλογικής δραστηριότητας 

στην ήπια αγροτική και τουριστική ανάπτυξη των αμπελοοινικών περιοχών.

Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο, τη δεκαετία του 

'90, υπερβαίνουν τα 22.010.270 € (7,5 δις δρχ.) και αφορούν τόσο σε κτιριακές
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εγκαταστάσεις (χώροι οινοποίησης και γευστικής δοκιμής, κάβες, αποθήκες ετοίμων 

προϊόντων, χώροι εμφιάλωσης κ.λπ.), όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές, 

απορραγιστήρια, εμφιαλωτικές μηχανές, αντλίες κ.λπ.). Σημαντικό κόστος επένδυσης 

αποτελεί η αγορά βαρελιών, πάγια ανάγκη για την παραγωγή ποιοτικών παλαιωμένων 

οίνων τα οποία απαξιώνονται γρήγορα και πρέπει να αντικαθίστανται (3 με 5 χρόνια).

Ο εκσυγχρονισμός προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία των 

οινοποιείων με την εφαρμογή καινοτομιών, είναι μια διεργασία ιδιαίτερα σημαντική, 

αλλά και αρκετά δαπανηρή, με ουσιαστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Τέτοιες 

εφαρμογές είναι η υιοθέτηση των συστημάτων ISO και HACCP. Το 2000, το 39% 

των επιχειρήσεων της ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε. διέθετε ISO, ενώ HACCP υπήρχε σ' ένα ποσοστό 

21% επιπλέον των οινοποιείων που εφάρμοζαν ISO. Επομένως, το συνολικό ποσοστό 

(HACCP) ανέρχεται στο 60% του κλάδου, ένα ποσοστό υψηλό. Επειδή, όμως, είναι 

υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, θα πρέπει να 

υιοθετηθεί σταδιακά και από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η παραγωγή ποιοτικού οίνου ξεκινά από τον έλεγχο της πρωτογενούς παραγωγής. Γι 

αυτό το λόγο, οι επιχειρήσεις οφείλουν ν’ ακολουθούν μια διαδικασία επίβλεψης των 

αμπελώνων η οποία ορίζεται από τις ίδιες. Η συνήθης διαδικασία είναι οι επισκέψεις 

γεωπόνων (στις μεγάλες οινοποιίες), κατά τη διάρκεια του έτους ή οινοπαραγωγών, 

ελλείψει ειδικού προσωπικού, λίγο πριν την έναρξη του τρύγου, για τη μέτρηση των 

σακχάρων και κατ' επέκταση, των βαθμών αιθυλικής αλκοόλης και της οξύτητας.

Η εμπορική δραστηριότητα είναι οργανωμένη σε πολλές από τις οινοποιητικές 

επιχειρήσεις μ' ένα μικτό σύστημα που συνδυάζει περισσότερους από έναν τρόπους 

εμπορίας. Πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικού δικτύου διανομής (58%), συνεργασίας με 

δίκτυο διανομής (37%) και συνεργασίας με χονδρεμπόρους (32%). Το 32% κάνει 

πωλήσεις από το οινοποιείο ενώ 21% πουλά το προϊόν του στα σούπερ-μάρκετ της 

χώρας και του εξωτερικού. Οι σημαντικότερες αγορές είναι τα κοντινότερα αστικά 

κέντρα, καθώς και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό πραγματοποιούνται συνήθως με τη βοήθεια χονδρεμπόρων 

και οι επαφές μ’ αυτούς γίνονται κυρίως στις διεθνείς εκθέσεις (ΕΝΟΑΒΕ 2002).
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3.5. Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

Οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος αποτελούν ένα πρωτοπόρο για την 

Ελλάδα τουριστικό πρόγραμμα και μια καινοτόμο πρόταση προς τον τουρίστα να 

επισκεφθεί τις αμπελουργικές περιοχές και τα οινοποιεία του βορειοελλαδικού χώρου, 

να ξεναγηθεί, να δοκιμάσει τα κρασιά τους και να ψυχαγωγηθεί.

Η οργανωμένη οινοτουριστική προσπάθεια άρχισε, το 1993, από 13 οραματιστές 

οινοπαραγωγούς οι οποίοι ίδρυσαν την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της 

Μακεδονίας, με το διακριτικό τίτλο Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας. Στο 

πλαίσιο του φορέα, ωρίμασε η ιδέα για τη δημιουργία ενός δικτύου επισκέψιμων 

οινοποιείων, στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό την ανάδειξη του αμπελοοινικού πλούτου 

και την οινοτουριστική προβολή. Ο Γ. Μπουτάρης, ως Πρόεδρος της ΕΝ.Ο.Α.Μ Α.Ε., 

είχε υπογραμμίσει ότι στόχος του δικτύου είναι «να οριστικοποιηθεί η θέση του ως 

κύριου φορέα διαχείρισης του οινοτουρισμού, στη Βόρειο Ελλάδα και να εξελιχθεί σε μια 

περιφερειακή επαγγελματική οργάνωση».

Από τις 28 Αυγούστου 2003, το δίκτυο έχει μετονομαστεί σε Ένωση Οινοπαραγωγών 

του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (Εν.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε) και το οινοτουριστικό 

πρόγραμμα Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, μετά από επέκταση των 

δραστηριοτήτων του στη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Σημερινός Πρόεδρος 

της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε. (και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Αποσταγμάτων και 

Οινοπνευματωδών Ποτών-ΣΕΑΟΠ) είναι ο Δρ. Γεώργιος Τσάνταλης.

Στο δίκτυο συμμετέχουν, ως συνεργαζόμενα μέλη, εστιατόρια, ξενώνες, επιχειρήσεις 

εναλλακτικού τουρισμού, μονάδες παραγωγής παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων, 

επιχειρήσεις αμπελοοινικής συμβουλευτικής υποστήριξης κ.λπ, με στόχο την από 

κοινού προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για 

τη στήριξη της αμπελοοινικής, πολιτισμικής και γαστρονομικής παράδοσης και της 

οινοτουριστικής δραστηριότητας. Συμπεραίνεται λοιπόν ο πολυδιάστατος ρόλος του 

φορέα στην τοπική αναπτυξιακή δομή των αμπελοοινικών περιοχών.

Οι γενικοί στόχοι της ΕΝΟΑΒΕ είναι η αναζήτηση λύσεων προσαρμοσμένων σε 

αγροτικές περιοχές, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων.
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επιχειρήσεων και του τοπικού πληθυσμού, που, σε συνεργασία, φροντίζουν για την 

ανάληψη ενεργειών ανάπτυξης που προσιδιάζουν στην κάθε περιοχή και έχουν διαρκή 

αποτελέσματα. Τέτοιες ενέργειες είναι η σήμανση, η ίδρυση λαογραφικών μουσείων 

με άξονα το αμπέλι και το κρασί, η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και της οινικής 

παράδοσης, η έκδοση βιβλίων, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το 1997, οι 

Δρόμοι του Κρασιού εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Οργανισμού της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με τίτλο «Δρόμοι του Κρασιού-Γαστρονομία».

Σήμερα, τα επισκέψιμα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος 

βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, κατά μήκος των διαδρομών. Η πρώτη διαδρομή 

ξεκινά από την κοιλάδα των Τεμπών, με το Δρόμο του Κρασιού των θεών του 

Ολυμπου, ο οποίος στριφογυρίζει, σκαρφαλώνοντας στις πλαγιές του Ολύμπου για να 

φτάσει στα όμορφα αμπελοχώρια της Ραψάνης και της Κρανιάς. Η δεύτερη διαδρομή 

είναι ο Δρόμος του Κρασιού των Μακεδόνων Βασιλέων: τα σημάδια στο χάρτη, 

διασχίζουν τον αμπελότοπο του Βελβεντού, σκαρφαλώνουν στο ορεινό Αμύνταιο για 

να ξανακατέβουν στη Νάουσα, την Πέλλα, τη Γουμένισσα, τη Μεσημβρία και να 

καταλήξουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται το Καλοχώρι, 

η Όσσα και η Επανομή. Η τρίτη διαδρομή, ο Δρόμος του Κρασιού της Χαλκιδικής, 

ταξιδεύει στη χερσόνησο της Χαλκιδικής με στάσεις στον Άγιο Παύλο, το γραφικό 

αμπελώνα του Porto Carras, στη Σιθωνία και το Άγιο Όρος. Ο Δρόμος του Κρασιού 

του Διόνυσου οδηγεί στη Μαρώνεια και στη Δράμα, ενώ χαράσσεται και η οινική 

διαδρομή της Ζίτσας και του Μετσόβου.

