Αθήνα, 29/4/2010
«Αµπέλι- Κρασί- Γαστρονοµία: Από την πρωτογενή παραγωγή στο σύγχρονο
µάρκετινγκ»
Αξιότιµοι Κύριοι,
Μέχρι πρόσφατα, σιωπή κάλυπτε στη χώρα µας τη λέξη «γαστρονοµία». Μια
σιωπή που υποδήλωνε κάποιες ενοχές θα ‘λεγες, την ίδια ώρα που καταναλώναµε
µανιωδώς τα πάντα ως ο πιο παχύσαρκος, πλέον, λαός της Ευρώπης.
Η γαστρονοµία όµως δεν έχει σχέση µε την κραιπάλη. Το αντίθετο: είναι αυτή
που δίνει το µέτρο, είναι ένα συλλογικό πολιτιστικό δηµιούργηµα κάθε λαού, που έχει
να κάνει µε την ιστορία, τα προϊόντα κάθε περιοχής, τις µνήµες, τα έθιµα και τις
συνήθειές της.
Στην πράξη, η γαστρονοµία περιλαµβάνει µεν, τον συνδυασµό καλού φαγητού
µε καλό κρασί αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη µαγειρική, επεκτείνεται σε µια
σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.
Η παρασκευή φαγητού διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά ακόµη και από
περιοχή σε περιοχή της ίδιας χώρας, αφού αντανακλά τις ιδιαίτερες κλιµατολογικές
συνθήκες, την αγροτική παραγωγή, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό κάθε τόπου.
Έτσι συχνά, αυτός που ενδιαφέρεται για τη γαστρονοµία ενδιαφέρεται και για την
ιδιαιτερότητα του τόπου και εµπλέκεται σε διάφορες δραστηριότητες, όπως η γνωριµία
µε τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, η αναζήτηση πληροφοριών γύρω απ’ αυτά
κ.ό.κ.
Τα δεδοµένα αυτά µας οδηγούν κατευθείαν στον σηµαντικό για τη χώρα µας,
τοµέα του Τουρισµού, όπου ο σύγχρονος επισκέπτης- παραθεριστής- τουρίστας έχει
την απαίτηση πλέον να δοκιµάζει καλοµαγειρεµένα πιάτα της περιοχής, να τα
συνοδεύει µε καλοφτιαγµένα κρασιά, να µην υπόκειται στη «βαβούρα» και την
ηχορύπανση, την έλλειψη αισθητικής, την αγενή συµπεριφορά, τις υψηλές χρεώσεις.
Είναι ευτυχής συγκυρία που ο Σ.Ε.Τ.Ε. µόλις παρήγαγε µια σηµαντική µελέτη
για τη Γαστρονοµία στο marketing του Τουρισµού την ώρα που και εµείς, οι φορείς του
Ελληνικού Κρασιού ολοκληρώναµε µε επιτυχία την αντίστοιχη µελέτη Marketing και
Branding του Ελληνικού Κρασιού στις διεθνείς αλλά και στην ελληνική αγορά.
Συµπεράσµατα και προτάσεις των δύο αυτών µελετών θα στηρίξουν επιµέρους
σηµεία της σηµερινής εισήγησης, µε απολύτως δική µου ευθύνη. Το κρασί σε αυτήν τη
διαδροµή, από το αµπέλι και την πρωτογενή παραγωγή στη γαστρονοµία και τον
Τουρισµό, σε αυτήν την αναζήτηση και τον ενστερνισµό της Ποιότητας (Η ποιότητα δεν
είναι µία πράξη, είναι µία συνήθεια, έλεγε ο Αριστοτέλης) είναι ένα προΐόν- κλειδί και
φαίνεται πως δεν είναι τυχαίο ότι 20 χρόνια µετά την ποιοτική άνοιξη του Ελληνικού
Κρασιού, τις δεκαετίες 1980 και ’90, εµφανίζεται απαστράπτουσα στο προσκήνιο και η
ελληνική κουζίνα (ελαιόλαδο, χόρτα της υπαίθρου, πίττες, λαδερά, φέτα, ορεινά
κατσικάκια, αυγολέµονο, ψάρια, χταπόδια και τοπικά προϊόντα) και αποκτά φωνή:
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«Αυτό που συµβαίνει δεν είναι µόδα», λέει το 2006 ο Χριστόφορος Πέσκας. « Η
ελληνική δηµιουργική κουζίνα είναι κάτι καινούριο που θα συνεχιστεί… όπως ο
Έλληνας συγγραφέας γράφει στη γλώσσα του έτσι και ο Έλληνας οφείλει να µαγειρεύει
στη δική του. Βέβαια το λάθος είναι να µείνεις στη φολκλόρ διαλογική: Ν’ αποκλείεις
αντί να συµπεριλάβεις. Οι ξένες τεχνικές θα µας βοηθήσουν να βρούµε την εθνική µας
γλώσσα, να µιλήσουµε πανανθρώπινα, όπως έκαναν ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης
µε τη µουσική τους».
