Ο Πάξηο Σηγάιαο εθπέκπεη S.O.S

Σηελ Οία, από ηα νκνξθόηεξα ( αλ όρη ην νκνξθόηεξν ) κέξε ηνπ θόζκνπ, ζπλάληεζα ηνλ Πάξε Σηγάια.
Σηελ απιή ηνπ νηλνπνηείνπ ηνπ. Καζηζκέλνη ζηελ παξαδνζηαθή, πιαθόζηξσηε λεζηώηηθε απιή, ζηηο
ζηδεξέληεο θαξέθιεο κε ην καξκάξηλν ηξαπεδάθη θαη ζέα ηα θιήκαηα, πνπ έπεξλαλ αλάζεο θαη δπλάκεηο
γηα ηελ επόκελε ζνδεηά. Σην βάζνο ην αηγαίν, πνπ ηελ αύξα ηνπ ηελ έλησζεο αθόκα θη εθεί πνπ
θαζόζνπλ.
Όηαλ ζπλαληάο ηνλ Πάξε Σηγάια, πέξα από ηελ εξεκία θαη ηελ ζηγνπξηά πνπ ζνπ εθθξάδνπλ θάζε
γθξηκάηζα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, καγεύεζαη από ηελ απίζηεπηε νκνξθηά ηνπ ιόγνπ ηνπ, πνπ εηιηθξηλά δελ
ζεο λα ζηακαηήζεη λα κηιάεη θαη εηδηθά γηα ην πάζνο ηνπ. Τν θξαζί.
Απνιακβάλνληαο εγώ έλα espresso θη εθείλνο έλα ζηξηθηό ηζηγάξν, αθνινύζεζε ν παξαθάησ
δηάινγνο...ή λα πσ θαιύηεξα ε παξαθάησ εθπνκπή S.O.S.

Τειηθά θ.Σηγάια ηη είλαη ην Μαπξνηξάγαλν ; Μπνξεί όλησο λα είλαη ε επόκελε κεγάιε πνηθηιία
ηεο Σαληνξίλεο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηεο Ειιάδαο ; Έρεηε πεη όηη κπνξεί λα “ζηαζεί” επ’αμηα
δίπια ζην Αγησξγίηηθν θαη ην Ξηλόκαπξν.


Τν Μαπξνηξάγαλν είλαη κηα απηόρζνλε πνηθηιία πνπ ππάξρεη εδώ ζηελ Σαληνξίλε. Από όζν έρσ
θνηηάμεη, ζηα γύξσ λεζηά δελ ππάξρεη. Παιηόηεξα ήηαλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό εδώ ζηνλ
ακπειώλα ζε ζρέζε κε πξηλ ιίγα ρξόληα πνπ ήηαλ ππό εμαθάληζε. Πιένλ όκσο, ηα ηειεπηαία
ρξόληα, ηα νηλνπνηεία θπηεύνπλ Μαπξνηξάγαλν, νπόηε κπνξεί λα πεη θαλείο όηη ε πνηθηιία αξρίδεη
λα ζώδεηαη.