Ο προϋπολογισμός της ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε. προέρχεται από τις εισφορές των επίσημων 

μελών, ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας και τον αριθμό των οινοποιείων που 

διαθέτουν και τις συνδρομές των συνεργαζομένων μελών. Τα κύρια μέλη είναι:

1 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
2 Σ. ΚΕΧΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε.
3 ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
4 Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.
5 ΜΑΡΩΝΕΙΑ Α.Ε.
6 Α. ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ Ο.Ε.
7 Θ. ΑΙΓΑΣ Ε.Π.Ε.
8 I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
9 ΑΙΔΑΡΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

10 ΚΤΗΜΑ Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
11 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΔΑΛΑΜΑΡΑ

Δράμα
Καλοχώρι
Επανομή
Χαλκιδική
Χαλκιδική
Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσά Πέλλας
Πικέρμι Αττικής / Θεσ/νίκη
Γουμένισσα
Λάρισα
Νάουσα
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12 I. & Ε. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ο.Ε. Νάουσα
13 Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αμύνταιο Φλωρίνης
14 ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΝΤΗ Νάουσα
15 ΚΤΗΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη
16 ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Νάουσα
17 Α.Α.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑ-VAENI Νάουσα
18 ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΟΙΝΟΥ, ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Δράμα
19 ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Χαλκιδική
20 ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Θέρμη Θεσσαλονίκη
21 ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΣΗ Γ ουμένισσα
22 ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΝ Α.Ε. Καβάλα
23 ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Δράμα
24 ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. Μέτσοβο
25 Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα

Κατά μήκος των διαδρομών, ο επισκέπτης θα βρει τους χώρους δραστηριότητας

συνεργαζόμενων μελών, επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται

τομέα του τουρισμού, της γαστρονομίας και του οίνου (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε 2003):

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΛΗ

1 Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας (Ξενώνας "La Moara") Νυμφαίο Φλωρίνης
2 Ξενοδοχείο "Βέρμιο" Νάουσα
3 Ουζερί-Ψαροταβέρνα "Η Τράτα" Κοζάνη
4 Ταβέρνα "Αμαρρυλίς" Χαλκιδική
5 Ταβέρνα "Θωμάς" & ξενώνας "Αγκωνάρι" Σκλήθρο Αμυνταίου
6 Τσυιουράδικο Γουμένισσα
7 Εστιατόριο "Σουσουράδα" Χαλκιδική
8 Ξενώνας "Οικία Αλεξάνδρου" Αρναία Χαλκιδικής
9 Ξενοδοχείο "Αμπελώνας" Βαλταδώρου Νάουσα

10 Ξενοδοχείο "Εσπερίδες" Νάουσα
11 ROXANI COUNTRY HOUSE HOTEL & RESTAURANT Ν. Ροδόπης
12 Εστιατόριο "Φιλίππειον" Ημαθία
13 Εστιατόριο "Αγιονέρι" Πολύγυρος
14 Ταβέρνα "Κοντοσώρος" Φλώρινα
15 Εστιατόριο "Κατσουπάκη" Φλώρινα
16 Εστιατόριο "Αγνάντι" Παραλία Επανομής
17 Εστιατόριο "Λώρης-Στέλιος" Πλατεία Επανομής
18 Εστιατόριο "Πεύκα" Νέα Μηχανιώνα

19 Εργαστήρι παραδοσιακών γεύσεων "Η Συνταγή της Γιαγιάς" Νάουσα
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΗ

20 Αμπελοοινική Ε.Π.Ε. Θέρμη Θεσσαλονίκη
21 TUV HELLAS S.A. Θεσσαλονίκη
22 Κάβα DEPOT DES VINS Θεσσαλονίκη
23 ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΕΒΕ Βέροια
24 VITRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αλεξάνδρεια
25 ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΙ Ο.Ε. Θεσσαλονίκη
26 WINE PLUS Θεσσαλονίκη

των

στο
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3.5.1. Κανονισμός Λειτουργίας των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

Οι οινοπαραγωγοί, μέλη της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε. που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στα 

επισκέψιμα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος (Δ.Κ.Β.Ε), 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σεβαστούν τους όρους του παρακάτω εσωτερικού 

κανονισμού ο οποίος προσδιορίζει τις κύριες προϋποθέσεις για την λειτουργία τους, τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται δεκτός ο επισκέπτης, καθώς και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών:

Α) Υποχρεώσεις του Οινοποιού για το επισκέψιμο οινοποιείο 

Α1. Απαραίτητα στοιγεία

1. Επιμέλεια της ασφαλούς πρόσβασης στο οινοποιείο

2. Ύπαρξη πινακίδας στην είσοδο του οινοποιείου με το σήμα των Δρόμων του 

Κρασιού, το ωράριο επισκέψεων και το κόστος γευστικής δοκιμής, εάν υπάρχει

3. Δυνατότητα να παραμένει ανοικτό σε καθορισμένες ώρες και μέρες επίσκεψης 

(για τα Σαββατοκύριακα, μετά από επικοινωνία)

4. Επιμέλεια των κατευθυντηρίων πινακίδων των οινοποιείων, καθώς και της κάθε 

πινακίδας των Δ.Κ.Β.Ε (επιδιόρθωση ή ενημέρωση της εταιρείας για συντήρηση)

5. Χώρος πάρκιγκ

6. Χώρος υποδοχής επισκεπτών, W.C.

7. Ύπαρξη σχεδιασμένης διαδρομής, προσαρμοσμένης στο κάθε οινοποιείο

8. Χώρος γευσιγνωσίας με κανονική θερμοκρασία για άνετη γευστική δοκιμή

9. Χώρος πώλησης με λογιστική παρακολούθηση

10. Βιβλίο εντυπώσεων επισκεπτών

11. Ενημερωτικό έντυπο για το οινοποιείο και τα κρασιά παραγωγής, καθώς και 

τιμοκατάλογος κρασιών και λοιπών υπηρεσιών

12. Παροχή πληροφοριών για τα μέλη των Δρόμων του Κρασιού

A.2. Προαιρετικά αλλά γρήσιιια στοιγεία

1. Πωλήσεις ειδικών κρασιών και συσκευασίες δώρου

2. Προσφορά εδεσμάτων τοπικής γαστρονομίας

3. Πώληση τοπικών προϊόντων
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4. Έκθεση παραδοσιακών αντικειμένων αμπελουργίας οινοποιίας

5. Πωλήσεις αξεσουάρ του κρασιού και βιβλίων

6. Παράδοση κρασιών με το ταχυδρομείο

Β) Υποχρεώσεις επισκέψιμου οινοποιείου προς την ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε.

1. Υποδοχή των στελεχών της εταιρείας και παροχή κάθε είδους πληροφοριών σε 

σχέση με το επισκέψιμο οινοποιείο

2. Ενημέρωση της εταιρείας ανά τετράμηνο με στοιχεία αριθμού επισκεπτών, 

χρόνου επίσκεψης, αγορές κρασιών, εθνικότητας επισκεπτών (θα δοθεί πρότυπο 

φύλλο με τα στοιχεία)

3. Ενημέρωση της εταιρείας για πιθανή αλλαγή ωραρίου επίσκεψης καθώς και 

οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του οινοποιείου που έχουν καταχωρηθεί στα 

έντυπα των Δρόμων του Κρασιού.

4. Πληρωμή ποσού ανά έτος, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που θα εγκρίνεται 

κάθε Νοέμβρη του προηγούμενου έτους.

Γ) Υποχρεώσεις της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε προς τα επισκέψιμα οινοποιεία

1. Ισότιμη προβολή και υποστήριξη κάθε επισκέψιμου οινοποιείου

2. Τοποθέτηση σήμανσης

3. Ετήσια ενημέρωση για τις επισκέψεις ανά οινοποιείο και σε στο σύνολο των 

Δρόμων του Κρασιού

4. Έκδοση εντύπων με τα συμφωνημένα στοιχεία επίσκεψης κάθε οινοποιείου

5. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε κάθε οινοποιείο αν το επιθυμεί ο οινοποιός.

6. Σύνταξη φύλλου αξιολόγησης μετά από επίσκεψη σε οινοποιείο

7. Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της κατάστασης του κάθε επισκέψιμου 

οινοποιείου καθώς και των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται και 

διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου

8. Προτάσεις βελτίωσης της επισκεψιμότητας του κάθε οινοποιείου

9. Ενημέρωση του επισκέψιμου οινοποιείου για τυχόν προβλήματα που μπορεί να 

δημιουργεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ολομέλειας.

10. Πρόταση επιβολής ποινών σε επισκέψιμα οινοποιεία που επηρεάζουν αρνητικά 

την εικόνα των Δρόμων του Κρασιού. Η πρόταση γίνεται προς το Διοικητικό
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Συμβούλιο ή την ολομέλεια και στη συνέχεια κοινοποιείται στο μέλος. 

Απαραίτητη η αυξημένη πλειοψηφία στη λήψη της απόφασης.

Η μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορεί να έχει ως επακόλουθο την 

αποπομπή του μέλους από τους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, και την 

αφαίρεση της ειδικής πινακίδας (ΕΝΟΑΒΕ, 5 Ιουνίου 2000).

