Συνέντευξη Παναγιώτης Μανωλόπουλος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1967 στον
Πειραιά. Αποφοίτησε από το
Τμήμα Οινολογίας το 1985
με αρ. πτυχίου 2. Συμμετέχει
ως αναπληρωματικό
μέλος στο Δ.Σ της ΕΔΟΑΟ.
Βρίσκεται15 χρόνια στο
τιμόνι του Αμπελουργικού
Συνεταιρισμού Μεγάρων
ασκώντας συμβουλευτική
δράση σε όλη τη χώρα.
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ΡΩΤΗΣΑΝ Τ’ ΑΜΠΕΛΙ

ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΔΕΙΞΕ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΝΟΛΟΓΟ
∆εν µπορεί να υπάρξει καλό κρασί χωρίς έναν καλό οινολόγο, όπως δεν µπορεί να
υπάρξει και καλός οινολόγος χωρίς την ύπαρξη ποιοτικής πρώτης ύλης, σηµειώνει
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων,
ενώ, όπως τονίζει ο ίδιος, αυτά τα δύο θεµελιώδη στοιχεία της έννοιας του terroir
βρίσκονται σε άµεση εξάρτηση και αλληλεπίδραση το ένα από το άλλο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ Μαρίνα Σκοπελίτου * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραμαλή
Η λαϊκή σοφία λέει πως στη χώρα μας ό,τι δηλώσεις είσαι. Ποιοι πραγματικά μπορούν, δικαιούνται νομικά, να περιγράφουν τον εαυτό τους ως oινολόγο;
Σύμφωνα με τον ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) δικαιούνται νομικά να περιγράφουν τον εαυτό τους ως οινολόγοι: α) Οι πτυχιούχοι του
Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. β) Οι πτυχιούχοι
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Α.Ε.Ι.
ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Διεθνούς Οργανισμού Οίνου & Αμπέλου,
διαρκείας τουλάχιστον δύο εξαμήνων. γ) Οι
απόφοιτοι της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και οι κάτοχοι
πτυχίου ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) μέχρι 31.12.1986 με υποχρέωση όμως οινολογικής μετεκπαίδευσης.
Πόσο σημαντικό θεωρείτε το ανθρώπινο στοιχείο, κατ’ επέκταση τον οινολόγο,
ως παράμετρο στον ορισμό του οινοπεδίου
(terroir);
Ο τόπος καλλιέργειας των αμπελιών αποτελεί παράμετρο της ταυτότητας ενός κρασιού.
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι άρδην σημαντικός στην παραγωγική διαδικασία. Η δουλειά του οινολόγου είναι να συντονίσει την
εργασία από το αμπέλι (τις καλλιεργητικές τεχνικές, την αμπελουργική και οινοποιητική
παράδοση της περιοχής, τους ανθρώπους που
καλλιεργούν και που φροντίζουν για καλλιεργηθεί επιμελώς ο αμπελώνας), μέχρι το οινοποιείο, όπου θα επεξεργαστεί την πρώτη ύλη έτσι ώστε να τη βοηθήσει να αναδείξει το
σύνολο της ιδιαιτερότητάς της και άρα την
ταυτότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Πολλοί σημαντικοί οινοποιοί ανά τον κόσμο
δηλώνουν πως τα εξαιρετικά κρασιά φτιάχνονται στο αμπέλι. Υπάρχει εξαιρετικό κρασί δίχως οινολόγο;
Το ένα έχει άμεση εξάρτηση και αλληλεπίδραση
από το άλλο. Ο σοφός λαός μας λέει ότι το αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καλό κρασί θέλει τον
οινολόγο του, θα πρόσθετα εγώ. Δεν μπορεί να
υπάρξει καλό κρασί χωρίς τον καλό οινολόγο, όπως δεν μπορεί να υπάρξει και καλός οινολόγος
χωρίς την ύπαρξη ποιοτικής πρώτης ύλης.