Κάπνηε εδώ ππήξρε κηα παξάδνζε πνπ ήζειε λα πξνζζέηνπλ ιίγν, εμάιινπ πνηέ δελ ππήξρε θαη
πνιύ, ζην γιπθό θξαζί πνπ έθηηαρλαλ από εξπζξά ζηαθύιηα, κε βάζε ηελ Μαληειαξηά. Έδηλε
ηδηαίηεξα αξώκαηα θαη έρεη θπζηθά θαη δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ζηνηρεία από ηελ Μαληειαξηά. Γελ
ππήξρε παξάδνζε ζηνπο μεξνύο εξπζξνύο νίλνπο, νπόηε ην Μαπξνηξάγαλν δελ είρε αλαθαιπθζεί σο
πνηθηιία πνπ ζα έδηλε έλαλ μεξό εξπζξό νίλν. Απηό βέβαηα ζήκεξα έρεη ηελ ηάζε λα αιιάδεη. Τα
ηνπηθά νηλνπνηεία πιένλ, έρνπλ κηα άιιε ηερλνγλσζία, αιιά θαη ιόγσ ησλ αλαγθώλ ηνπ ηνπξηζκνύ,
άξρηζαλ λα θάλνπλ θαη μεξό νίλν από ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο.
Η Μαληειαξηά είλαη κηα δύζθνιε πνηθηιία επαίζζεηε ζηνλ Βνηξύηε, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε
“κεγάια” θξαζηά από απηήλ, αιιά λα ζπκκεηέρεη κε άιιεο πνηθηιίεο σο blend. Άξα, ήηαλ ζέκα
ρξόλνπ λα ζηξαθνύκε πξνο ην Μαπξνηξάγαλν.
Τν δηθό καο νηλνπνηείν ήηαλ ην πξώην πνπ μεθίλεζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Από ηελ άιιε βέβαηα, λα
πώ πσο ζπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ, ηόηε πνπ θάλακε θξαζί γηα ην ζπίηη, είρε καδέςεη Μαπξνηξάγαλν
θαη είρε θηηάμεη Βηλζάλην, ην νπνίν ήηαλ εμαηξεηηθό. Έρνληαο ινηπόλ πξνζσπηθά θαη απηό ππόςηλ,
μεθίλεζα λα δσ, ηί “θάλεη” κε κηα νηλνπνίεζε μεξή ;
Πίζηεςα θαη πηζηεύσ πνιύ ζην Μαπξνηξάγαλν θαη γη’απηό, από ην 2002 άξρηζα λα θπηεύσ θαη
ζήκεξα έρνπκε 100 ζηξέκκαηα. Όζν γηα ην ηί είλαη ην Μαπξνηξάγαλν ;
Ναη, θπζηθά θαη πηζηεύσ πσο είλαη κηα πνηθηιία πνπ κπνξεί λα “ζηαζεί” ηζνδύλακα δίπια ζηηο άιιεο
κεγάιεο εξπζξέο πνηθηιίεο πνπ έρνπκε. Τν Αγησξγίηηθν θαη ην Ξηλόκαπξν

Πάξα πνιινί, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν θ.Γεξνβαζηιείνπ αιιά θαη εγώ, ζπκθσλνύλ πσο ην
Μαπξνηξάγαλν εζείο ην αλαδείμαηε. Είζηε δηαηεζεηκέλνο θαη ππάξρεη θάπνηα άιιε πνηθηιία από
ηηο ιεγόκελεο κηθξέο θαη ζπάληεο, πνπ λα αμίδεη πεξαηηέξσ αζρνιίαο από εζάο ;


Πάληα ν νηλνπνηόο, ζε θάζε κέξνο, έρεη ηελ πεξηέξγεηα λα εμαληιήζεη ηελ νκνξθηά θαη ηελ
δπλακηθή, πνπ έρεη ην ακπεινηόπη ζην νπνίν βξίζθεηαη. Άξα κέζα ζ’απηό ην πιαίζην, “ςάρλεηαη”.
Δγώ αθόκα δελ έρσ ηειεηώζεη κε ην Μαπξνηξάγαλν. Απηό πνπ κπνξώ λα πσ κε ζηγνπξηά, είλαη
πσο έρεη αθόκα πνιύ δξόκν. Γελ πηζηεύσ πσο έρνπκε αλαδείμεη πιήξσο όιε ηνπ ηελ δπλακηθή
θαη γη’απην αθόκα ραξαθηεξίδσ απηή ηελ πξνζπάζεηα πεηξακαηηθή. Πεηξακαηηδόκαζηε αθόκα ζην
ακπέιη, γηαηί εθεί είλαη πνπ ζα δώζεη ηα πην ζεκαληηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ζηελ
νηλνπνίεζε.
Τα ακπέιηα πνπ έρνπκε θηηάμεη είλαη κε δηαθνξεηηθή ηερληθή απ’όηη ε παξαδνζηαθή. Δίλαη γηα λα
αλαδείμνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη απηή ε πνηθηιία. Δίλαη όκσο
είλαη πνιύ λέα αθόκα. Καηά κέζν όξν, ην θξαζί πνπ βγάδνπκε είλαη από ακπέιηα maximum 8
εηώλ. Όπσο όκσο γλσξίδνπκε δηεζλώο, ην ακπέιη πάλσ από ηα 12-13 ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, ζα
δώζεη πνηνηηθό απνηέιεζκα. Οπόηε, αθνύ ηώξα έρνπκε απηό ην απνηέιεζκα, ην νπνίν έρεη θξηζεί
πνιύ ζνβαξό, πεξηκέλνπκε όηαλ ην ακπέιη ζα είλαη πξαγκαηηθά ζηελ πνηνηηθά παξαγσγηθή αθκή
ηνπ, λα ην δνύκε.