Τι είναι εκείνο που κάνει γενικά το προϊόν «κρασί» να παίζει έναν τόσο
σηµαντικό ρόλο στη σύγχρονη διατροφή, στη µεσογειακή δίαιτα και να κερδίζει ένα
νέο, σύγχρονο παγκόσµιο κοινό που δεν µπορούσε να φανταστεί κανείς πριν τη
δεκαετία του ΄60;
Φαίνεται πως η ποικιλοµορφία του προϊόντος, η ιδιαιτερότητα της κάθε φιάλης,
η συγκεκριµένη σχέση µ’ έναν τόπο και τους ανθρώπους του είναι η σύγχρονη δύναµή
του. Είναι στον αντίποδα της οµοιοµορφίας της Coca Cola και µεταφέρει ένα πολυπολιτισµικό µήνυµα.
Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, το κρασί περισσότερο από κάθε άλλο
προϊόν, είναι δεµένο µε την έννοια του «τόπου», του terroir λένε οι Γάλλοι. Ακόµα
περισσότερο: είναι αυτό που έχει επεξεργαστεί αυτήν την έννοια ως σύνολο
παραγόντων που περικλείουν το έδαφος, το κλίµα, τις ποικιλίες, τον ανθρώπινο
παράγοντα.
Στην ελληνική αρχαιότητα, στη δική µας παράδοση, το προϊόν «κρασί»
προσδιορίζεται πάντα από τον τόπο καταγωγής του και αναφέρεται ως «Θάσιος
Οίνος», οίνος από τη Χίο, τη Λέσβο, την Κόρινθο, την Φοινίκη κ.ο.κ. Είναι η πρόδροµη
νοµοθεσία της σηµερινής ευρωπαϊκής και παγκόσµιας αντίληψης για τα κρασιά ΠΟΠ/
ΠΓΕ, που έχουν διαµορφώσει και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στη ζήτηση του
παγκόσµιου κοινού για ιδιαίτερες γεύσεις, ξεχωριστές, δεµένες µε τα χαρακτηριστικά
του συγκεκριµένου τόπου, της ιστορίας του και των ανθρώπων του.
Η απλή έννοια της ποιότητας δεν αρκεί πλέον, αφού όλος ο κόσµος έχει τις
σύγχρονες οινολογικές γνώσεις και την αντίστοιχη τεχνολογία να κάνει «καθώς
πρέπει» κρασιά. Σ’ αυτό το καινούριο περιβάλλον, το άκρως ανταγωνιστικό, το
Ελληνικό Κρασί έχει τα δικά του καινούρια (όσο και παλιά) χαρίσµατα και είναι εκ νέου
ελκυστικό.
1) ∆ιαθέτει αξιόλογες γηγενείς ποικιλίες, µε πρωτότυπες γεύσεις, φιλικές µε το φαγητό,
αφού ο Έλληνας πίνει κρασί ανέκαθεν σε συνοδεία µε φαγητό, καθηµερινά, και δεν
έµαθε το κρασί από κάποιες διαφηµιστικές καµπάνιες. Έτσι, ελληνικές ποικιλίες, όπως
το Ασύρτικο, Αγιωργίτικο, Ξινόµαυρο, Μοσχοφίλερο, Ροδίτης, θεωρούνται κατ’ εξοχήν
ενδιαφέρουσες ποικιλίες, ειδικότερα στα µεσοκλίµατα που καλλιεργούνται.
