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ΟΙΝΟΣ – ΚΡΑΣΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η καλλιέργεια της αµπέλου για οικονοµικούς σκοπούς εµφανίζεται στον
Ελλαδικό χώρο γύρω στο 3.500 π.χ. Από τα έπη του Οµήρου, Οδύσσεια
και Ιλιάδα, γνωρίζουµε τους πρώτους ονοµαστούς οίνους

που

αναφέρονται συνήθως µε το όνοµα πόλεων ή περιοχών παραγωγής
τους όπως Μαρώνεια, Θάσος, Λέσβος, Κρήτη, Ρόδος, κλπ.
Κατά την αρχαιότητα, πολλοί έλληνες συγγραφείς και ποιητές, όπως ο
Αριστοφάνης, ο Ευριπίδης, αναφέρονται στον οίνο και στην άµπελο!
Τη Βυζαντινή µετέπειτα εποχή , οι ονοµαστοί οίνοι εµπλουτίζονται ακόµη
περισσότερο.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η αµπελοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται από
σοβαρή οπισθοδρόµηση .
Κατά το πρώτο ήµισυ του 20ου αιώνα η εξέλιξη του ελληνικού αµπελώνα επηρεάζεται
από τους Βαλκανικούς πολέµους , Μικρασιατική καταστροφή .Ενώ , άλλες χώρες οι
οποίες δραστηριοποιήθηκαν
διέπρεψαν !

στον κλάδο , συνέχισαν ακάθεκτοι και φυσικά

Στο σηµείο αυτό αξίζει για ιστορικούς λόγους να αναφέρω κάποιες από τις
ηµεροµηνίες ορόσηµο για την Ελλάδα :

•

1917 Συστήνεται το Υπουργείο Γεωργίας

•

∆εκαετία 70 ΄ αποκτά

η Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο και αρχίζει να

λειτουργεί σε ένα καθεστώς Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον Αµπελοοινικό
τοµέα.
•

1981 Η εξέλιξη του ελληνικού αµπελώνα και της οινοπαραγωγής γίνεται πιο
προγραµµατισµένη και επηρεάζεται από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
α) Εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις β) Θεµελιώνονται Επαγγέλµατα ,όπως οι
Οινολόγοι , δηµοσιογράφοι οίνου , οινοχόοι .

•

Η ∆εκαετία του 90΄ έως και σήµερα χαρακτηρίζεται από

Τη θεσµοθέτηση και την εντυπωσιακή ανάπτυξη των τοπικών οίνων,
που

υπερβαίνουν σήµερα τους 100. ( 1ος Τοπικός, o Αγιορείτικος

το 1981 )
Την ποιοτική αναβάθµιση των τοπικών οίνων, που κινείται σε υψηλά
επίπεδα.
Την αύξηση εξειδικευµένων εντύπων που ασχολούνται ειδικά µε τον
οίνο και τα αλκοολούχα ποτά.
Την έντονη παρουσία επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού
υψηλού επιπέδου, σε όλους τους τοµείς.
Την οργάνωση, κάθε χρονιά, πολλών επιστηµονικών συνεδρίων, σε
εθνικό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και συναφών εορταστικών
εκδηλώσεων.
Την οργάνωση διεθνών ή εθνικών διαγωνισµών οίνου (ΕΝΟΑΒΕ).

Τη θεσµοθέτηση και σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης
Αµπέλου και Οίνου, καθώς και Περιφερειακών ∆ιεπαγγελµατικών
Οργανώσεων.

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

α.

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον αµπελοοινικό τοµέα,

άλλαξε ριζικά το 2008 . Με το νέο κανονισµό καταργούνται όλα τα
παρεµβατικά µέτρα στην αγορά απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) και προβλέπονται ειδικά µέτρα στήριξης της αγοράς που θα
περιλαµβάνονται σε εθνικό πρόγραµµα. Τα ειδικά αυτά µέτρα πρόκειται
να ισχύσουν κατά την περίοδο 2009-2013.
Οι πιστώσεις που θα διατεθούν από κοινοτικούς πόρους κατά την
περίοδο 2009-2013 για την Ελλάδα θα είναι περίπου 20.000.000 ευρώ ετησίως .

Κάποια από τα µέτρα αυτά :
•

Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης ( το Υπουργείο Γεωργίας

µε πίεση της

ΚΕΟΣΟΕ 12.000.000 ΕΥΡΩ διοχέτευσε στην ενιαία στρεµµατική ενίσχυση ,
το οποίο σηµαίνει 35-40 ευρώ / στρέµµα , µέχρι και 100 στρέµµατα.
•

Αναδιάρθρωση Αµπελώνων

•

Ασφάλιση Συγκοµιδής , (ΕΛΓΑ κ.τ.λ.)