3.5.2. Η επικοινωνία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

Τα οινοποιεία-μέλη της ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και διαθέτουν 

μέρος της δραστηριότητας των στελεχών τους για την επίτευξη των κοινών τους 

στόχων. Οι επικοινωνιακοί στόχοι του δικτύου είναι:

• Το κτίσιμο της εικόνας και της φήμης των κρασιών και η προβολή τους στην 

Ελλάδα και εξωτερικό.

• Η οινική ανάπτυξη και η τουριστική αξιοποίηση του βορειοελλαδικού 

αμπελώνα, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ποικίλων τοπικών πόρων.

• Η στήριξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με κεντρικό άξονα το 

αμπέλι και το κρασί, καθώς και η οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

• Η συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης γενικών κανόνων που να διέπουν τις 

σχέσεις αμπελουργών, οινοποιών και οινεμπόρων, με σκοπό την καλύτερη 

συνεργασία και την ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων.

Η ΕΝ.Ο.Α.ΒΕ. Α.Ε. έχει αναλάβει να διαφοροποιήσει το κρασί από τα υπόλοιπα 

αλκοολούχα ποτά και να εμπλουτίσει το οινοτουριστικό προϊόν με ποικίλες δράσεις, 

καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

S Χάραξη τουριστικών διαδρομών, όπου προσδιορίζονται όλα τα σημεία του 

οινολογικού, πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως αμπελώνες, 

οινοποιεία, αρχαιολογικά και ιστορικά αξιοθέατα, χώροι φυσικού κάλλους.

S Εκπαίδευση των επαγγελματιών που σχετίζονται με το κρασί, όπως εστιάτορες, 

ξενοδόχοι, σερβιτόροι, ειδικοί ξεναγοί κ.λ.π

^ Δημιουργία επισκέψιμων χώρων στα οινοποιεία, για ξενάγηση, παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών (εστίαση, μουσείο κ.ά), εκπαίδευση, γευστική δοκιμή

S Έρευνα και ανάπτυξη

S Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς
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·/ Συνεργασία με εταιρίες των αγροτικών περιοχών με συναφείς στόχους και η 

στήριξη της περιφερειακής οικονομίας

•S Οργάνωση εκδηλώσεων γαστρονομικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ για να 

προσεγγίσει ο καταναλωτής την οινική-πολιτισμική παράδοση 

■S Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων 

■S Διοργάνωση του 1ου, 2ου & 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης 

(κάθε δύο χρόνια), στο πλαίσιο της Δ.Ε.ΤΡΟ.Π, σε συνεργασία με τη HELEXPO 

■S Ενέργειες προβολής και προώθησης των οινικών και τουριστικών προϊόντων 

S Διεύρυνση του δικτύου με νέα μέλη.

3.6. Οργάνωση Ξεναγήσεων και Εκδηλώσεων: Βασικά επικοινωνιακά εργαλεία 

του Οίνου και του Οινοτουρισμού

Βασικά εργαλεία επικοινωνίας της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της 

Βορείου Ελλάδος είναι οι ξεναγήσεις στους αμπελώνες και τα οινοποιεία των ειδικών 

(αλλά και γενικών) ομάδων και οι ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

3.6.1. Οι ξεναγήσεις ειδικών ομάδων

Ξεναγήσεις διοργανώνονται για δημοσιογράφους τουρισμού, ειδικούς του κρασιού, 

διακινητές οίνου της Ελλάδας και του εξωτερικού, wine clubs κ.λπ. Η επιτυχία τους 

προϋποθέτει άρτια οργάνωση και ορισμένες διαδικασίες που καταγράφονται με πολύ 

άμεσο και πρακτικό τρόπο από τον καθηγητή Γ. Πιπερόπουλο (1999). Αν υποθέσουμε 

ότι η ξενάγηση αναφέρεται σε μια ομάδα δημοσιογράφων της Ελλάδας, θα 

ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

1) Σύνταξη προσεκτικού καταλόγου δημοσιογράφων.

2) Καθορισμός ημερομηνιών, ώστε οι δημοσιογράφοι (οι τουρ οπερέϊτορς κ.λπ) να 

μην έχουν άλλες υποχρεώσεις.

3) Γενικό σχέδιο/ πρόγραμμα που θα είναι ευχάριστο και δεν θα κουράζει.

4) Προσκλήσεις, τις οποίες ακολουθεί τηλεφώνημα για επιβεβαίωση (αν ένας 

δημοσιογράφος αδυνατεί να έρθει, γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθεί).

5) Κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία (φιλοξενία) και εξασφάλιση της μεταφοράς.

6) Υποδοχή με κοκτέιλ ή δείπνο (ανάλογα με την ώρα άφιξής τους).
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7) Άτομο που συνοδεύει την ομάδα. Στα οινοποιεία, υπάρχουν οι ξεναγοί, οι οποίοι 

είναι ειδικά εκπαιδευμένοι (από την ΕΝΟΑΒΕ). Επίσης, απαιτείται η παρουσία 

του οινοπαραγωγού ή του οινολόγου.

8) Γεύμα με τοπική παραδοσιακή κουζίνα και τοπικά κρασιά, κατά τη διάρκεια των 

οποίων οι οινοποιοί έχουν την ευκαιρία να πληροφορήσουν τους δημοσιογράφους 

και να ανταλλάξουν απόψεις.

9) Φάκελο με έντυπο υλικό των Δρόμων του Κρασιού, φωτογραφίες και έντυπα για 

τη γευστική δοκιμή (ειδικές φόρμες, στις οποίες σημειώνεται η γευστική 

εντύπωση), αν πρόκειται για γευσιγνώστες.

10) Αποχαιρετιστήριο γεύμα (στο γεύμα μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον 

Πρόεδρο της ΕΝΟΑΜ, το Διευθυντή και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, οι 

οινοπαραγωγοί των οποίων τα κρασιά δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη 

επίσκεψη/ ξενάγηση).

Ακόμα, υπάρχει πρόβλεψη ενός ελεύθερου απογεύματος (ή και μέρας ανάλογα με τη 

διάρκεια της παραμονής), μιας πολιτιστικής εκδήλωσης (π.χ. αναβίωση κάποιου 

δρώμενου), μιας επίσκεψης σε αρχαιολογικό χώρο και σε περιοχές φυσικού κάλλους. 

Μετά το πέρας της ξενάγησης, γίνεται αξιολόγηση, όσον αφορά στα οφέλη ή τα 

προβλήματα που προέκυψαν και σχεδόν πάντα, υπάρχουν, όπως υπογραμμίζει ο κ. 

Γιώργος Πιπερόπουλος (1999), τόσο θετικά όσο και αρνητικά σημεία, εκ των οποίων τα 

δεύτερα υπάρχει μέριμνα να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

3.6.2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, που 

πραγματοποιούνται τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αμπελότοπους, έχουν τη δύναμη 

να ψυχαγωγούν, να ενημερώνουν αλλά και να προάγουν την πολιτισμική και 

επικοινωνιακή αξία του οίνου. Ενδεικτικά, θα παραθέσουμε ορισμένες, για να γίνουν 

αντιληπτά τα διαφορετικά στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα απ' αυτές.

Αναπαράσταση Παραδοσιακού Τρύγου στη Νάουσα

Σε μια γιορτή ξεχωριστή που αντανακλά τα τοπικά ήθη και τα έθιμα, οδηγούν οι 

Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, κάθε Σεπτέμβρη. Η Νάουσα, για τους 

σύγχρονους αμπελουργούς και οινοποιούς της, κρύβει μια από τις εντονότερες 

αναμνήσεις: την αναπαράσταση του παραδοσιακού τρύγου.
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Στο πλαίσιο της αναπαράστασης, μια πομπή με άλογα και κάρα στολισμένα και 

φορτωμένα με άδεια καδιά, αναχωρεί από το Μύλο Ματθαίου, με τους «τρυγητάδες» 

και τις «μόμισες» (άνδρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά που έρχονταν στη Νάουσα 

την εποχή του τρύγου) τους κλαδευτάδες, τους βαρελάδες και τους κερατζήδες, με τα 

γεμάτα στολίδια και κουδούνια άλογά τους, Η χαρούμενη πομπή, κάτω από τους ήχους 

παραδοσιακών οργάνων κατευθύνεται, μέσα από τα σοκάκια της Νάουσας, όπως πριν 

από πολλά χρόνια, στο αμπέλι για τον τρύγο. Φτάνοντας στο κτήμα Δαλαμάρα, 

ξεφορτώνουν τα καδιά από τ’ άλογα και ξεκινούν το μάζεμα των σταφυλιών.