2) Μια ποικιλία σταφυλιού µπορεί να φυτευτεί οπουδήποτε στον κόσµο. Εκείνο που
είναι το εντελώς ξεχωριστό είναι ο συγκεκριµένος Τόπος µε τις ιδιαιτερότητές του. Και
εδώ η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει, σειρά ολόκληρη από, εξαιρετικά µεσο-κλίµατα
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που άλλοτε είναι οι νησιωτικοί αµπελώνες, άλλοτε τα ορεινά της αµπελοτόπια (το
µεγάλο υψόµετρο που είναι, κατά τον F. Braudel, ο καθ’ ύψος Βορράς της Μεσογείου),
άλλοτε οι δροσερές στραγγερές πλαγιές της κ.ο.κ.
3) Είναι η ανθρώπινης κλίµακας παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα «από ανθρώπους
που συνοµιλούν µε τη γη τους», κατά πως λέει ο Έλληνας MW Κωνσταντίνος
Λαζαράκης.
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε:
¾ Ανθρώπινη φροντίδα: αµπελουργικές εργασίες και τρυγητός µε το χέρι,
αµπελουργικές πρακτικές µοναδικές στον κόσµο (πχ. κουλούρες, καλάθια),
αµπελουργική και οινοποιητική εµπειρία αιώνων
¾ Νέα γενιά ταλαντούχων, πρωτοπόρων οινοποιών και επιστηµονικού προσωπικού
µε διεθνή εµπειρία
¾ Νέα, µοντέρνα, µικρής ως µεσαίας κλίµακας οινοποιεία καθώς και
εκσυγχρονισµένα παραδοσιακά οινοποιεία
¾ Επαγγελµατισµός, αφοσίωση και τέχνη.
Έτσι φαίνεται πως το Ελληνικό Κρασί ενώ δεν µπορεί να δηµιουργήσει
παγκόσµιες ισχυρές µάρκες, έχει ήδη δηµιουργήσει κρασιά που εκφράζουν την
µοναδικότητα των τόπων και των ποικιλιών τους. Και όπως λέει ο κος. Λαζαράκης
απευθυνόµενος στο παγκόσµιο κοινό
«Τα προσεχή είκοσι χρόνια το να είσαι ξεχωριστός στον κόσµο του κρασιού θα είναι
πολύ πιο σηµαντικό από το να είσαι καλός ή πολύ καλός. Αυτή η αναγκαιότητα θα
επηρεάσει την παγκόσµια παραγωγή κρασιού από τον αµπελουργό και τον οινολόγο
έως τον έµπορο και τον τελικό καταναλωτή. Τα επώνυµα ελληνικά κρασιά
προσφέρονται ως µια µεγάλη ευκαιρία για όσους επιθυµούν να εξερευνήσουν πέρα
από την κοινοτυπία. Προτείνω να µη χάσετε την ευκαιρία».

Αγαπητοί Φίλοι,
Είµαστε σ’ αυτό το σηµείο ως Ελληνικό Κρασί. Και δεν θα πάψουµε να
βελτιωνόµαστε τα χρόνια που έρχονται, αφού έχουµε ακόµα περιθώρια στη βελτίωση
του ελληνικού αµπελώνα, στην κλωνική επιλογή των ποικιλιών του, στις τεχνικές
διαχείρισής του, στις απαιτούµενες αναδιαρθρώσεις.
Πώς αυτή η πρόοδος θα συµβάλλει στην πρόοδο της ελληνικής γαστρονοµίας
και στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών της, στον Έλληνα και στον ξένο επισκέπτη
της χώρας µας;
Τρία είναι τα θέµατα- προβλήµατα που πρέπει να εστιάσουµε στην προσφορά
της ελληνικής γαστρονοµίας σήµερα που σχετίζονται µε το προϊόν «κρασί» και η
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αντιµετώπιση των οποίων θα σηµάνει ουσιαστική και ελκυστική αλλαγή στην ελληνική
γαστρονοµία:
1. Το επώνυµο Ελληνικό Κρασί σε σχέση µε το ανώνυµο χύµα προϊόν
2. Η αναβάθµιση της ορθής οινικής εµπειρίας στη χώρα µας
3. Ο εξορθολογισµός της τιµολογιακής τοποθέτησης
1. Το επώνυµο Ελληνικό Κρασί.
∆ύο είναι τα κοµβικά σηµεία στη σύγχρονη διατροφική κουλτούρα που έχουµε
πλεονέκτηµα:
Α) Η επιστηµονικά αποδεδειγµένη θετική επίδραση της µε µέτρο κατανάλωσης
κρασιού στην υγεία και η θετική αξία της Μεσογειακής διατροφής.