•

Προληπτική Απόσταξη

•

Προώθηση σε Αγορές Τρίτων Χωρών ( όπως Ρωσία, Η.Π.Α. , Καναδά , Κίνα)

•

Απόσταξη Κρίσης

∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

Με το πρώτο έτος ισχύς της νέας ΚΟΑ παρουσιάζονται και τα πρώτα
προβλήµατα στην εφαρµογή της , πράγµα που αποδεικνύει την ελλιπή
µελέτης της ΚΟΑ .
Σοβαρό θέµα, που απορροφά το 57% του προϋπολογισµού, είναι το
ειδικό
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Και το ειδικό αυτό µέτρο πρέπει να
εφαρµοσθεί χωρίς
διακριτική µεταχείριση και δηµιουργία αθέµιτου ανταγωνισµού.

Από όσα έχουν εκτεθεί προηγουµένως και έχοντας υπόψη την
παγκόσµια και
ευρωπαϊκή αγορά οίνου, προκύπτει αυτό που ήταν γνωστό: Η
Ελληνική Αγορά
θα πρέπει να προσανατολιστεί σε ποιοτικούς οίνους , οίνους που προέρχονται
από ολοκληρωµένη και βιολογική καλλιέργεια .

Το εθνικό πρόγραµµα προώθησης σε τρίτες χώρες προβλέπει δράσεις,
όπως:

∆ηµόσιες

σχέσεις,

∆ιαφήµιση,

Εκδηλώσεις-Εκθέσεις,

Ενηµερωτικές εκστρατείες, Μελέτες νέων, κ.α. Οι κοινοτικοί πόροι
καλύπτουν το 50% της συνολικής δαπάνης και το υπόλοιπο ποσό
καλύπτεται

από

εθνικές

δαπάνες

30%

και

ιδία

συµµετοχή

ενδιαφεροµένων προσώπων στο 20%.
Να προσθέσουµε στο σηµείο αυτό ότι το εθνικό πρόγραµµα προώθησης δεν
στηρίζεται από την ελληνική πολιτεία στο κοµµάτι που της αναλογεί και το οποίο
είναι 30% , λόγω έλλειψης κεφαλαίων .

Προσανατολισµός προς εκσυγχρονιστικές µεθόδους .
Η Οινοποιία TSANTALI είναι µια από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις και σε αυτό το
κοµµάτι . Για του λόγου το αληθές ………..µε το βλέµµα στο µέλλον …….να
σηµειώσω ότι έχουµε προχωρήσει και σε µια διαδικασία εξοικονόµησης ενέργειας
χρησιµοποιώντας τα στέµφυλα που προκύπτουν – µένουν µε το τέλος της
οινοποίησης .
∆ιαπιστώνουµε µε λύπη ότι η Ελλάδα, ενώ είναι µια ιστορική αµπελοοινικά χώρα
και θα έπρεπε οι επιχειρήσεις του κλάδου να στηρίζονται σε αυτές τους τις
προσπάθειες ,βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να τα αντιµετωπίζουν όλα µόνες τους.
( π.χ. ανάπτυξη αγορά Ρωσίας , ΚΡΕΜΛΙΝΟ). Αυτό που µε λύπη συµπεραίνει κανείς,
είναι ότι στην ουσία δεν αναγνωρίζεται η ιστορική αξία και συµβολή µας (κλάδος)
στην οικονοµία .Χρειαζόµαστε συντονισµένη προσπάθεια , πέρα από την καλή
διάθεση.

ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Αποστάζεται από το φλοιό του σταφυλιού τα λεγόµενα τσίπουρα στην Ελλάδα
( σταφύλι το οποίο χρησιµοποιήσαµε να κάνουµε κρασί

).Η πρώτη παραγωγή

Τσίπουρου σύµφωνα µε πληροφορίες έγινε τον 14ο αιώνα από µοναχούς ! Το βέβαιο
είναι ότι από το 1917 έχουµε επίσηµα στοιχεία παραγωγής !
Τα οποία βαίνουν αυξούµενα κάθε χρόνο !

∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
α) Το ειδικό καθεστώς επιβολής του ΕΦΚ στο τσίπουρο διηµέρων
αµβύκων

αποτελεί διακριτική µεταχείριση και προκαλεί στην αγορά

προβλήµατα

αθέµιτου ανταγωνισµού, αφού η φιάλη 0,7 λίτρων

τσίπουρου κι ούζου θα

επιβαρύνεται µε 1,8312 € και η αντίστοιχη φιάλη

0,7 λίτρων τσίπουρο

διηµέρων µε 0,413 €, ανεξάρτητα από την

εµπεριεχόµενη αλκοόλη. Η
διαιωνίζεται. Πρέπει να
β.

Το

Σχέδιο

αφόρητη αυτή κατάσταση δεν µπορεί να

αντιµετωπισθεί.

Υπουργικής

απόφασης

για

τη

λειτουργία

υπουργικής

απόφασης

αποσταγµατοποιείων
είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτος
Η

εφαρµογή

αυτού

του

σχεδίου

δηµιουργεί στους επιτεδευµατίες πολλά προβλήµατα: ορισµός της
πρώτης ύλης παραγωγής

τσίπουρου,

δειγµατοληψία στεµφύλων, στέγαση του

γεωγραφικές

ενδείξεις,

αποσταγµατοποιείου,

εξοπλισµός, όριο φύρας, τηρούµενα βιβλία, κ.λ.π.

