
Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Εύχομαι υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.      
Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις φετινές εκλογές, 
δίνοντας με τη συμμετοχή τους και τη ψήφο τους, μήνυμα ευθύνης  και προοπτικής 
σε όλους.
Στη προηγούμενη θητεία του ΔΣ κάναμε αρκετά ,προωθήσαμε εκ νέου το 
επιστημονικό έργο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων,  μέσα από την 
οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων  για συναδέλφους αλλά και 
επαγγελματίες του χώρου, κάναμε προτάσεις και παρεμβάσεις ουσίας για  θέματα 
που επηρεάζουν τη δουλειά μας και τον κλάδο γενικότερα, συμμετείχαμε σε 
εκδηλώσεις που προβάλλουν  την ποιότητα του ελληνικού οίνου και των 
αποσταγμάτων.

Μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση και τελευταία την κρίση του Covid-19, 
έχουμε μπροστά μας δύο πολύ δύσκολα χρόνια για τη χώρα, τον κλάδο και  το 
επάγγελμά μας. 
Για ένα πράγμα  είμαι σίγουρος: θα επιβιώσουμε. 
Γιατί οι Οινολόγοι, είναι πραγματικοί μαχητές στη καθημερινότητα,  ξέρουν να 
κάνουν τη δουλειά τους , με συνέπεια, σκληρή δουλειά,  αποτελεσματικότητα και 
επιτυχία.
Γιατί είμαστε υπερήφανοι για την Ελλάδα μας, τη δουλειά μας και γι’ αυτό  που 
παράγουμε.
Γιατί ποιοτικός οίνος, μπύρα ή απόσταγμα δεν υπάρχει χωρίς τον Οινολόγο. 
Γιατί μαζί   με τους Οινολόγους  τους Οινοποιούς, τους Ζυθοποιούς, τους 
Αποσταγματοποιούς, θα  επιβιώσει   και θα κερδίσει  η χώρα μας.
Γιατί η αμπελοκαλλιέργεια, ο ποιοτικός Οίνος-Ζύθος-Απόσταγμα και η ανάπτυξη της
χώρας, θα πρέπει να είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα.
Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο 
παρελθόν.
Όπλα μας , η επιστημονική μας γνώση, η σκληρή δουλειά και  η θέληση. 
Σας  διαβεβαιώνω ότι  αυτά τα χαρακτηριστικά που διέπουν  τους Οινολόγους, 
διέπουν  διαχρονικά και το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων. 

Σκοπός μας ήταν και είναι:
-να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα των Οινολόγων, 
-να δίνουμε σωστές λύσεις και προτάσεις στην Πολιτεία, 
-να βάζουμε φρένο  προς όσους  διαστρεβλώνουν ή κακοποιούν την δουλειά      
  μας και το επάγγελμα, 
-να συμβάλουμε στην περεταίρω ανάπτυξη  του επαγγέλματος  και του κλάδου που 
   υπηρετούμε και αγαπάμε.
 Η  συλλογική δουλειά  είναι μονόδρομος, η συμμετοχή όλων  απαραίτητη.   

Καλή επιτυχία σε όλους . 

Παναγιώτης Α. Μανωλόπουλος
        Πρόεδρος Δ.Σ. 