Πολλοί συνάδελφοί σας θεωρούν -και έχουν
κρίνει δημόσια- την οινική νομοθεσία ως ξεπερασμένη από την καθημερινότητα. Συμφωνείτε;
Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από το υπουργείο με τη συμμετοχή (δυστυχώς κατά περίπτωση) και φορέων του κλάδου για την αναθεώρηση και την
προσαρμογή της νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή αλλά και στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Όπως, παραδείγματος χάριν, το
ΦΕΚ 3324 27/12/2013 όσον αφορά τα ΠΟΠ
και ΠΓΕ, η επισήμανση και παρουσίαση προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, η ΥΑ (ΦΕΚ
με αριθμό 1847 / 60594, από 7 Ιουνίου 2016)
με θέμα «Τεχνικός κανονισμός επιλογής και
αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου», η έκδοση του ΠΔ Νο
51/2016 σε αντικατάσταση του Βασιλικού Διατάγματος 641/1970 για τα οινολογικά εργαστήρια). Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Η ΠΑΝ. Ε.Π.Ο σε όσες επιτροπές έχει προσκληθεί να συμμετάσχει είτε όχι, έχει καταθέσει και
έγγραφως τις προτάσεις της (βασισμένες και
τεκμηριωμένες με επιστημονικά κριτήρια) που
άλλοτε έγιναν δέκτες, άλλοτε όχι.
Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να εκσυγχρονίστει
το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον αμπε-

λο-οινικό τομέα. Το θετικό είναι ότι έχει γίνει η
αρχή. Η πολιτεία θα πρέπει να καταλάβει ότι ο
ρόλος της είναι εποπτικός και νομοθετικός.Θα
πρέπει να νομοθετεί έπειτα από υποδείξεις του
συνόλου του κλάδου και μόνο, χωρίς προκαταλήψεις και σκοπιμότητες.
Ποια τμήματα της οινικής νομοθεσίας πιστεύετε πως πρέπει να αλλάξουν άμεσα;
Στις πρόσφατες συναντήσεις που είχαμε με τον
αναπληρωτή υπουργό, Γ. Τσιρώνη, αλλά και
τον υφυπουργό Β. Κόκκαλη εκτός των άλλων,
τονίστηκε η ανάγκη να συνεχίσουμε με πιο
γρήγορους ρυθμούς την προσαρμογή της νομοθεσίας στη σύγχρονη πραγματικότητα και ότι είναι απαράδεκτο εν έτει 2017 να λειτουργούμε με Βασιλικά Διατάγματα όπως π.χ. για την αποκλειστική ή μερική απασχόληση οινολόγου
ανάλογα με την παραγωγή της μονάδας. Τονίστηκε η ανάγκη να ξαναδούμε προσεκτικά τους
τεχνικούς φακέλους των ΠΟΠ και των ΠΓΕ και
να αναθεωρήσουμε κάποια κριτήρια, όπως, παραδείγματος χάριν, η ξεπερασμένη οινολογικά
έννοια της στρεμματικής απόδοσης και του ελαχίστου αλκοολικού τίτλου. Τους τονίσαμε επίσης την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των ζωνών ΠΟΠ με βάση τεκμηριωμένα και μετρήσιμα ποιοτικά στοιχεία, όπως συμβαίνει και στις
άλλες αμπελο-οινικά ανεπτυγμένες χώρες και
όχι σε γεωγραφικούς και δημογραφικούς χαρακτηρισμούς, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν
την κλιματική αλλαγή με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου πρέπει να είναι συνεχής και να διορθώνει τυχόν λάθη και παραλείψεις άμεσα και αποτελεσματικά.
Πόσο σημαντικοί είναι για το ελληνικό κρασί οι αμπελουργικοί και οινοποιητικοί συνεταιρισμοί σήμερα;
Γνωρίζω το συνεταιριστικό κίνημα από
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Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΥΡΑ,
ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΣΙ
Αντέχει η αγορά τον αυξημένο αριθμό μικροζυθοποιείων,
όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα;
Εάν μου κάνατε την ερώτηση αυτή πριν 25 χρόνια για το κρασί, θα δυσκολευόμουν να
απαντήσω. Η ιστορία όμως έδειξε ότι η ύπαρξη πολλών οινοποιείων, ο συναγωνισμός και ο
ανταγωνισμός, το ενδιαφέρον του καταναλωτή να δοκιμάζει καινούργιες γεύσεις, συνέβαλαν
στη ραγδαία ανάπτυξη της ποιότητας του ελληνικού κρασιού αλλά και των οινοποιείων. Το ίδιο
θετικά πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και στην περίπτωση της μπύρας. Ο ανταγωνισμός που θα
υπάρξει θα είναι προς όφελος της ποιότητας και της δημιουργίας μιας διαφορετικής κουλτούρας
στην κατανάλωση της μπύρας.

