ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ Αιγιαλείασ, μια καλι πρακτικι ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ. Συμπεράςματα και προοπτικζσ»
Άγγελοσ Ροφβαλθσ, πρ. Πρόεδροσ του .Ε.Ο (φνδεςμοσ Ελλθνικοφ
Οίνου)

Αξιότιμοι κυρίεσ και κφριοι,
Σα Οινοξζνεια δεν ανικουν ςε εκείνο το είδοσ Οινοτουριςμοφ που
αναπτφςςει μια ςυμπλθρωματικι οικονομικι δραςτθριότθτα μζςα
ςτο κτιμα ι μζςα ςτο οινοποιείο
Αποτελοφν μζροσ του Οινοτουριςμοφ, που προωκεί τον τουριςμό
μζςα ςε ολόκλθρθ τθν αμπελουργικι περιοχι και ο οποίοσ βαςίηεται ςε
υποδομζσ και επιχειριςεισ μικρισ κλίμακασ, οινοποιεία , εςτιατόρια,
ξενϊνεσ, πολιτιςτικά γεγονότα , αμπελουργικά τοπία κ.ο.κ.
Αυτό το είδοσ τουριςμοφ για τθν Αιγιάλεια θ οποία δεν διακζτει
μεγάλα ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα και άλλεσ μεγάλεσ τουριςτικζσ
υποδομζσ αλλά απεναντίασ είναι διάςπαρτθ ςε μικρά κτιματα και
αγροικίεσ, μικρά οινοποιεία, ξενϊνεσ, αμπελουργικά τοπία, κοκ είναι
κατ εξοχιν ελπιδοφόρο.
υνδζεται δε με το νζο μεγάλο ρεφμα του τουριςμοφ εμπειρίασ που
βαςίηεται ςτα προϊόντα ποιότθτασ μιασ περιοχισ , τθ τοπικι
γαςτρονομία ,το πολιτιςμό, τα τοπία.
Ωσ εκ τοφτου τα Οινοξζνεια δεν είναι μια προςπάκεια μόνον των
οινοποιείων αλλά και πολλϊν άλλων κλάδων όπωσ θ εςτίαςθ και θ
φιλοξενία. Αλλά δεν είναι οφτε μόνον αυτό, δεν είναι μια κλαδικι
δθλαδι υπόκεςθ, αλλά είναι μια μεγάλθ Σοπικι υπόκεςθ κακϊσ θ
επιτυχία τουσ προχποκζτει τθν ςυμμετοχι ςχεδόν του ςυνόλου τθσ
τοπικισ κοινωνίασ.