Τη έθαλε ηνλ καζεκαηηθό Πάξη Σηγάια λα γίλεη, θαηά γεληθή νκνινγία, έλαο ηόζν θαηαμησκέλνο
νηλνπνηόο ;


(γέιηα) Ο Πιάησλαο έιεγε ζηελ είζνδν ηεο αθαδεκίαο ηνπ : “Οπδείο αγεσκέηξεηνο κπνξεί λα
κπεί κέζα”, άξα κηα παηδεία καζεκαηηθή, είλαη κηα βάζε γηα λα κπνξεί θαλείο λα αμηνινγήζεη ηα
πξάγκαηα κε έλα ηξόπν ίζσο πην βαζύ. Αθόκε ζηα καζεκαηηθά, όιε ηνπο ε ηζηνξία είλαη ε
αλαινγία. Από ηελ άιιε, όιε ε ηζηνξία ηνπ θξαζηνύ, είλαη επίζεο ε αλαινγία. Δίλαη ινηπόλ κηα
αίζζεζε θαιή, γηα λα ζνπ δώζεη έλα απνηέιεζκα πνπ αλαδεηάο. Βέβαηα, δελ πξέπεη λα μερλάκε
ην εμήο: ην σξαίν καζαίλεηαη θηόιαο. Έλα θαιό θξαζί, γηα λα αλαγλσξηζηεί, πξέπεη λα έρεηο θαη
κηα νηληθή παηδεία, θαη εγώ ζα έιεγα, κηα επξύηεξε παηδεία. Πώο ζα αμηνινγήζεηο έλα έξγν
ηέρλεο αλ δελ έρεηο ηελ θαηάιιειε παηδεία ;
Τν θξαζί έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά. Άξα, έλαο πνπ αζρνιείηε κε ην θξαζί θαη έρεη κηα πην βαζεηά
θνπιηνύξα, πξνθαλώο θαη είλαη θαιύηεξα εμνπιηζκέλνο λα θάλεη έλα θαιό θξαζί.

Τηο πξνάιιεο ζην YouTube παξαθνινύζεζα κηα ζπλέληεπμή ζαο ζηελ ηνπηθή ηειεόξαζε ηεο
Σαληνξίλεο, ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ είρε πξνθείςεη, γηα ην θξαζί πνπ έδηλε δώξν κία κεγάιε
εηαηξία, κε ηελ αγνξά ησλ πξνηόλησλ ηεο ζηελ Κίλα θαη ε εηηθέηα έγξαθε Σαληνξίλε.
( http://www.youtube.com/watch?v=-SjoBzFTCH4 ) Με αθνξκή απηό ην γεγνλόο ζέισ λα
ξσηήζσ: είλαη έηνηκε ε Σαληνξίλε λα βγάιεη έλαλ εξπζξό νίλν Π.Ο.Π ;