ανάπτυξη της χώρας μπορεί και πρέπει να είναι σημαντική, απαιτεί την προώθηση και ανάπτυξη υφιστάμενων συνεταιρισμών αλλά και
νέων με τρόπο που να είναι βιώσιμοι και με σεβασμό της αυτονομίας τους.

μέσα, μιας και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
είμαι οινολόγος και διευθυντής του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Μεγάρων. Δυστυχώς οι συνεταιρισμοί (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν έχουν ακόμα διαδραματίσει το ρόλο
που θα έπρεπε. Λάθη και παραλείψεις από ανίκανες διοικήσεις του παρελθόντος αμαυρώσαν την εικόνα των συνεταιρισμών. Έτσι, δημιουργήθηκαν σύγχρονωνες αλλά καταχρεωμένωνες μονάδων χωρίς πολλά περιθώρια επιβίωσης και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα εντατικοποίηθηκε η ανυπαρξία συνεταιριστικής συνείδησης από τα μέλη τους.
Ευτυχώς μετά από επεμβάσεις της πολιτείας ,
για ρύθμιση των χρεών, σε συνδυασμό με την
ανάληψη των διοικήσεων πολλών συνεταιρισμών από ανθρώπους που έχουν όραμα και αγάπη γι’ αυτό που κάνουν και για τη συνεταιριστική ιδέα, το κλίμα έχει αντιστραφεί. Οι συνεταιρισμοί μπορούν και θα πρέπει να εξελιχθούν σε ένα από τα βασικά εργαλεία για την
καταπολέμηση της βαθιάς κρίσης που μαστίζει την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Τα
οφέλη τους μπορούν να είναι πολλαπλά, καθώς μπορούν σήμερα να λειτουργήσουν ως εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης, αποκέντρωσης και αναζωογόνησης της ελληνικής περιφέρειας, προστασίας της μικρής και μεσαίας
παραγωγής. Η συμβολή τους στη γενικότερη
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Ποια θεωρείτε αχίλλειο πτέρνα του αμπελοοινικού κλάδου σήμερα και γιατί;
Κατά τη γνώμη μου η αχίλλειος πτέρνα του αμπελοοινικού κλάδου σήμερα έχει να κάνει με
τρεις άξονες:
Α) Τον μικρό και κατακερματισμένο κλήρο καθώς και η οριστική εγκατάλειψη της καλλιέργειας που παρατηρήθηκε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια λόγω των χαμηλών τιμών στην πρώτη ύλη. Β) Την απουσία ελέγχων στην αγορά,
που οδηγεί στην κυκλοφορία κρασιών (κυρίως χύμα) ποιοτικά απαράδεκτων. Το πρόβλημα
αυξάνεται στις τουριστικές περιοχές αφού έτσι
αμαυρώνεται η εικόνα του ελληνικού οίνου σύνολικά Γ) Η έλλειψη οινολογικής παιδειάς και
κουλτούρας από τον Έλληνα καταναλωτή αλλά
και τον επαγγελματία εστιάτορα, ξενοδόχο, καβίστα αλλά και (ευτυχώς λίγων) οινοποιών.
Θεωρούμε μείζονος σημασίας την άμεση διεξαγωγή των συζητήσεων, με τη συμμετοχή όλων
των φορέων του κλάδου για τον στρατηγικό
σχεδιασμό για την ελληνική αμπελουργία. Μια
αμπελουργία σύγχρονης, που θα διευρύνει την
κερδοφορία και θα εξασφαλίζει ικανοποιητικό
αμπελουργικό εισόδημα.