Όταν θάρθει η ώρα του γεύματος, θα απολαύσουν την παραδοσιακή φασολάδα και τις 

τοπικές πίτες, υποδεχόμενοι τη νέα σοδειά, εδέσματα που έχουν τη δυνατότητα να 

γευτούν παράλληλα και οι παρευρισκόμενοι, με τη συνοδεία εκλεκτού κρασιού. Οι 

χοροί και τα τραγούδια συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το φαγητό, ώσπου 

να φορτωθούν πάλι τα καδιά, γεμάτα πλέον και να ακολουθήσουν το δρόμο προς το 

κελάρι, όπου θα λάβει μέρος το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών. Αρχίζει μ’ ένα 

νιο και μια νέα που ξυπόλητοι πατούν τα σταφύλια, ζαλισμένοι από τους ήχους των 

οργάνων και τ’ αρώματα του μούστου.

Οι βαρελάδες, οι κλαδευτάδες, οι τρυγητάδες και οι μόμισες, οι Ναουσαίες γυναίκες, που 

η παράδοση τις θέλει να μένουν σπίτι και να ετοιμάζουν τα παραδοσιακά πιάτα και οι 

κερατζήδες, αγωγιάτες που κουβαλούσαν τα βαρέλια με το κρασί, μοναδικές φιγούρες 

που ξυπνούν θύμησες του μακρινού παρελθόντος της Νάουσας. Για όλους αυτούς, ο 

Σεπτέμβρης ήταν η εποχή που θάβγαιναν από την καθημερινή ρουτίνα για να 

παρασυρθούν σε μια γιορτή που οι ρίζες της κρατούν από τη διονυσιακή λατρεία.

Στους Δρόμους του Κρασιού και της Γευσιγνωσίας - Από την Αρχαιότητα έως Σήμερα

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, στις 22 Σεπτεμβρίου 2002, από την 

Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Γεωπόνων 

νομού Ημαθίας και το Σύλλογο Μελέτης και Διάδοσης του Ελληνικού Λόγου. Η 

Βέροια είναι μια πόλη που, εκτός από πρωτεύουσα μιας από τις σπουδαιότερες 

ελληνικές αμπελοοινικές ζώνες ονομασίας προέλευσης, έχει να επιδείξει μια σπάνια 

γαστρονομική πολυμορφία και κουλτούρα: Πόντιοι, Βλάχοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες 

αποτελούν ένα ξεχωριστό μωσαϊκό ανθρώπων με πλούσια γαστρονομική παράδοση.
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Στην εκδήλωση, που είχε ως άξονα την αρχαιοελληνική κουζίνα, εδέσματα της οποίας 

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, σε συνδυασμό με τοπικά κρασιά, 

παρουσιάστηκαν θέματα όπως, «Κοινωνικές και οικονομικές δομές των αμπελουργικών 

περιοχών της Ελλάδας», «Το νέο δόγμα της Οινοποσίας», «Το κρασί στην υγεία μας». 

Ο Π. Γεωργιάδης, σχετικά με την εκδήλωση, σημείωσε: «Οι παρευρισκόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι η αρχαιοελληνική κουζίνα, παρά τις όποιες ελλείψεις σε 

υλικά που στη σημερινή Μεσογειακή κουζίνα θεωρούνται δεδομένα (ντομάτες, πιπεριές, 

πατάτες, κολοκύθια), δεν υστερούσε, σε νοστιμιά και ποικιλία αγαθών. Το ποιοτικό κρασί 

δε, αραιωμένο με νερό, αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της» (ΕΝΟΑΒΕ 2003).

Κρασί και Παραδοσιακά Έθιμα στο "Μύλο ", στη Θεσσαλονίκη

Η αναβίωση τοπικών παραδοσιακών εθίμων με γευστικές δοκιμές διοργανώθηκε από 

τους Δρόμους του Κρασιού της Μακεδονίας, στον πολυχώρο του Μύλου (Θεσ/νίκη), 

29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2000 και ήταν για τους παρευρισκόμενους 

οινόφιλους μια εξαιρετική ευκαιρία για απόδραση και γνωριμία με τον αμπελοοινικό 

πολιτισμό. Η εκδήλωση παρουσίασε το διονυσιακό δρώμενο, Μπαμπούγερα της Καλής 

Βρύσης (κεφ. 1.3.3), παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών και κέρασμα μούστου, με τη 

συνοδεία ζουρνάδων από τη Γουμένισσα και γευστική δοκιμή 100 εκλεκτών κρασιών, 

με τοπικές πίτες. Η πρόσκληση (4 euro) έδινε τη δυνατότητα αγοράς τριών ποτηριών 

οίνου και πίτας, καθώς και συμμετοχής σε κλήρωση, με δώρο επιλεγμένα κρασιά.

3.7. Συμβολή της ΕΝΟΑΒΕ και των Δρόμων του Κρασιού στην Τοπική Ανάπτυξη

Η συμβολή του κρασιού στην τοπική ανάπτυξη συχνά καθορίζεται από τη γεωγραφική 

περιοχή, όπως Βουργουνδία (Burgundy), Καμπανία (Champagne), Κιάντι (Chianti), 

Rioja κ.λπ, που σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται με τις ζώνες ονομασίας προέλευσης. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τον οινοτουρισμό, ο οποίος προωθείται βάσει της 

ελκυστικότητας των περιοχών (Spawton 1998).

Στο βορειοελλαδικό χώρο (μέλη ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε.), ο κλάδος της οινοποιίας απασχολεί, 

στην παραγωγή, 720 περίπου εργαζόμενους. Σ’ αυτό τον αριθμό θα πρέπει να 

προστεθούν τα μέλη των οικογενειών στις «οικογενειακού τύπου» επιχειρήσεις, καθώς
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και ένας σημαντικός αριθμός εποχιακού προσωπικού -συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών- που εργάζεται στις οινοποιίες κατά τις περιόδους της παραλαβής των 

σταφυλιών και της εμφιάλωσης των κρασιών.

Επίσης, στην οινοποιία βασίζονται διάφοροι κλάδοι, όπως οι επιχειρήσεις διανομής 

κρασιών, οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

οινοποίησης καθώς και οι οργανισμοί ή τα πρόσωπα που παρέχουν επιστημονική 

υποστήριξη (οινολογική και άλλη) στις επιχειρήσεις. Η ύπαρξη και η βιωσιμότητα των 

παραπάνω δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο γενικότερο δυναμικό 

του κλάδου, εφόσον αυτές στηρίζονται αποκλειστικά στην οινοπαραγωγή.

Ο σημαντικότερος, όμως, κλάδος που εξαρτάται από την οινοποιία είναι η 

αμπελουργία, η οποία έχει ακολουθήσει, ως έναν βαθμό, την εξέλιξη της οινοποιίας. 

Περιοριστικούς όρους για την ανάπτυξη της αμπελουργίας αποτελούν η Κοινοτική και 

Εθνική Νομοθεσία που παρέχουν λιγότερες άδειες αμπελοφυτεύσεων από τις 

υφιστάμενες ανάγκες, λόγω των αποθεμάτων κρασιού που έχουν δημιουργηθεί στις 

άλλες οινοπαραγωγές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αμπελοκαλλιεργητές υπολογίζονται σε 3.500 περίπου, για τους περισσότερους εκ 

των οποίων η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί κύρια πηγή εσόδων. Αυτό ενισχύεται από 

το γεγονός ότι σε περιοχές, όπως η Γουμένισσα, η Μεσήμβρια, το Αμύνταιο, η 

Αγχίαλος αποτελεί μονοκαλλιέργεια. Η ανάπτυξη της οινοποιίας και συνακόλουθα της 

αμπελουργίας έχει βελτιώσει το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο των αγροτικών 

νοικοκυριών που ασχολούνται με την καλλιέργεια της αμπέλου. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι η αμπελουργία μπορεί να αναπτυχθεί σε εδάφη που δεν είναι ιδιαίτερα γόνιμα και 

δεν ενδείκνυνται για άλλες καλλιέργειες και ειδικότερα εντατικές καλλιέργειες. 

Σημαντική παράμετρος είναι η απορρόφηση, σταθερά και με βελτιωμένες τιμές, της 

αγροτικής παραγωγής των αμπελοκαλλιεργητών που αποτελεί πόλο ανάπτυξης για τις 

αμπελοοινικές περιοχές, οι οποίες είναι κυρίως ημιορεινές και ορεινές και 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας και κοινωνικοοικονομικής υστέρησης.