Β) Η συνεχής αύξηση των καταναλωτών που επιθυµούν να γευτούν και να
µάθουν περισσότερο την τοπική γαστρονοµία και τα τοπικά προϊόντα.
Α) Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος, η κατανάλωση προϊόντων εγγυηµένης
ποιότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου ο καταναλωτής να ωφεληθεί
από τις ευεργετικές επιδράσεις του κρασιού στην υγεία. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση
µη τυποποιηµένων, ανώνυµων προϊόντων- όχι µόνο οινικών- ενδέχεται να προκαλέσει
αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, λόγω της πιθανότητας τα προϊόντα αυτά
να εµπεριέχουν ουσίες εκτός των επιτρεπόµενων ορίων ή ακόµη και ακατάλληλες.
Υπάρχουν αρκετές έρευνες στο Γενικό Χηµείο του Κράτους που δείχνουν πως
µεγάλος αριθµός δειγµάτων ανώνυµου χύµα κρασιού ανά την επικράτεια είναι εκτός
των προδιαγραφών που απαιτεί η νοµοθεσία ενώ, ταυτόχρονα, όλοι καταλαβαίνουµε
την πραγµατική εµπορική σκοπιµότητα που εξυπηρετεί το ανώνυµο, µη τυποποιηµένο
κρασί, δηλαδή το οικονοµικό κέρδος που ενέχεται στη διακίνηση µη ελεγµένων (ακόµη
και ακατάλληλων) προϊόντων κυρίως µε όρους παραοικονοµίας.
Β) Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος: Πώς θα γευτεί ο σηµερινός καταναλωτής το
τοπικό κρασί; Όχι βέβαια µέσα από το ανώνυµο προϊόν που ο κάθε σερβιτόρος λέει
πως είναι τοπικό (αν όχι και το δικό του) κρασί, ενώ µπορεί να είναι έως και φθηνό
εισαγόµενο. Θα γευτεί το τοπικό κρασί µέσα από το επώνυµο συσκευασµένο προϊόν
του τόπου ή, γενικότερα, το ελληνικό κρασί µέσα από τα συσκευασµένα σε φιάλες ή
άλλες συσκευασίες επώνυµα προϊόντα, στα οποία υπάρχει ο Υπεύθυνος, ο
Κρινόµενος, και µάλιστα αυστηρά, στην ετικέττα του οποίου εµφανίζεται ο τόπος και η
ποικιλία του σταφυλιού.
Στις περιπτώσεις δε εµπορίας επώνυµου κρασιού σε µεγάλες συσκευασίες bac
in box, το οποίο σερβίρεται ως house wine σε ταβέρνες και εστιατόρια ή µε το ποτήρι
σε µπαρ, η αναγραφή του ονόµατος του παραγωγού στον κατάλογο (menu) του
εστιατορίου/µπαρ θα είχε ως αποτέλεσµα ακόµη και το κρασί που σερβίρεται ως
house wine ή σε ποτήρι ν’ αποκτήσει «ονοµατεπώνυµο» στα µάτια του καταναλωτή.
Με αυτόν τον τρόπο, αφενός ο καταναλωτής θα εκπαιδευτεί στο να ρωτάει και να
επιλέγει το κρασί που πίνει, αποκτώντας σταδιακά συνείδηση και οινική κουλτούρα και
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αφετέρου, θα αποµονώνονται ευκολότερα οι περιπτώσεις κακών πρακτικών, τόσο
µεταξύ των οινοπαραγωγών (διάθεση ακατάλληλων προϊόντων) όσο και των
εστιατόρων.
2.Αναβάθµιση και εµπέδωση ορθής οινικής εµπειρίας.
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η οινική εµπειρία που
προσφέρεται στην Ελλάδα- και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές- να είναι
αντιπροσωπευτική της σύγχρονης ελληνικής οινοπαραγωγής και αντάξια του
ποιοτικού άλµατος που συντελέσθηκε τα τελευταία χρόνια.
Πρέπει να πείσουµε τους επαγγελµατίες αλλά και να εκπαιδεύσουµε τους
Έλληνες ν’ αντιµετωπίζουν το κρασί όχι ως προϊόν µαζικής κατανάλωσης, αλλά ως
πολιτιστικό αγαθό, συνυφασµένο µε τη σύγχρονη Ελλάδα.