Είναι το ελληνικό κρασί έτοιμο να αντέξει το
βάρος που θα του επιφέρει η δημιουργία ποιοτικών υποζωνών μέσα στις υπάρχουσες ζώνες ΠΟΠ;
Το θέμα των ζωνών αλλά και των υποζωνών
δεν θα πρέπει να το δούμε αποσπασματικά. Θα
πρέπει να λύσουμε πρώτα τις παθογένειες του
παρελθόντος στο σύνολό τους (επαναπροσδιορισμό των ζωνών ΠΟΠ όπου αυτό χρειάζεται, επανεξέταση των τεχνικών φακέλων, δημιουργία και άμεση ενεργοποίηση των Περιφερικών
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, κλωνική επιλογή) και μετά να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση των υποζωνών έπειτα από προτάσεις που
θα κάνουν οι ίδιες οι Περιφεριακές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, βασιζόμενοι αποκλειστικά σε ποιοτικά κριτήρια και σύγχρονες ανάγκες.
Ποια θα πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια
στη δημιουργία των υποζωνών;

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ποιοτικά,
βασισμένα στην έρευνα και στη σύγχρονη αμπελουργική και οινολογική πρακτική. Η αναγνωσιμότητα, η ταυτοποίηση και η ανάδειξη της ποιοτικής διαφοροποίησης εντός των ζωνών ΠΟΠ να είναι εμφανής και μετρήσιμη. Τα
γεωγραφικά και δημογραφικά κριτήρια θα πρέπει να έχουν δευτερεύουσα σημασία.
Θεωρείτε πως υπάρχουν περιοχές στην ελληνική επικράτεια που έχουν τα προσόντα,
για να σταθούν επάξια ως νέες ζώνες ΠΟΠ;
Ναι. Εάν μια περιοχή μπορεί να αποδείξει την
ιδιαιτερότητα του μικροκλίματος, της ποικιλίας, της αμπελουργικής και οινοποιητικής τεχνικής, βασιζόμενη πάντα σε επιστημονικές μελέτες , τότε ναι, γιατί όχι. Οι αποκλεισμοί ντε φάκτο δεν έχουν καμιά θέση στις μέρες μας, δεν ωφέλησαν και δεν ωφελούν.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις
του ΕΦΚ στο σύνολο του κλάδου;
Τα βασικά κομμάτια του παζλ που συνθέτουν το τοπίο στην εγχώρια αγορά μετά την
επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο
κρασί είναι έκρηξη της λαθραίας διακίνησης, καθίζηση του τζίρου, οινοποιεία στο
χείλος της πτώχευσης και μεγάλη απώλεια εσόδων από ΦΠΑ αλλά και από φόρο εισοδήματος για τα ταμεία του κράτους.
Η παραοικονομία πλήττει ε κυρίως τα κρασιά λαϊκής κατανάλωσης (ασκός). Στο εμφιαλωμένο των 750 ml η επιβάρυνση από
τον ΕΦΚ ανέρχεται σε 0,18 ευρώ. Με το πιο
φθηνό μπουκάλι να μην πέφτει κάτω από
τα 3-3,5 ευρώ, η αύξηση αυτή είναι σχεδόν
ανεπαίσθητη. Αντίθετα, στο φθηνό κρασί
που πωλείται σε ασκούς και η τιμή του κινείται μεταξύ 0,70-0,90 ευρώ το λίτρο, η επιβάρυνση κατά σχεδόν 0,25 ευρώ ανά λίτρο σε ποσοστιαία βάση είναι πολύ μεγάλη.
Το φθηνό κρασί καθίσταται ακριβότερο έως και 40% και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός φυσιολογικά δηλώνουν τις ποσότητες οίνου όσοι δεν
μπορούν να φοροδιαφύγουν. Οι συνεταιριστικές μονάδες και τα μεγάλα οινοποιεία
κατά κύριο λόγο.
Ούζο, τσίπουρο, ρετσίνα. Τρία ελληνικά κι
αμφιλεγόμενα, μοναδικού χαρακτήρα ωστόσο, προϊόντα. Πιστεύετε πως έκλεισαν τον