Όσον αφορά στον οινοτουρισμό, η δράση των Δρόμων του Κρασιού δεν περιορίζεται 

στα επισκέψιμα οινοποιεία, αλλά επηρεάζει την αναπτυξιακή προσπάθεια των 

αμπελοοινικών περιοχών. Στο δίκτυο, όπως προαναφέρθηκε, συμμετέχουν, ως

Συμέλα Πασαλίδου, Executive MBA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Σεπτέμβριος 2003
114



συνεργαζόμενα μέλη, ή επωφελούνται από αυτό ξενώνες, εστιατόρια, επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, μονάδες παραγωγής παραδοσιακών η/ 

και τοπικών προϊόντων κ.λπ. Έτσι, αφενός συσσωρεύονται επιπλέον πόροι στην 

περιφέρεια και αφετέρου αξιοποιούνται πλήρως οι υφιστάμενοι πόροι με καινοτόμες 

κατευθύνσεις και ενέργειες. Έχουμε, λοιπόν, διαφοροποίηση των αμπελοοινικών 

δραστηριοτήτων για τη δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών 

εισοδημάτων και νέες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την τοπική οικονομία, 

προτεραιότητα εθνική και κοινοτική (Υπουργείο Γεωργίας 2003). Συγκεκριμένα, οι 

ενέργειες των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος συμβάλλουν στα εξής:

• Καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων

• Σταθεροποίηση θέσεων εργασίας στον κλάδο, δημιουργία θέσεων εργασίας και 

νέων επαγγελμάτων, ένταξη στο δίκτυο συμπληρωματικών επαγγελμάτων

• Δημιουργία νέων τοπικών τυποποιημένων προϊόντων

• Δημιουργία νέου τουριστικού προϊόντος και διαφοροποίηση/ εμπλουτισμός του 

προϊόντος "οινοτουρισμός"

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και εμπλουτισμός της με νέα προϊόντα

• Ανάπτυξη του οινικού και πολιτιστικού τουρισμού

• Ανάπτυξη συλλογικής δράσης

• Παραμονή των νέων στις αγροτικές περιοχές, δημιουργία νέων ενδιαφερόντων

• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

3.8. Επικοινωνιακή και Εμπορική Δραστηριότητα, μέσω Διαδικτύου

Σύμφωνα με την "The Internet European Travel Monitor", μια από τις πιο εκτεταμένες 

μελέτες του Internet που έγιναν ποτέ στην Ευρώπη, 27.263 εκατ. διεθνή και εσωτερικά 

ταξίδια ξεκίνησαν από το Internet από Ευρωπαίους, το 1999. Απ' αυτά τα 5.738 εκατ. 

κλείστηκαν και πληρώθηκαν on line. Σ' ότι αφορά στα ταξίδια εξωτερικού από 

Ευρωπαίους: α) 13.046 εκατ. ταξίδια ξεκίνησαν στο internet αλλά κλείστηκαν και 

πληρώθηκαν εκτός internet β) 3.820 εκατ. ταξίδια κλείστηκαν και πληρώθηκαν online. 

Συνολικά 16.866 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό ξεκίνησαν από το Internet. Τα μεγέθη 

δείχνουν ότι 22.65% των ταξιδιών ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε (κράτηση-πληρωμή) 

μέσω του internet. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν ότι υπήρξε αύξηση 

300% σε σχέση με το 1998 (e-tourismnewsletter.com/efocus.html).
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Όπως αναδεικνύει έρευνα της ΕΝΟΑΒΕ, τα οινοποιεία, αν και λειτουργούν ήδη ως 

επισκέψιμοι χώροι, έχουν καταγράψει σειρά επενδυτικών αναγκών, ανάμεσα στις 

οποίες είναι και η σωστή παρουσίαση στο διαδίκτυο των Δρόμων του Κρασιού. Η ίδια 

έρευνα κατέγραψε ότι τα περισσότερες από τα 25 μέλη της ΕΝΟΑΒΕ είναι 

εξοπλισμένα με Η/Υ (102 Η/Υ συνολικά), 23 επιχειρήσεις έχουν e-mail, ενώ γενικά δεν 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την προβολή των προϊόντων τους.

Τις ελλείψεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου 

για την προβολή της εικόνας τους και της προώθησης των κρασιών τους -κάτι που στην 

Ιταλία εφαρμόζεται με επιτυχία- μπορεί να καλύψει η ΕΝΟΑΒΕ, άποψη στην οποία, 

όπως φαίνεται, συνηγορούν και οι παραγωγοί. Αυτή η απαίτηση ενισχύεται ιδιαίτερα 

με τις μικρές μονάδες των οποίων οι δυνατότητες επενδύσεων και οι τεχνολογικές τους 

γνώσεις, στη χρήση Η/Υ και διαδικτύου είναι πολύ περιορισμένες.

Σύμφωνα με στοιχεία του κεφ. 3.4., η εμπορική δραστηριότητα των οινοποιείων, δεν 

περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η έρευνα της ΕΝΟΑΒΕ έδειξε ότι e-commerce 

πραγματοποιείται μόνο από μία επιχείρηση, ενώ οι ποσότητες που διακινούνται είναι 

μηδαμινές. Ωστόσο, το σύνολο των οινοπαραγωγών-μελών επιθυμεί την περαιτέρω 

αξιοποίηση του διαδικτύου εμπορικά. Η μη γνώση, όμως, του αντικειμένου, τους 

κάνει επιφυλακτικούς. Απ' ότι φαίνεται, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι"τόσο ο 

επιχειρηματίας, όσο και ο καταναλωτής δεν έχουν την απαραίτητη ενημέρωση για το τι 

είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το πώς οι ίδιοι θα ωφεληθούν και θα αδράζουν των 

ευκαιριών ... "(Electronic Commerce 2000).

Οι περισσότεροι οινοπαραγωγοί θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια τέτοια δραστηριότητα, 

αρχικά σε συνεργασία με κάποιον άλλο φορέα, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας. Δεν 

είναι τυχαίο ότι εξαιτίας ανάλογων αδυναμιών, πολλές ιστοσελίδες εκπροσωπούν 

κοινές δράσεις ή κλάδους. Ο φορέας που εμπιστεύονται πιο πολύ είναι η ΕΝΟΑΒΕ, 

ενώ το 26,3% επιθυμεί συνεργασία με άλλους φορείς, χωρίς να τους προσδιορίζει. Αυτό 

θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία ενός κόμβου (vortal), μέσω του οποίου ο 

χρήστης, αφού κάλυπτε την επιθυμία για πολύπλευρη οινική ενημέρωση, θα ήταν 

εύκολο να οδηγηθεί σε on line αγορές, από μια πλούσια λίστα κρασιών. Σημαντικό 

πλεονέκτημα για τους ηλεκτρονικούς επισκέπτες είναι η συγκεντρωτική παρουσίαση 

της ΕΝΟΑΒΕ του 95% των παραγόμενων κρασιών του βορειοελλαδικού χώρου.
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Η σημασία του internet για τα μέλη της ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε. επιβεβαιώνεται κι από τα 

στατιστικά στοιχεία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι, μέχρι το τέλος του 2003, υπολογίζεται 

ότι πάνω από 170 εκατ. Ευρωπαίοι ή 47 εκατ. ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα έχουν 

πρόσβαση στο internet, ενώ ο ηλεκτρονικός πληθυσμός, το 1999, άγγιξε τους 171 εκατ. 

Web χρήστες παγκοσμίως (The global internet). Οι σύγχρονες τεχνολογίες, λοιπόν, 

μπορούν να συνδυασθούν, προκειμένου τα οινοποιεία να αυξήσουν την αξία των 

πωλήσεών τους και να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη, μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα 

προσέγγισης περισσότερων πελατών. Όσον αφορά στις οινοτουριστικές δράσεις, η 

www.wineroads.gr μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη προβολή των οινοποιείων και 

των υπηρεσιών που παρέχονται, ενώ το internet, γενικά, θα μπορούσε να υποστηρίξει 

τη διεθνή εικόνα των οινικών διαδρομών των Ευρωπαϊκών Δρόμων του Κρασιού.

3.9. Έρευνα του Ελληνικού Οινοτουρισμού

Για τη διερεύνηση της ελληνικής οινοτουριστικής διάστασης, διεξήχθη έρευνα, μέσω 

ερωτηματολογίων (κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων) και προσωπικών συνεντεύξεων. 

Ανταποκρίθηκαν δεκατέσσερις οινοπαραγωγοί, οι οποίοι, όμως, αποτελούν ένα 

ποιοτικά αξιόλογο δείγμα με τα εξής χαρακτηριστικά: πλεονεκτήματα: α)

ανταποκρίνεται σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων (μεγάλες 21%/, μεσαίες 21%, 

μικρές 58%: δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι πιο πολλές οινοποιίες είναι μικρές) β) 

δραστηριοποιείται στον οινοτουρισμό (100%) γ) ένα μεγάλο ποσοστό (71%) είναι 

ενταγμένο σε δίκτυο (ΕΝΟΑΒΕ) δ) υπήρξε η δυνατότητα αντιπαραβολής στοιχείων 

που αναδείχθηκαν διεξοδικά μέσα από την παρούσα εργασία. Τα μειονεκτήματα είναι: 

α) δεν καλύπτεται όλο το εύρος των δραστηριοτήτων β) ορισμένα ερωτήματα δεν 

απαντήθηκαν, όπως για παράδειγμα, τα στοιχεία της επισκεψιμότητας των οινοποιείων.

