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Μήνυμα του προέδρου ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο Παναγιώτη Μανωλόπουλου μετά την 
επανεκλογή του. 

Το να σε εμπιστεύονται συνάδελφοι σου για την ανάληψη της προεδρίας (γι ακόμα μια φορά), 

είναι κάτι εξαιρετικά τιμητικό και τους ευχαριστώ όλους για αυτή την εμπιστοσύνη.Ταυτόχρονα όμως 

είναι κάτι που, όχι μόνο σ΄ εμένα αλλά συνολικά στο νέο Δ.Σ., αυξάνει τις ευθύνες χωρίς όμως να στερεί 

την αισιοδοξία.Οφείλουμε –ως θεσμικός φορέας- να προστατεύσουμε όχι μόνο τα συμφέροντα των  

μελών μας, αλλά και  τα συμφέροντα του κλάδου γενικότερα. Τα μέλη μας να είναι σίγουρα ότι προς 

αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε.Ένα από τα όπλα μας, είναι η εμπειρία που έχουμε 

αποκομίσει όλα  αυτά τα χρόνια ύπαρξης του συλλόγου μας αλλά και αυτόνομα ως επαγγελματίες. 

Πιστεύω πώς έχει γίνει αντιληπτό σε όλους  πλέον, ότι η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων  

(ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.)   «αρθρώνει» λόγο, διεκδικεί και προχωρά σε ρεαλιστικές προτάσεις σε όλα τα θέματα 

που αφορούν το κλάδο μας.. 

Γι’  αυτό και ακριβώς είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε στείλει το μήνυμα ότι  η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. δεν είναι 

ο «φτωχός συγγενής» αλλά ένας αξιόπιστος συνομιλητής και αυστηρότατος κριτής.Μετά την πρώτη 

συνεδρίαση του νέο εκλεγμένου  Δ.Σ. καθορίσθηκαν οι άξονες δράσεις οι οποίοι είναι: 

Α)    Η συνέχιση των επιτυχημένων σεμιναρίων προς τα μέλη μας αλλά και σε επαγγελματικές ομάδες 

που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν,με την επέκτασή τους στα αποστάγματα αλλά και την 

μπύρα,  με απώτερο στόχο την διαπίστευση εγκεκριμένων γευσιγνωστών.                                             

Β)    Η συνέχιση της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας  με το υπουργείο Γεωργίας και τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς  και τις επαγγελματικές ενώσειςτου χώρου των οινοποιών 

,αποσταγματοποιών και ζυθοποιών .                                                                                                          

Γ)    Η  απαίτηση της συμμετοχής μας σε όλες τις κλαδικές ομάδες εργασίας, σε θέματα που αφορούν 

τον κλάδο (κλιματική αλλαγή, Στρατηγικός  Σχεδιασμός για την Αμπελουργία, πιστοποίηση 

γευσιγνωστών κ.α.), παρουσιάζοντας έτοιμες και ρεαλιστικές προτάσεις.  

Ως Πρόεδρος της Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων  (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) , τείνω  χέρι 

συνεργασίας προς όλους.  Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων  (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.)  , με την 

πολύχρονη ιστορία της και το επιστημονικό  υπόβαθρο των μελών της, μπορεί και πρέπει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που εν πολλοίς θα καθορίσουν την ίδια μας τη ζωή.Το  νέο  

Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να εργασθεί γι αυτό και καλεί σε συ στράτευση όσους 

πιστεύουν  ότι μπορούμε να πάμε ακόμα ποιο μπροστά , το μέλλον του άμπελο οινικού κόσμου   και 

ταυτόχρονα το μέλλον αυτού του τόπου. Τώρα πλέον όλοι μας κρινόμαστε, όχι από τις προθέσεις μας, 

αλλά από τις πράξεις και  την αποτελεσματικότητα  μας. 

Καλή δύναμη σε όλους. 

Παναγιώτης Α.  Μανωλόπουλος 
 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΝ.Ε.Π.Ο 
  