.Ωσ τζτοιο ζγινε αποδεκτό με ενκουςιαςμό από τθν τοπικι κοινωνία θ
οποία κατάλαβε αμζςωσ τθν αναπτυξιακι διάςταςθ του κεςμοφ και τον
ςτιριξε από τθν πρϊτθ ςτιγμι το 2013.
Βαςικά ςτοιχεία τθσ επιτυχίασ του ιταν ¨
1) Η τοπικι κουλτοφρα που διατθροφςε ςτθ μνιμθ τθσ αντίςτοιχεσ
γιορτζσ του παρελκόντοσ, με βάςθ τα τοπικά προϊόντα
«Πριμαρόλια – ςταφίδα » , « Ανκεςτιρια – χαρτοποιία »
2) Ο χρόνοσ διεξαγωγισ των Οινοξενείων προςδιορίηεται από τα
μζςα ζωσ τα τζλθ Αυγοφςτου , τότε που θ αμπελουργικι ηϊνθ
είναι ςε πλιρθ ηωντάνια , χάρισ ςτον τρφγο & το λιάςιμο τθσ
ςταφίδασ . Τποβόςκει ο ςτόχοσ τθσ επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ
περιόδου θ οποία τελειϊνει ουςιαςτικά μετά τον
Δεκαπενταφγουςτο !
3) Σα Οινοποιεία τθσ περιοχισ είχαμε ιδθ τθ γνϊςθ του τι είναι
ακριβϊσ ο οινοτουριςμόσ μζςα από τισ δράςεισ του ΕΟ τθσ
εποχισ εκείνθσ , του οποίου είχα τθν τιμι να είμαι πρόεδροσ για
7 ςυνεχι ζτθ.
Ξζραμε δθλ. ότι Οινοτουριςμοσ είναι θ τζχνθ να ςυνεργάηεςαι
με άλλουσ.
Οινοξενεια ςθμαίνει ότι μζςα ςτο ίδιο concept, ςτο ίδιο ςχζδιο,
περιλαμβάνονται διάφορεσ δραςτθριότθτεσ τθσ αμπελουργικισ
ηϊνθσ, που ςυνδυάηονται με άλλουσ επαγγελματίεσ , εςτίαςθ,
ξενϊνεσ, ξενοδοχεία, άλλουσ μεταποιθτζσ , τουριςτικά γραφεία
κλπ. Δουλεφουν από κοινοφ με δομζσ , (άλλουσ κεςμοφσ) ,
ανκρϊπουσ του πολιτιςμοφ , του τουριςμοφ …
Ζτςι από τθν αρχι αναπτφξαμε πολφπλευρεσ δράςεισ ¨
- Επιλεγμζνα ςθμεία εςτίαςθσ με menu Οινοξενεια & τοπικοφσ
οίνουσ ποιότθτασ
- Βραδιζσ γαςτρονομίασ και γεφματα ςτα οινοποιεία
- Επιλεγμζνα μουςικά ακοφςματα
- Προβολι κινθματογραφικϊν φιλμσ με κζματα από τθ ηωι ςτθν
φπαικρο, τθ γαςτρονομία και τον οίνο.
- Ζφιππεσ διαδρομζσ ςτα τοπία και ςτα αμπζλια τθσ Αιγιαλείασ

- Παιχνίδια και δράςεισ ςτουσ αμπελϊνεσ ( προςπάκεια
επαφισ των παιδιϊν με τα χαρίςματα του τόπου τουσ )
- Εικαςτικά δρϊμενα ( εκκζςεισ – θμερίδεσ )
Προςπακιςαμε να ενιςχφςουμε τθν εςτίαςθ με διαγωνιςμοφσ
και κλθρϊςεισ δϊρων ςε οινικοφσ προοριςμοφσ .
Σαυτόχρονα οργανϊςαμε ςυμπλθρωματικά , ετιςια concept
πχ. εφζτοσ ,αφιζρωμα ςτον Κορινκιακό κόλπο ωσ ηϊνθ Natura.
Ήδθ από τον δεφτερο –τρίτο χρόνο ,δθμοςιογράφοι και ειδικοί
προςκλικθκαν και απζκτθςαν επί τόπου γνϊςθ και εμπειρία
για τθν αμπελουργικι Αιγιάλεια και τθν λειτουργία του
κεςμοφ,μεταφζροντασ ςτθ ςυνζχεια άριςτεσ εντυπϊςεισ για
τθν «απρόςμενθ Αιγιαλεια»
Ο περιοριςμένοσ χρόνοσ τησ ειςήγηςησ μασ πάει γρήγορα ςτο
επόμενο βήμα:

Αντίςτοιχα αυτά τα εφτά χρόνια λειτουργίασ των Οινοξενείων
αναδφκθκαν μεγάλεσ αδυναμίεσ που φροντίηουμε να υπερνικθκοφνε
άμεςα, γιατί ζνασ τζτοιοσ κεςμόσ πρζπει να αναπτυχκεί για να
δθμιουργιςει ουςιαςτικά αποτελζςματα.
Οι αδυναμίεσ αυτζσ είναι το οργανωτικό ςχιμα ,ο τρόποσ
χρθματοδότθςθσ και ο ζλεγχοσ των κριτθρίων ποιότθτασ.
1) το οργανωτικό ςχιμα.
Μζχρι και τα φετεινά Οινοξζνεια λειτουργιςαμε κάτω από τθν
Δ/ςθ τθσ Κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ.
Ήταν μια επιλογι γιατί τα οινοποιεία και οι άλλοι επαγγελματίεσ
δεν είχαν κοινι νομικι μορφι ,αλλά κυρίωσ γιατί πιςτεφουμε και
ζτςι είναι, ότι θ ςυμμετοχι τθσ ΣΑ πρζπει να είναι αυξθμζνθ.
Ζχει να κάνει
α) με τον ςυντονιςμό τθσ κοινωνίασ τθσ Αιγιάλειασ προσ τον κοινό
ςτόχο , και