Οι στόνοι της έρευνας, όσον αφορά στον οινοτουρισμό, ήταν α) η χρονική διάρκεια 

δραστηριοποίησης β) οι παράγοντες που τον επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά δ) η 

εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού ε) το επίπεδο οργάνωσης για την υποδοχή των 

επισκεπτών και το πλαίσιο μιας ξενάγησης στ) οι επικοινωνιακές λειτουργίες, η 

ανατροφοδότηση, τα στοιχεία επισκεψιμότητας, πωλήσεων και εξαγωγών ζ) οι τοπικοί
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πόροι (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ) η) η συμβολή ενός δικτύου (ΕΝΟΑΒΕ) και η 

αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων η) οι πολιτικές των οινοποιείων και οι 

προοπτικές ανάπτυξης. Παραθέτουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Στο ερώτημα που αφορούσε στη "Χρονική Διάρκεια Δραστηριοποίησης και στους 

Παράγοντες που Επηρεάζουν Θετικά ή Αρνητικά τον Οινοτουρισμό", το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (41%) απάντησε ότι δραστηριοποιείται στον 

οινοτουρισμό 4 με 6 χρόνια, μέσω της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της 

Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, υπήρχαν επιχειρήσεις που ανέπτυσσαν οινοτουριστική 

δράση για λιγότερα από 4 έτη (21%) και άλλες (38%) που, ξεκινώντας με ιδιωτική 

πρωτοβουλία, είχαν πάνω από 10 χρόνια στο χώρο του οινοτουρισμού. Πρόκειται για 

μεγάλες και μεσαίες σε όγκο εταιρίες, οι οποίες πολύ νωρίς αντιλήφθηκαν τη συμβολή 

του τουρισμού στο κτίσιμο της εικόνας και στην αύξηση των πωλήσεων. Σε γενικές 

γραμμές, οι περισσότεροι οινοπαραγωγοί (93%) θεωρούν ότι οι δύο βιομηχανίες, 

τουρισμός και οινοποιία, συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλοενισχύονται και ότι ο 

οινοτουρισμός διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εκπαίδευση των καταναλωτών. Στο 

πλαίσιο αυτό, άνω του 50% των οινοπαραγωγών συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις 

της Ελλάδας, κυρίως μέσω ενός συλλογικού φορέα, ενώ σημαντικό ποσοστό έλαβε 

μέρος τουλάχιστον μία φορά και σε έκθεση του εξωτερικού (το 40%)

Όσον αφορά στους παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη του 

Οινοτουρισμού σε επίπεδο κλάδου και σε επίπεδο επιχείρησης, αναφέρονται τα εξής:

Σε επίπεδο κλάδου: Παράμετρος που θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη 

του οίνου και του οινοτουρισμού και στην καλύτερη οργάνωση και προβολή είναι η 

καλή συνεργασία των οινοποιητικών επιχειρήσεων μεταξύ τους και η συμμετοχή τους 

σε δίκτυο. Θετική επίδραση ασκεί η ιστορία και η φήμη μιας περιοχής, η προσπάθεια 

προβολής από τους τουριστικούς πράκτορες ως ειδικό τουριστικό προϊόν, η σταθερή 

δημοσιότητα, κυρίως μέσω του έντυπου Τύπου, η βελτίωση της ποιότητας των 

ελληνικών κρασιών, η συμβολή στην ανάπτυξη των περιοχών από οινοπαραγωγούς, η 

χρήση διεθνών ποικιλιών οιναμπέλου (για τους ξένους). Αρνητική επίδραση ασκεί η 

έλλειψη "κρίσιμης μάζας" (αριθμού οινοποιείων συγκεντρωμένων σε μια περιοχή), η 

απουσία συνεργασίας από μέρους κρατικών φορέων για την προβολή και προώθηση 

του προϊόντος "οινοτουρισμός" και την ενσωμάτωσή του στο εθνικό τουριστικό προϊόν,
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η έλλειψη κλαδικής προβολής, η μη επαρκής υποστήριξη του κλάδου από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για τη διοργάνωση αξιόλογων εκδηλώσεων με άξονα το κρασί.

Σε επίπεδο επιχείρησης: Παράγοντες που επιδρούν θετικά είναι η καλή φήμη μιας 

επιχείρησης ή ενός κρασιού, η ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, η τουριστική 

κίνηση στην περιοχή, το ενδιαφέρον των τουριστικών γραφείων για την ένταξη του 

οινοποιείου σε εκδρομές ή τουριστικά πακέτα, η εύκολη πρόσβαση στο οινοποιείο, το 

εξειδικευμένο (με επαγγελματισμό, γνώση ξένων γλωσσών και επικοινωνιακές 

δεξιότητες) ανθρώπινο δυναμικό, η ύπαρξη κατάλληλων χώρων φιλοξενίας των 

επισκεπτών και σύγχρονου εξοπλισμού, η οργάνωση εκδηλώσεων, ο εμπλουτισμός με 

άλλα τουριστικά προϊόντα, η γεωγραφική θέση του οινοποιείου και ο συνδυασμός με 

περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα. Η αρνητική 

επίδραση προέρχεται από την κακή οργάνωση ορισμένων οινοποιείων και την απουσία 

κατάλληλης υποδομής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επισκεψιμότητας, το 

γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλες τις αμπελοοινικές 

περιοχές, την αδυναμία από πλευράς των μικρών οινοποιείων για παροχή υπηρεσιών, 

σε σταθερή βάση λόγω αυξημένου κόστους (π.χ. υποδοχή τουριστών σε καθορισμένες 

ώρες), την έλλειψη επικοινωνίας και την απουσία ειδικευμένου προσωπικού.

Στο ερώτημα για την Επίδραση του Οινοτουρισμού στην Απασχόληση, η γνώμη του 

57% των επιχειρήσεων είναι ότι ο οινοτουρισμός επηρεάζει την αγορά εργασίας, 

συμβάλλοντας στην απασχόληση αρκετά, ενώ το 36%, ελάχιστα ή καθόλου. Από τις 

επιχειρήσεις, στο 36% απασχολούνται άτομα αποκλειστικά στον οινοτουρισμό ενώ στις 

υπόλοιπες έχουν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες.

Όσον αφορά στην Εξειδίκευση των Εργαζομένων, στις περισσότερες επιχειρήσεις 

(72%) το προσωπικό έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, ενώ σε ποσοστό 36% εργάζονται 

άτομα με παράλληλες γνώσεις τουριστικού/ αγροτουριστικού μάνατζμεντ, τα οποία 

είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μια άλλη οινοτουριστική χώρα με Δρόμους 

Κρασιού. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη εκπαίδευσης των 

ειδικών ξεναγών των οινοποιείων αλλά και πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών.

Για την Οργάνωση Επισκέψεων και Ξενάγησης, τα οινοποιεία διαθέτουν αίθουσα 

υποδοχής επισκεπτών (79%) και γευστικής δοκιμής (93%), πωλητήριο κρασιών
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(100%), ειδικό ξεναγό με γνώση μίας (29%), δύο (43%) ή και τριών ξένων γλωσσών 

(21%). Μόνο ένα επισκέψιμο οινοποιείο δε διέθετε ξενόγλωσσο ξεναγό. Το 50% 

αυτών προσφέρει εστίαση με τοπική κουζίνα (μέσω κέτερινγκ) και η παροχή 

υπηρεσιών, σε ποσοστό 43%, γίνεται οργανωμένα και σε σταθερή βάση (καθορισμένο 

ωράριο), ενώ το 57% εξυπηρετεί μετά από συνεννόηση.

Τα κύρια στάδια της ξενάγησης σε όλα τα οινοποιεία περιλαμβάνουν: α) Υποδοχή β) 

Σύντομη διαδρομή, ακολουθώντας την πορεία της παραγωγικής διαδικασίας, μέχρι το 

στάδιο ωρίμανσης σε βαρέλια γ) Γευστική δοκιμή κρασιών. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα προβολής πολυθεάματος ή 

συνοδεία τυριών στη γευστική δοκιμή ή και χώρος με έκθεση παλαιών αντικειμένων 

οίνου. Σε όλα τα οινοποιεία υπάρχει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα πάρκινγκ. Σ’ 

ένα υψηλό ποσοστό βρίσκει κανείς, στις περιοχές οργανωμένα καταλύματα (82%) και 

χώρους εστίασης (91%), που μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Στο ερώτημα αν θεωρούν ότι ο οινοτουρισμός συμβάλλει στην επικοινωνία του οίνου 

και στην προώθηση των πωλήσεων, οι περισσότεροι οινοπαραγωγοί είχαν την άποψη 

ότι διαδραματίζει σπουδαίο επικοινωνιακό ρόλο στη γνωριμία του καταναλωτικού 

κοινού με το κρασί και στη βελτίωση της εικόνας των προϊόντων (100%), αλλά και των 

ελληνικών κρασιών γενικά (93%), καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων (64%).