Δκέλα ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη πσο ην ακπεινηόπη ηεο Σαληνξίλεο, αληέρεη λα βγάιεη έλαλ
εξπζξό νίλν πνπ λα θέξεη ην όλνκα Σαληνξίλε. Γηίζηαληαη νη απόςεηο θαη είλαη ζεβαζηέο.
Η Σαληνξίλε ηαπηίδεηαη κε ην Αζύξηηθν, ην νπνίν είλαη κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία. Έρεη κηα
αλαγλσξηζηκόηεηα πνπ όιν θαη αλεβαίλεη, δηεζλώο. Οπόηε ε άιιε πιεύξα ιέεη, γηαηί ηώξα λα
ξηζθάξνπκε κε κηα δεύηεξε πνηθηιία. Δληάμεη, είλαη κηα άπνςε. Δγώ πηζηεύσ αληίζεηα, όηη ην
Μαπξνηξάγαλν είλαη ηόζν θαιή πνηθηιία, πνπ δελ ην ππνβαζκίζεη ην ακπεινηόπη ηεο Σαληνξίλεο.
Αληηζέησο ζα ην θάλεη λα θαίλεηαη πην ζύλζεην θαη πην πινύζην.
Πάλησο ην δήηεκα είλαη αθόκα αλνηρηό. Φαληάδνκαη, όηαλ έξζεη εθείλε ε ζηηγκή πνπ όια ηα
νηλνπνηεία ζα βγάινπκε έλα πνηνηηθό Μαπξνηξάγαλν, ηόηε ίζσο αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. Αθόκα
πηζαλόηαηα λα ππάξρεη κηα πζηέξεζεη πάλσ ζ’ απηό. Δίλαη ζέκα ρξόλνπ. Πξέπεη λα κεγαιώζνπλ
ηα λέα ακπέιηα πνπ έρνπκε θπηέςεη, πνπ ζα δώζνπλ πην ζύλζεηα απνηειέζκαηα θαη ηόηε
θαληάδνκαη ζα ην μαλαδνύκε.
Από ηελ άιιε, δέρνκαη πσο όηη είλαη από ηελ Σαληνξίλε, δελ κπνξεί λα πάξεη ην νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο. Γηα λα πάξεη ην όλνκα Σαληνξίλε, πξέπεη λα γίλεη έλαο λόκνο. Απηό έρεη κηα
δηαδηθαζία θαη ζσζηά. Γελ θνηκάζαη έλα βξάδπ θαη ην πξσί έρεηο έλαλ Π.Ο.Π Σαληνξίλε. Πηζηεύσ
όκσο όηη ην Μαπξνηξάγαλν έρεη όια εθείλα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα εθθξάζεη ην
ακπεινηόπη ηεο Σαληνξίλεο. Η Μαληειαξηά γηα παξάδεηγκα, πνπ είλαη ε θπξίαξρε εξπζξή πνηθηιία
ζην λεζί, δελ λνκίδσ όηη κπνξεί λα καο δώζεη έλαλ νίλν πνπ λα έρεη ην όλνκα Σαληνξίλε. Όπσο
θαη ην Αεδάλη, ζηηο νηλνπνηήζεηο ηνπ σο 100%.

Φέηνο πξνβήθαηε ζε κηα αύμεζε ησλ ηηκώλ ζηα θξαζηά ζαο. Δελ ζα πσ αλ θάλαηε ζσζηά ή όρη.
Δηάβαζα όκσο όηη απηό έρεη λα θάλεη κε ην ηεξάζηην πξόβιεκα ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ
ζαληνξηληνύ ακπειώλα. Πηζηεύεηε όηη απηό ζα έιπλε ην πξόβιεκα ; Τη ζα γίλεη ζε ιίγν θαηξό ;
Θα αλεβαίλνπλ νη ηηκέο θαη ζα κηθξαίλεη ν ακπειώλαο ;