β) με τισ υποδομζσ που χρειάηονται. Σα Οινοξζνεια και ο
οινοτουριςμόσ χρειάηονται καλι αγροτικι οδοποιία, ςφνδεςθ των
ορεινϊν αμπελουργικϊν κοινοτιτων μεταξφ των, κακαρό περιβάλλον
ςτθν αμπελουργικι ηϊνθ, ςωςτι ςιμανςθ, καλαίςκθτεσ πινακίδεσ,
διαμόρφωςθ χϊρων υποδοχισ και εκδθλϊςεων, δθμιουργία
μονοπατιϊν και ανάδειξθ επιςκζψιμων ςθμείων και ςθμείων κζασ.
Το να ανταποκρικεί θ ΤΑ ςε αυτό το ςχζδιο αποδείχκθκε ςτθ πράξθ
ότι δεν είναι μια εφκολθ υπόκεςθ.
Οπωςδιποτε θ ΣΑ δεν ζχει πολλοφσ οικονομικοφσ πόρουσ. Οι δράςεισ
των Οινοξενείων δεν ςυνδζονται όμωσ, απαραίτθτα, με μεγάλεσ
δαπάνεσ. Δράςεισ χαμθλοφ κόςτουσ, εκελοντιςμόσ, ιδιωτικι
πρωτοβουλία, αντίςτοιχα προγράμματα ανοίγουν δρόμουσ. Είναι
προτιμότερο με τα ίδια χριματα να ανοίξουμε και να λειτουργιςουμε
δφο μονοπάτια μζςα ςτθν αμπελουργικι ηϊνθ –που κα ζχουμε κάκε
χρόνο- παρά μια μεγάλθ μουςικι ςυναυλία εγκαινίων , ξοδεφοντασ τον
μιςό περίπου προχπολογιςμό του κεςμοφ ςε μια εφ άπαξ γιγαντιαία
εκδιλωςθ που μπορεί να κεφαλαιοποιεί πολιτικά οφζλθ για τον
εκάςτοτε αρμόδιο αλλά απζχει από τθν φιλοςοφία του κεςμοφ.
Αλλά και ωσ προσ το πρϊτο ςκζλοσ είχαμε πολλζσ αμφικυμίεσ. Να
ςυντονίςουμε δθλ. τθν τοπικι κοινωνία , αλλά και τουσ ςυμμετζχοντεσ ,
ςε μια ςειρά από προχποκζςεισ και όρουσ ποιότθτασ που κα γίνονται
ςτακερά ςεβαςτζσ μζςα ςτο χρόνο. Αν κάποια φορά ζχουμε μια
πρόχειρα ςχεδιαςμζνθ προςπάκεια, ευκαιριακι και ςυγκυριακι, αυτι
κα φζρει μάλλον τα αντίκετα αποτελζςματα, υπονομεφοντασ
μακροπρόκεςμα τθν εικόνα τθσ περιοχισ.
Για να ξεπεράςουμε τισ αδυναμίεσ αυτζσ, το άτυπο δίκτυο των
οινοποιϊν και των άλλων επαγγελματιϊν τθσ Αιγιάλειασ που κάκε
χρόνο εργάηεται για τθν επιτυχία του κεςμοφ (και με ςθμαντικό
οικονομικό κόςτοσ) δϊςαμε εφζτοσ νομικι και οικονομικι οντότθτα
ςτθν ςυνεργαςία μασ και ιδρφςαμε το «Δίκτυο Ποιότθτασ Οινοξζνεια».
κοπόσ το Δικτφου είναι, ανάμεςα ςτ άλλα, θ δθμιουργία μιασ μόνιμθσ
οργανωτικισ επιτροπισ για τα Οινοξζνεια που κα λειτουργεί όλο το
χρόνο (όπωσ πχ θ επιτροπι για τθν οργάνωςθ του Πατρινοφ