Στο ερώτημα αν κρατούν οι οινοπαραγωγοί στοιχεία επισκεψιμότητας (χώρα, αριθμό 

και είδος επισκεπτών, συχνότητα επίσκεψης, τρόπο που ενημερώθηκαν κ.λπ), για τη 

δημιουργία βάσης δεδομένων, το 50% απάντησε θετικά. Ωστόσο, σε επόμενη ερώτηση 

που αφορούσε συγκεκριμένα στοιχεία για την επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις, δε 

δόθηκαν απαντήσεις κι έτσι, διατηρούμε σχετικές επιφυλάξεις για την ορθότητα των 

προηγούμενων απαντήσεων. Βέβαια, υπάρχει η πιθανότητα να μη δόθηκαν τα στοιχεία 

για φορολογικούς λόγους. Σχετικά, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι υπάρχει 

έλλειμμα από μέρους των οινοπαραγωγών διεθνώς, όσον αφορά στην οικονομική 

αποτίμηση των πωλήσεων των οινοποιείων (Hall, Macionis 2000).

Όταν θέσαμε το ερώτημα για την επισκεψιμότητα των οινοποιείων στην ΕΝΟΑΒΕ, η 

οποία είχε διεξάγει σχετική έρευνα με επίκεντρο την ασφάλεια των τουριστών κατά την 

επίσκεψη, πληροφορηθήκαμε ότι, με εξαίρεση το Πόρτο Καρράς (που τότε δε
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λειτουργούσε), οι επισκέπτες των οινοποιείων-μελών ήταν περίπου 80.000 ετησίως 

(2001), εκ των οποίων το 70-80%, Έλληνες και οι υπόλοιποι, ξένοι. Υποθέτουμε, 

όμως, τόσο εξαιτίας του λόγου για τον οποίο έγινε η έρευνα όσο και της απουσίας του 

Πόρτο Καρράς, ότι ο αριθμός είναι αρκετά υψηλότερος. Η υπόθεσή μας ενισχύεται από 

την απάντηση της Achaia Claus, η οποία δηλώνει ότι έχει 200.000 επισκέπτες, ετησίως.

Η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τις επισκέψεις, είναι κυρίως μέσω e-mail (50% 

των οινοποιείων δέχεται feedback) ή δημοσιευμάτων (σε επισκέψεις δημοσιογράφων).

Στο ερώτημα αν αξιοποίησαν Κοινοτικά Προγράμματα για την ανάπτυξη του 

οινοτουρισμού ή όχι κι αν αυτό έγινε μεμονωμένα ή μέσω Συλλογικού Φορέα, τα μισά 

οινοποιεία (50%) απάντησαν ότι ξεκίνησαν τη δραστηριοποίηση στον οινοτουρισμό, τη 

μετατροπή των οινοποιείων σε επισκέψιμα και τη βελτίωση των υποδομών τους, μέσω 

συλλογικού φορέα (ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε), αξιοποιώντας παράλληλα την Κ. Π. LEADER II 

(1996-2000). Το 21% (μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις) ξεκίνησε μόνο του και στη 

συνέχεια εντάχθηκε σε δίκτυο και αξιοποίησε την Κ.Π. LEADER, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό αναπτύσσει οινοτουριστικές δράσεις με ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σ' ότι αφορά την Εκπροσώπηση από έναν Εθνικό Συλλογικό Φορέα, το 57% θεωρεί 

ότι υπάρχει ανάγκη για ένα φορέα που θα εντάξει τον οινοτουρισμό στο εθνικό 

τουριστικό προϊόν και θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης και ανάπτυξής του. Από τους 

οινοπαραγωγούς που ανήκουν ήδη σε κάποιο δίκτυο (ΕΝΟΑΒΕ), το 42% πιστεύει ότι 

αυτό καλύπτει τις ανάγκες του, ενώ αντίστοιχο ποσοστό δεν θα δίσταζε να έχει 

μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να υπάρξουν από μέρους του 

δικτύου εντονότερες προωθητικές ενέργειες, καλύτερη οργάνωση και στελέχωση.

Στο ερώτημα αν το γεγονός ότι το Αμπέλι/ το Κρασί μεταφέρει Πολιτισμικά 

Μηνύματα αξιοποιείται Επικοινωνιακά από το τρίπτυχο επιχείρηση - κλάδο - χώρα 

και με ποιο τρόπο, υποστηρίχθηκε ότι το πολιτιστικό πλεονέκτημα αξιοποιείται από 

την επιχείρηση και τον κλάδο, μέσω της ενημέρωσης στις ξεναγήσεις, της διοργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και ημερίδων και της επικοινωνιακής πολιτικής που 

ακολουθείται, ωστόσο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω, ενώ από το κράτος, όχι. 

Σε ποσοστό 79%, οι οινοπαραγωγοί θεωρούν αναγκαία την περαιτέρω αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, πιστεύοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
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ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον ελληνικό οίνο και οινοτουρισμο, έναντι των 

ανταγωνιστριών χωρών.

Στο ερώτημα αν ο Οινοτουρισμός αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού των 

επιχειρήσεων και ποιοι είναι οι Στόχοι στο πλαίσιο αυτό, το 50% των οινοπαραγωγών 

απάντησε θετικά. Σο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι είναι α) η συνεργασία με τουρ οπερέιτορς 

και τουριστικά γραφεία, β) οι επενδύσεις, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, γ) η προσπάθεια 

προσέγγισης των οινόφιλων, δ) η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και της θέσης των 

αγροτικών περιοχών, για την προσφορά ενός εμπλουτισμένου οινοτουριστικού 

προϊόντος, ε) αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση μέσω δικτύου στ) η καλύτερη 

οργάνωση των ξεναγήσεων ζ) η δημιουργία εστιατορίων/ ξενώνων, με δυνατότητα 

φιλοξενίας πολλών επισκεπτών. Το 93% των οινοπαραγωγών θεωρεί ότι η συνεχής 

προσπάθεια βελτίωσης της οινοτουριστικής δραστηριότητας προσδίδει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στον αμπελοοινικό τομέα, επισημαίνοντας ότι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε επίπεδο χώρας είναι το κλίμα, τα αρχαιολογικά σημεία και οι περιοχές 

φυσικούς κάλλους που ευνοούν την προσέλκυση τουριστών.

Σύμφωνα με το δείγμα, τα στοιχεία που δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης είναι:

• Η προβολή του ελληνικού αμπελώνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η βελτίωση της 
εικόνας, των κρασιών

• Η καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης τουριστικής αγοράς και η διεύρυνσή τόσο της 
αγοράς όσο και της τουριστικής περιόδου

• Η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των αγροτικών περιοχών.
• Η απόκτηση προσωπικής σχέσης του καταναλωτή με τον οινοπαραγωγό και το κρασί
• Η κατάρριψη των μύθων γύρω από το κρασί, μέσω της εκπαίδευσης
• Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του κρασιού έναντι των υπολοίπων ποτών, μέσω των 

γευστικών δοκιμών.
• Η διατήρηση και ανάπτυξη της ρομαντικής παραδοσιακής εικόνας του κρασιού, αφού ο 

επισκέπτης μπορεί να βιώσει την εμπειρία της ξενάγησης στο οινοποιείο και την οινική 
περιοχή

• Η μεταφορά εμπειριών από στόμα σε στόμα, που είναι πολύ πιο ισχυρή σχεδόν από κάθε 
άλλη ενέργεια

• Η αναβάθμιση της σινικής παιδείας των καταναλωτών

Η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί, μέσω της συντονισμένης συνεργασίας με τουριστικούς 

φορείς και τις ενέργειες επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα:

• Καλύτερη σήμανση των Δρόμων (διαδρομών)
• Δημοσιότητα, με αποστολή δελτίων τύπου στα ΜΜΕ
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• Προβολή, μέσω διαφημιστικών προγραμμάτων
• Προβολή από επιχειρήσεις τουριστικών υπηρεσιών
• Προβολή από τον EOT, ΟΠΕ, ΣΕΟ
• Συνεργασία με γραφεία ταξιδίων και εκπόνηση προγραμμάτων ημερησίων, διημέρων κ.λπ. 

εκδρομών
• Περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, με στόχο την καλύτερη 

επικοινωνία και ενημέρωση των δυνητικών καταναλωτών / τουριστών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες επιδέχονται βελτίωσης στα παρακάτω σημεία:

• Οργάνωση περισσότερων και καλύτερων εκδηλώσεων, σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

• Διεύρυνση των προϊόντων που μπορεί κανείς να βρει στο οινοποιείο (τοπικά προϊόντα, είδη 
δώρου κ.τ.λ.)