Πέρα και πάνω από την προϊοντική του υπόσταση, το κρασί, περισσότερο από
κάθε άλλο φυσικό προϊόν, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ιδιαίτερης
φυσιογνωµίας και της αυθεντικότητας κάθε τόπου και η εµπειρία που το συνοδεύει
µπορεί είτε να προσθέσει είτε ν’ αφαιρέσει αξία από τον τόπο στον οποίο βιώνεται.
Είναι σχετικά οξύµωρο η Ελλάδα, για την οποία το κρασί αποτελούσε ανέκαθεν
αναπόσπαστο στοιχείο πολιτισµού και ευζωΐας, να στερείται ορθής οινικής
κουλτούρας, αρκούµενη σε κατανάλωση αγνώστου προελεύσεως και σύνθεσης
οινικών προϊόντων, σερβιριζόµενα σε ακατάλληλα σκεύη, µε τρόπο που στερεί τη
γοητεία της πραγµατικής οινικής απόλαυσης και ταυτίζονται µε µία «χύµα»
υποκουλτούρα που αδιαφορεί για την ποιότητα, την απόλαυση, την υγιεινή.
Με αυτόν τον τρόπο, δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα
καταναλωτή και πολύ περισσότερο, ο ξένος τουρίστας βρίσκεται σε απόγνωση στην
προσπάθειά του να γνωρίσει τα ελληνικά κρασιά και παραιτείται ενός µεγάλου «ατού»
της ελληνικής γαστρονοµίας.
Το προσωπικό ενός εστιατορίου, ή τουλάχιστον ένας απ’ όλους, πρέπει να έχει
βασικές γνώσεις για το κρασί (είδη, περιοχές προέλευσης, βασικές ποικιλίες, βασικά
χαρακτηριστικά) και να είναι σε θέση να µεταφέρει αυτές τις γνώσεις στον πελάτη, ν’
απαντήσει στα ερωτήµατά του, να τον πληροφορήσει για τα τοπικά επισκέψιµα
οινοποιεία, να του προτείνει µε θετικό τρόπο ένα κρασί µε το φαγητό του.
3.Ο εξορθολογισµός της τιµολογιακής τοποθέτησης του κρασιού στην εστίαση.
Είναι σκόπιµο να επαναξιολογηθούν οι τιµές πώλησης των ελληνικών κρασιών
µια και σήµερα το mark up ανά φιάλη είναι δυσανάλογα υψηλό, ιδιαίτερα για τα
χαµηλής και µεσαίας τιµολογιακής τοποθέτησης κρασιά που ξεπερνάει πολλές φορές
το 300%!
Επίσης, είναι χρήσιµο να διατηρείται η τιµολογιακή αναλογία µεταξύ των
διαφορετικών κρασιών- ετικεττών, (όπως στα σηµεία πώλησης λιανικής) δηλαδή να
µην παρατηρείται το φαινόµενο κρασιά µεσαίας κατηγορίας να διατίθενται στους
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χώρους εστίασης σε τιµές παρόµοιες µε αυτές των κρασιών υψηλής κατηγορίας.
Μόνον έτσι διευκολύνεται ο καταναλωτής στις επιλογές του και έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει ένα φθηνό ή ένα περισσότερο ακριβό κρασί. Λέει χαρακτηριστικά το
Στρατηγικό Σχέδιο του ΣΕΤΕ (Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων):
9

9

«Το κρασί είναι ζωντανό και αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής
γαστρονοµικής παράδοσης. Μην το θεωρείτε είδος πολυτελείας. Υπολογίστε ένα
λογικό περιθώριο κέρδους και θα εκπλαγείτε από τα κέρδη που θα προέλθουν
από την αύξηση των πωλήσεων.
Εφαρµόστε γενικά µια πολιτική τιµολόγησης µε λογικό περιθώριο κέρδους γι’
αυτό που προσφέρετε. Πλέον, και Έλληνες τουρίστες έχουν ταξιδέψει σε άλλες
χώρες και δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί θα πρέπει να συµβιβαστούν µε
µέτριο φαγητό σε δυσανάλογα υψηλές χρεώσεις και µε κακή εξυπηρέτηση, όταν
αλλού τους προσφέρεται καλή προσιτή κουζίνα µε εγκαρδιότητα και λογικές
τιµές».

Αυτήν τη διάγνωση και αυτήν την προτροπή του ΣΕΤΕ την προσυπογράφουµε
οι Έλληνες οινοποιοί µε απόλυτη πίστη ότι είναι όρος επιτυχίας όλων µας. ___
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