Φπζηθά θαη όρη. Απηό όκσο είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα. Τα ηειεπηαία ρξόληα – επηπρώο - απηόο ν
ξπζκόο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ακπειώλα έρεη θάπνπ θξελάξεη. Τν πξόβιεκα ζήκεξα έρεη λα θάλεη
κε ηελ πνζόηεηα ηνπ Αζύξηηθνπ πνπ παξάγεη ε Σαληνξίλε. Δίλαη ε αλαγλσξηζηκόηεηα πνπ αξρίδεη
λα ππάξρεη θαη αλνίγνπλ νη αγνξέο. Άξα ην πξόβιεκα ηεο κηθξήο πνζόηεηαο πνπ παξάγεηαη, ζα
ην αληηκεησπίζνπκε πάξα πνιύ ζύληνκα. Ο παιηόο ακπειώλαο ήηαλ ηεηξαπιάζηνο από ηνλ
ζεκεξηλό. Άξα έρνπκε πεξηζώξηα, ζύκθσλα θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, λα κεγαιώζεη μαλά.
Απηό είλαη ην κεγάιν αίηεκα εδώ ησλ ακπεινπξγώλ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη
όιε απηή ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ ζαληνξηληνύ ακπειώλα. Να δηαζσζεί. Να δηαζσζεί όκσο, όρη
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα κελ ράλεηαη έλα ακπέιη, αιιά κε ηα ζπίηηα πνπ ππάξρνπλ κέζα
ζ’απηά (ηα ακπειηα). Γηαηί κε ηέηνηα εηθόλα - ακπέιηα θαη ζπίηηα καδί - δελ κπνξνύκε λα κπνύκε
ζηελ elite αγνξά ηνπ εμσηεξηθνύ. Πξέπεη δειαδή λα έρνπκε έλαλ ακπειώλα όπσο είλαη ζηα
ζπνπδαία ακπεινηόπηα ηνπ θόζκνπ. Να ζηακαηήζνπκε απηή ηε θαηαζηξνθή πνπ γίλεηαη θαη
λα πξνρσξήζνπκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ, (ακπειώλα) πνπ ζα απαγνξεύεηαη εθεί λα
ρηίδνληαη ζπίηηα. Απηό είλαη ην κεγάιν αίηεκα.
Δκείο ινηπόλ απνθαζίζακε έλα πνιύ ζεκαληηθό πξάγκα, πνπ ην ζεσξώ γηα ηελ Σαληνξίλε. Η
Σαληνξίλε δελ επηηξέπεηαη λα πνπιάεη ρύκα θξαζί. Δδώ είλαη όλησο κηα κεγάιε αγνξά. Γελ
δηαθσλώ όηη πξάγκαηη νη παξαδόζεηο, νη λννηξνπίεο θαη όια απηά, αθόκα θαη νηθνλνκηθά
δεηήκαηα, απαηηνύλ ίζσο έλα νηλνπνηείν ηελ ηξίηε ηνπ πνηόηεηα λα ηελ πνπιάεη ρύκα. Δίλαη θαη
δήηεκα επηβίσζεο αο πνύκε, παξ’όιν πνπ εγώ δελ ην πηζηεύσ απηό. Γελ πξνζηαηεύνπκε κε ηνλ
απόιπην ηξόπν πνπ πξέπεη απηό ην ακπεινηόπη, όηαλ πνπιάκε ρύκα θξαζί. Τα εζηηαηόξηα
γξάθνπλε - παξάηππα - ρσξίο θπζηθά λα θηαίλε απηά, αθνύ εκείο ηνπο δίλνπκε ηελ
δπλαηόηεηα, ρύκα Σαληνξίλε. Έξρεηαη ν επηζθέπηεο θαη δνθηκάδεη ρύκα Σαληνξίλε. Άξα,
δνθηκάδεη Σαληνξίλε. Άξα, δνθηκάδεη κηα θαθή Σαληνξίλε.