• Ανάπτυξη εστίασης στο οινοποιείο
• Δυνατότητα διανυκτέρευσης
• Καλύτερη διαρρύθμιση των χώρων των οινοποιείων
• Καλύτερη οργάνωση των ξεναγήσεων
• Εκπαίδευση /συνεχής ενημέρωση των ειδικών ξεναγών αλλά και των επίσημων ξεναγών
• Πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών
• Περισσότερες συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις της κάθε περιοχής

Σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια στα παρακάτω σημεία:

• Ενιαία και οργανωμένη εφαρμογή του σύγχρονου marketing, λαμβάνοντας υπ' όψη 
όλες τις σχετικές με την αμπελοοινική προσπάθεια παραμέτρους

• Απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των οινοποιείων σε κοινοτικά προγράμματα 
αγροτικού τουρισμού και ενίσχυση νησιωτικών και απομονωμένων περιοχών 
(απάντηση οινοπαραγωγού από νησιωτική περιοχή)

• Λιγότερη γραφειοκρατία και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών από το δημόσιο.
• Κρατικές επιδοτήσεις για την οργάνωση παράλληλων δράσεων και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, με άξονα το αμπέλι και το κρασί, σε τοπικό επίπεδο
• Ένταξη των οινοποιείων-μελών που ανήκουν σε οργανωμένο δίκτυο, τα οποία 

πληρούν τις προϋποθέσεις επισκεψιμότητας (χώρους γευστικής δοκιμής, ειδικό 
προσωπικό, εμπειρία κ.λπ), όπως η Εν.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε, στις δράσεις του Ε.Ο.Τ. για 
προβολή, εντός και εκτός της Ελλάδας. Στη συνέχεια, και αφού διαπιστωθεί η 
ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών, μπορεί να γίνει το ίδιο και με τα υπόλοιπα 
οινοποιεία, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον οινοτουρισμό

• Στήριξη διεπαγγελματικών ενώσεων.
• Οικονομική ενίσχυση της συμμετοχής φορέων σε διεθνείς εκθέσεις
• Στελέχωση των πρεσβειών και των προξενείων με εμπορικούς αντιπροσώπους που 

έχουν γνώσεις για το κρασί και τον οινοτουρισμό.
• Διεύρυνση του έργου προβολής του Ο.Π.Ε. και του Σ.Ε. Ο.

Γενικά, οι οινοπαραγωγοί θεωρούν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργεί με 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά και να λάβει υπόψη τις αλλαγές που επιτελούνται στην 

παγκόσμια πραγματικότητα. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια ενιαία στρατηγική στο 

εσωτερικό και διεθνώς, τόσο για το προϊόν κρασί όσο και για το οινοτουριστικό προϊόν,
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ενταγμένο στο προσφερόμενο εθνικό τουριστικό προϊόν, που θα συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη των αμπελότοπων και επομένως των αγροτικών περιοχών.

Περίληψη - Συμπεράσματα

Η εξέταση της μελέτης περίπτωσης των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος 

έγινε μέσα από την ένταξή της στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης οινοτουρισμού 

στην Ευρώπη και την έρευνα των χαρακτηριστικών άλλων ευρωπαϊκών Δρόμων. Έτσι, 

διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη είναι μια δυναμική οινοτουριστική αγορά και οι 

οινοποιητικές επιχειρήσεις της, μέσω των Δρόμων του Κρασιού και της σύνδεσής τους 

με τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρουν ένα εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν.

Η ENOABE Α.Ε., ως ένα οργανωμένο δίκτυο 25 οινοπαραγωγών -μελών και πολλών 

συνεργαζομένων, στηρίζει το οινικό και οινοτουριστικό προϊόν των μελών της, μέσα 

από τους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, έχοντας πραγματοποιήσει πολλά 

επενδυτικά σχέδια και ενισχύσει την τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η 

προοπτική εμπλουτισμού του οινοτουριστικού προϊόντος, του οποίου τμήμα κατέχει ο 

πολιτισμός και η γαστρονομία, σηματοδοτεί ποικίλες εκδηλώσεις τις οποίες η 

ΕΝΟΑΒΕ αξιοποιεί επικοινωνιακά, παράλληλα με τις ξεναγήσεις στα οινοποιεία. Στην 

επικοινωνία και διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να συνεισφέρει 

σημαντικά και το διαδίκτυο.

Όσον αφορά στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις, 

συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι οινοπαραγωγοί πιστεύουν στην πλειοψηφία τους 

στη δυναμική του οινοτουρισμού και στη συμβολή του στην επικοινωνία και προβολή 

της εικόνας τους ελληνικού αμπελώνα και του κρασιού, στη αύξηση των πωλήσεων και 

των εξαγωγών και στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των 

διατιθέμενων τοπικών πόρων και της πολιτισμικής παράδοσης. Θεωρούν ότι το κράτος 

δεν ενισχύει την προσπάθεια για προβολή και προώθηση και αυτό είναι ανάγκη να 

διαφοροποιηθεί, με την ενσωμάτωση του οινοτουριστικού προϊόντος στο εθνικό 

τουριστικό προϊόν.

Το ερώτημα που αναδύεται αφορά τα στοιχεία επισκεψιμότητας και το γεγονός ότι ενώ 

η πλειοψηφία των οινοπαραγωγών θεωρεί ότι ο οινοτουρισμός συνεισφέρει στην
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αύξηση των πωλήσεων, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια, 

δεν υπάρχουν σχετικές καταγραφές των πωλήσεων από τα οινοποιεία κι έτσι δε 

μπορούν να γνωρίζουν συγκεκριμένα το μέγεθος της συνεισφοράς του οινοτουρισμού 

στην αύξηση των πωλήσεων. Η άποψη αυτή φέρνει στο προσκήνιο τη μελέτη των 

Camboume και Macionis (κεφ. 2.16.3), στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία 

πωλήσεων που αφορούν επισκέπτες οινοποιείων εξετάζονται συχνά επιπόλαια στις 

οικονομικές αναλύσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων.

so
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εδώ ολοκληρώνεται η περιήγησή μας στους Δρόμους του Κρασιού, με την αίσθηση ότι 

αυτό το σύντομο ταξίδι, με όχημα την ποικιλία των γεύσεων και των αρωμάτων, μας 

οδήγησε σε γνώριμα μονοπάτια και σε ενδιαφέρουσες διαδρομές στην ιστορία, στην 

παράδοση, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ξαναβρήκαμε την πολιτιστική 

μας ταυτότητα μέσα από παλιές ξεχασμένες γεύσεις αλλά και νέες μοναδικές εμπειρίες, 

που θα διαφυλάξουμε ως πολύτιμο θησαυρό και θα μας συντροφεύουν στις αποδράσεις 

μας, κάθε φορά που καθόμαστε σ’ ένα τραπέζι, με φίλους κι αγνώστους, που 

προσπαθούμε να ανακαλύψουμε έναν τόπο, που απολαμβάνουμε ένα κρασί, έδεσμα ή 

προϊόν της κάθε περιοχής που μας φιλοξενεί.

Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που η τύχη θέλησε 

να ζούμε σ' έναν τόσο χαρισματικό τόπο, όπως η Ελλάδα, με πλούσια 

αμπελοκαλλιέργεια αλλά και καλλιέργεια ποικίλων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 

και μ’ έναν οινικό πολιτισμό που μας τροφοδοτεί με ενέργεια μοναδική.

Θα κλείσουμε την οινική και οινοτουριστική μας αναζήτηση μ’ ένα απόσπασμα από το 

βιβλίο της Joanne Harris, "Blackberry Wine", το οποίο υπογραμμίζει με τον πιο 

γλαφυρό τρόπο την επικοινωνιακή αξία του κρασιού:

"Το κρασί μιλάει. Καθένας το γνωρίζει. Κοίταξε γύρω σου. Ρώτησε το μαντείο στη

γωνία· τον απρόσκλητο επισκέπτη σε μια δεξίωση γάμου·..........Έχει χιλιάδες φωνές.

Λύνει τη γλώσσα. Βγάζει μυστικά που ποτέ δεν τόλμησες να ομολογήσεις, μυστικά 

που δεν γνώριζες καν. Κραυγάζει, κομπάζει, ψιθυρίζει. Μιλά για μεγάλα πράγματα, 

υπέροχα σχέδια, τραγικούς εραστές και φρικτές προδοσίες. Φωνάζει με γέλιο. 

Χαμογελά ελαφρά. Αυτοσαρκάζεται. Θρηνεί μπροστά στην αντανάκλασή του. Φέρνει 

στη μνήμη το μακρινό παρελθόν του καλοκαιριού και τις ξεχωριστές μνήμες που έχουν 

ξεχαστεί. Κάθε μπουκάλι μια πνοή από άλλες εποχές, άλλα μέρη· κάθε ένα ξεχωριστά, 

από το πιο απλό "Liebfraumlich" ως το πιο μεγάλο (αυτοκρατορικό) "1945 Veuve 

Clicquot", ένα "ταπεινό θαύμα". Η μαγεία της κάθε μέρας.........."
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