ΟΥΖΟ
Μιας και ανέφερα στη αρχή το ελληνικό και µόνο ελληνικό πλέον από το 1989 ούζο,
αξίζει να σηµειωθεί , ότι από έρευνες που έχουν γίνει οι πρώτες ποτοποιίες ιδρύθηκαν
το 1850.
Το ούζο το φτιάχνουµε από απόσταξη 100% οινοπνεύµατος !
Το υπογραµµίζω αυτό , διότι κυκλοφορεί και προϊόν το οποίο ονοµάζεται ούζο από
ψυχρά ανάµιξη .
Για στατιστικού λόγους να καταθέσω ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού
Χηµείου του Κράτους το 2009 λειτουργούν 292 ποτοποιεία .
Η παραγωγή του σε λίτρα το 2007 στα 11.458.882!

Η παραγωγή του σε φιάλες το 2007 40.924.579 ! αν δούµε τα νούµερα του
Τσίπουρου , 4.166.332 και των λοιπών Αλκοολούχων στα 21.074.686 για την ίδια
χρονιά διαπιστώνουµε ότι το ούζο έχει τον µεγαλύτερο όγκο παραγωγής .
Το παραπάνω έρχεται να ενισχύσει το ποσοστό του ούζου στη συνολική εγχώρια
αγορά αλκοολούχων ποτών το οποίο κυµαίνεται στο 27 % .

∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
Η µεγάλη πληγή όµως

αυτού του µοναδικού προϊόντος είναι ο Ειδικός Φόρος

Κατανάλωσης που εφαρµόζεται τόσο στην Ελλάδα ( η πρώτη εφαρµογή το 1993)
όσο και σε Ευρωπαϊκές χώρες .Πρόκειται για πολύ µεγάλο ζήτηµα , διότι ο ΕΦΚ που
επιβάλλει η Ελλάδα είναι ο µεγαλύτερος άλλων ανταγωνιστριών µεσογειακών
χωρών.
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
Ο ΕΦΚ που εφαρµόζεται από 5/2/2009 στην Ελλάδα και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ( 5/2/2009 )
(ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΟ ΑΝΥ∆ΡΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)
ΕΛΛΑ∆Α*

€ 1.362

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

€ 1.001

ΙΣΠΑΝΙΑ

€ 830

ΙΤΑΛΙΑ

€ 800

ΚΥΠΡΟΣ

€ 598

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

€ 1.303

Αυτό όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι επιβαρύνει το τελικό προϊόν και φυσικά δεν κάνει
καθόλου ελκυστική και ανταγωνιστική την τιµή του στην Ελλάδα .
Επίσης να επισηµάνουµε ότι κυκλοφορεί προϊόν µαϊµού στις γειτονικές χώρες όπως
είναι τα Σκόπια και η Βουλγαρία και το ονοµάζουν Ούζο µε ελληνικές ετικέτες .
Να καταγράψουµε και αυτό που απλά ανέφερα πιο πριν για το ούζο το οποιο
προέρχεται από ανάµιξη και όχι από απόσταξη .

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
ΚΡΑΣΙ
1 . Μικροί κλήροι , στρεµµατικές εκτάσεις , σε συνδυασµό µε συµβατικές µεθόδους
καλλιέργειας είναι κάτι το οποίο αυξάνει το κόστος .
2.Η Ολοκληρωµένη και Βιολογική καλλιέργεια θα πρέπει να αναπτυχθεί µε ορθές
µεθόδους .

3. Μόνο ποιοτικά κρασιά έχουν µέλλον .
4. Να υπάρχει σταθερή πολιτική από τους εθνικούς φορείς π.χ. ΟΠΕ !
5. Οι τιµές στην Ελληνική αγορά των εµφιαλωµένων και εστίασης είναι 1 προς 3 ή 4
Ενώ στο εξωτερικό είναι 1 προς 2,5 ή 3 !
6. Στις εξαγωγές να προσανατολιζόµαστε στο εµφιαλωµένο και όχι στο χύµα .
7. Λανθασµένες αποφάσεις ΚΟΑ π.χ. η Ελλάδα απέρριψε από την πλευρά της
συµµετοχή στον Εθνικό Φάκελο της Απόσταξης Κρίσης , µέτρο που υιοθέτησε η
Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες εξήγγειλαν απόσταξη 2.000.000 HL και 5.000.000
HL αντίστοιχα .
8. Περισσότερη βοήθεια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας
π.χ. περιστατικό µε ΚΡΕΜΛΙΝΟ !!
9. Τουρισµός ….
ΤΣΙΠΟΥΡΟ
1. Φορολογία ∆ιήµερων Αµβύκων ( άνιση µεταχείριση , δεν υπάρχει έλεγχος )
2. Χύµα Τσίπουρο
ΟΥΖΟ
1.Μεγάλος ο Ειδικός Φόρος στην Ελλάδα
2. Αποµίµηση ούζου ( π.χ. Βουλγαρία )
3. Ποιότητα ούζου Απόσταξης

