ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία
Το καυτό θέμα «ελληνικός αμπελώνας» άνοιξε, έστω και αργά
Με μεγάλη επιτυχία και ικανοποιητική συμμετοχή οργανώθηκε η 1η
Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου
Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Απριλίου
2012, στο Κτήμα Οινότρια Γη στο Καπανδρίτι Αττικής.
Την πρώτη ημέρα, κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιστημονικού
δυναμικού της χώρας, από τον ακαδημαϊκό και τον παραγωγικό αμπελοοινικό
στίβο, φώτισαν τα προβλήματα του ελληνικού αμπελώνα, όπως τα ζει ο μέσος
αμπελουργός, προτείνοντας λύσεις. Αναφέρθηκαν επίσης εκτενώς σε μερικές
από τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες που υφίστανται σήμερα παγκοσμίως,
μερικές από τις οποίες ήδη έχουν εισαχθεί στη χώρα μας με σπουδαία
αποτελέσματα. Την επιστημονική επιτροπή για την προετοιμασία της
Συνάντησης συντόνισε ο Στέφανος Κουνδουράς, Επίκουρος Καθηγητής στο
ΑΠΘ.
Συνοπτικά, δύο θέματα κυριάρχησαν: α) η «Αμπελουργία Ακριβείας»,
που είναι ένα σύνολο καλλιεργητικών τεχνικών και τεχνολογιών που
αποσκοπούν στην επίτευξη επιθυμητών αποδόσεων και ποιότητας, με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος αλλά και τη βέλτιστη βιωσιμότητα,
συνυπολογίζοντας το περιβάλλον και β) η καταπολέμηση της ανομοιομορφίας
και της ανομοιογένειας κάθε επιπέδου (χρονικού, ποσοτικού, ποιοτικού κ.λπ.)
στη σταφυλική παραγωγή της χώρας μας.
Τη δεύτερη ημέρα συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το σύνολο της
ελληνικής αμπελουργίας, όπως αυτή εξελίσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκιαγραφήθηκε έτσι το μέλλον του ελληνικού
αμπελώνα σε καλλιεργητικό, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο και συζητήθηκαν
ανοιχτά τα υπάρχοντα προβλήματα. Τονίστηκε από μέλη του Συνδέσμου
Ελληνικού Οίνου η ανάγκη εκπόνησης μελέτης στρατηγικής που να
διασφαλίζει το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα, ο οποίος έχει συρρικνωθεί
ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια.

Ανάμεσα στους περίπου 200 συμμετέχοντες βρέθηκαν αρκετοί
αμπελουργοί, οινοποιοί, γεωπόνοι, οινολόγοι, φυτωριούχοι, αλλά και
εκπρόσωποι σχετικών φορέων, όπως και της Πολιτείας (υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης), που δεν δίστασαν να κάνουν τις παρεμβάσεις τους στην ανοιχτή
συζήτηση που ολοκλήρωσε τη Συνάντηση.
Μετά το τέλος της Συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΕΟ κ. Άγγελος
Ρούβαλης δήλωσε: «Η συσσωρευμένη γνώση και η ισχυρή θέληση που
εκφράστηκαν στο διήμερο των εργασιών του Συνεδρίου, μας υποχρεώνουν
να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα για την ανάταξη του αμπελώνα της
χώρας μας»
Την 1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία διοργάνωσε η εταιρεία
οινικής επικοινωνίας Vinetum, για λογαριασμό του ΣΕΟ.