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ηα νηλνπνηεία λα ζηξαθνύλ ιίγν πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Να θαηαξγήζνπλ
ην ρύκα. Διπίδσ λα ην θάλνπλ. Θα κνπ πεηο βέβαηα, θαη ηη ζα γίλεη ; Κάπνπ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ην κέξνο ηνπ θξαζηνύ πνπ είλαη δεύηεξεο θαη ηξίηεο πνηόηεηαο θαη όρη λα ην
πεηάμεηο. Δ...εκείο, έρνπκε βξεη κηα ιύζε. Από πέξπζη θαηαξγήζακε ην ρύκα θαη βγάιακε άδεηα
απνζηαθηεξίνπ θαη όιν απηό ζα ην θάλνπκε Τζηθνπδηά. Έλα λέν πξνηόλ από ηελ Σαληνξίλε.
Υπάξρνπλ δειαδή ηξόπνη λα κελ δεκησζεί ην νηλνπνηείν, αιιά θαη λα πξνζηαηεπζεί θαιύηεξα ην
brand name Σαληνξίλε.
Να πώ επίζεο, γηα ην ζέκα ηηο αύμεζεο ζηηο ηηκέο καο, όηη γηα λα ππάξμεη απηόο ν ακπειώλαο θαη λα
δεκηνπξγεζεί ε δπλαηόηεηα εηζνδήκαηνο θαη επνκέλσο απαζρόιεζεο ηνπ λένπ κε ην ακπέιη, ζα
πξέπεη ην ζηαθύιη λα είλαη πην αθξηβό. Δκείο πέξπζη ην αλεβάζακε πεξίπνπ 50% θαη ην πιεξώλακε
θάπνπ ζηα 1,20 επξώ. Φέηνο ην πήγακε από 1,45 κέρξη 1,70. Άξα θάλακε κηα ηαηξάζηηα αύμεζε ζηε
ηηκή ηνπ ζηαθπιηνύ. Απηό ζεκαίλεη, όηη αλ ηα νηλνπνηεία ζπξσρηνύλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, λα
πνύκε δειαδή, θάησ από 1,50 επξώ ην Αζύξηηθν δελ γίλεηαη, ην ρύκα ζα ειιαησζεί, αθνύ ζα είλαη
αθξηβό, αιιά θαη ζα κπνξέζνπκε λα απαηηήζνπκε από ηνλ ακπεινπξγό λα βειηηώζεη ηελ θαιιηέξγεηά
ηνπ θαη ηελ θξνληίδα ηνπ ζην ζηαθύιη. Πξέπεη λα πιεξσζεί όκσο γηα λα γίλεη απηό.
Αλ θαηαθέξνπκε ινηπόλ, λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή ζηελ αγνξά ηεο θηάιεο Σαληνξίλε, ζα καο δώζεη
ηελ δπλαηόηεηα λα βειηηώζνπκε ηελ παξαγσγή καο θαη ν ακπεινπξγόο λα αηζζαλζεί πσο ην ακπέιη
αξρίδεη λα ηνπ δίλεη έλα εηζόδεκα. Αξρίδεη λα δεκηνπξγεί ππεξαμία θαη επνκέλσο λα ζηακαηήζεη λα ην
ζεσξεί ηνπξηζηηθό νηθόπεδν. Όια είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο.
Ο ζηόρνο ζα πξέπεη λα είλαη ην Αζύξηηθν λα πάεη ζηα 2 επξώ. Να πάεη θαη ε θηάιε Σαληνξίλε πνιύ
πην αθξηβή. Δδώ είλαη αλ ην πηζηεύνπκε όηη κπνξεί λα γίλεη. Αλ ε αγνξά, ειιεληθή θαη δηεζλήο,
κπνξεί λα ην αληέμεη. Απηό πνπ θάλακε εκείο είλαη έλα ξίζθν. Αλεβάζακε 10% ηελ ηηκή ηεο θηάιεο
ζηελ αγνξά, ελώ ηα άιια νηλνπνηεία δελ αθνινύζεζαλ. Πξνο ην παξόλ, θαίλεηαη λα είλαη εηο βάξνο
καο, αιιά πηζηεύσ όηη απηό ζα καο νδεγήζεη ζηελ θαηεύζπλζε πνπ έρνπκε ζέζεη. Να κπνξέζεη λα
πξνζηαηεπζεί ν ακπειώλαο ηεο Σαληνξίλεο.