καρναβαλιοφ) κακϊσ και θ δικτφωςθ ποιοτικϊν ςθμείων για τθν
διευκόλυνςθ του ποιοτικοφ τουριςμοφ ςτθ περιοχι όλο τον χρόνο,
κακϊσ τα μζλθ του Δικτφου περιλαμβάνουν επιχειριςεισ των
Καλαβρφτων. Εννοείται πωσ κα ζρκουμε ςε ςυνεχι διαβοφλευςθ με τον
Διμο για τθν ςωςτι ςφνκεςθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ που
προτείνουμε και τισ απαραίτθτεσ αρμοδιότθτεσ που πρζπει να ζχει για
τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ και όλου του Οινοτουριςμοφ ςτθν περιοχι.

2) Ο τρόποσ χρθματοδότθςθσ.
Μζχρι τϊρα τα οινοποιεία χρθματοδοτοφν αυτι τθν προςπάκεια
άμεςα και ζμμεςα με το κόςτοσ των εκδθλϊςεων που
οργανϊνουν, το κόςτοσ των οίνων που διακζτουν και με πολλζσ
ϊρεσ εργαςίασ των οινοποιϊν και των ςτελεχϊν τουσ.
Απεναντίασ όλεσ οι χρθματοδοτιςεισ μαηεφονται ςτθν κοινωφελι
επιχείρθςθ, είτε είναι από τον Δθμοτικό προχπολογιςμό ,είτε
είναι χορθγίεσ ,είτε είναι οικονομικζσ ενιςχφςεισ από τθν
Περιφζρεια , το Επιμελθτιριο, τα προγράμματα κοκ. Η Δθμοτικι
επιχείρθςθ όμωσ τα βάηει όλα ς ζνα τςουβάλι , τα δαπανά με
βάςθ δικζσ τθσ προτεραιότθτεσ και με μια εξαιρετικι
δυςκαμψία(κατά κωδικό, του από πριν ψθφιςκζντα
προχπολογιςμοφ) και βζβαια εκεί ςτθρίηεται για να παίρνει
κρίςιμεσ αποφάςεισ κατά το δοκοφν και μονομερϊσ.
Αυτό πρζπει να βελτιωκεί προσ όφελοσ όλων. Είναι το Δίκτυο
Οινοξζνεια που πρζπει να χρθματοδοτθκεί κατά προτεραιότθτα
από το Επιμελθτιριο κατ αρχιν, αλλά και από τθν Περιφζρεια,
τουσ φορείσ του Σουριςμοφ, και τον ίδιο το Διμο Αιγιαλείασ. Και
να ςυγκεντρϊςει το Δίκτυο τισ χορθγίεσ ιδιωτικϊν επιχειριςεων
που ςτακερά βοθκοφν δράςεισ ςτθν περιοχι.
3) Τα κριτιρια ποιότθτασ , θ επιβράβευςθ και ο ζλεγχόσ τουσ.
Από τθν πρϊτθ χρονιά ορίςαμε κριτιρια ποιότθτασ για τθν
ςυμμετοχι ςτα Οινοξζνεια και από εφζτοσ ςτο Δίκτυο ποιότθτοσ
Οινοξζνεια. Οι δφο προθγοφμενεσ αδυναμίεσ δεν επζτρεψαν τθν

άψογθ λειτουργία και τιρθςθ των κριτθρίων ,πράγμα που κα
ξεπεραςτεί αν προχωριςουμε όπωσ περιγράψαμε ωσ άνω.
Αγαπθτοί φίλοι/εσ αυτι είναι θ δικά μασ εμπειρία, ςιμερα το
2019.