Γηα λα ζπλερηζηεί απηόο ν ζεκαληηθόο δηάινγνο, ζα πξνβώ ζε αληίινγν θαη ζα πσ όηη : Δελ
είλαη ιίγν αληηθξνπόκελν όιν απηό ; Από ηελ κία λα πάξνπκε ην ρύκα θαη από ηελ άιιε λα
απμήζνπκε ηελ θηάιε ;


Όρη. Υπάξρεη πάληα έλα εξώηεκα ηνπ αλζξώπνπ εδώ ζηε Σαληνξίλε, πνπ ιέεη όηη: “όηαλ απμεζεί
ε ηηκή ηεο θηάιεο θαη δελ ζα ππάξρεη ρύκα, ην βαιάληηό κνπ ζα κε απνθιήζεη λα αγνξάζσ κηα
Σαληνξίλε”. Δ...θαληάζνπ ην ίδην εξώηεκα θαη κε ηνλ νηλνπνηό από ηελ Βνπξγνπλδία ;
Απινύζηαηα, ν νηλνπνηόο ηεο Βνπξγνπλδίαο, πνπ πνπιάεη κε πνιύ πςειέο ηηκέο, έρεη αλεβάζεη
θαη ην βηνηηθό ηνπ επίπεδν θαη κπνξεί λα αγνξάδεη ην θξαζί. Δίλαη ιάζνο λα πηζηεύεη θαλείο όηη αλ
αλέβεη ε ηηκή ζα απνθιεηζηεί ν ληόπηνο από ην θξαζί πνπ παξάγεη.
Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη όηη, δελ πξέπεη λα καο ηξνκάδεη ην ελδερόκελν κηα Σαληνξίκε λα πάεη
θάπνηε 20 επξώ, όηαλ ηώξα έρεη κεηαμύ 9 κε 12 επξώ. Υπνζέησ όηη κεηά ρύκα δελ ζα ππάξρεη. Ο
επηζθέπηεο γηα λα πηεη κηα Σαληνξίλε, δελ ζα κπνξεί λα ηελ πηεη ρύκα ζηελ θαλάηα. Απηόκαηα
παίξλεη θαη ηελ αίγιε ζαλ Σαληνξίλε. Έηζη δελ είλαη ;
Γελ είλαη θαθό έλαο ηόπνο - πνπ είλαη ακπειόηνπνο - λα κελ έρεη ρύκα θξαζί. Όια απηά είλαη
δεηήκαηα ζρεηηθά. Δίλαη πνπ ζα βάιεηο ηνλ πήρε.
Αλ ζεσξεζεί όηη είλαη έλα ακπεινηόπη από ηα ζπνπδαηόηεξα ηνπ θόζκνπ, κηα θνπθίδα κέζα ζηε
παγθόζκηα νηληθή παξαγσγή, πξνθαλώο ηνπ αμίδεη λα έρνπκε θηάιεο κε 50, 60 θαη 100 επξώ.
Όηαλ αξρίζνπλ λα ππάξρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, πσο είλαη δπλαηόλ λα θάλεηο ρύκα ;
Γελ ζα θάλεηο πνηέ. Μνπ ιέλε θακηά θνξά εδώ : “ Καιά κσξέ Πάξε, θη εγώ ηη ζα πίλσ ;”
Θα έρεηο ηηο δπλαηόηεηεο λα πηεηο κηα θαιή πνηνηηθή Σαληνξίλε, αιιά ζα κπνξείο λα πηεηο θαη έλα
θζελόηεξν θξαζί πνπ δελ ζα είλαη από εδώ. Τη ην θαθό έρεη απηό ;
Θα μέξεηο όηη γηα λα πηεηο Σαληνξίλε είλαη αθξηβό. Απηό όκσο ζα γπξίζεη ζε ζέλα σο εηζόδεκα.

Έρεηε εθζέζεη παιαηόηεξα, κία άπνςή γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ακπειώλα, κε λέεο ηερληθέο
θαη γηαηί όρη, αθόκα θαη κε όξζηα ηα θιήκαηα. Φπζηθά κε ηελ πξνππόζεζε λα δηαζθαιηζηεί ν
ππάξρνλ παξαδνζηαθόο ακπειώλαο.


Απηό είλαη έλα άιιν ζέκα. Ο λένο ακπειώλαο, αλ ζα είλαη κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή ή αλ
ζα είλαη κε κηα πην ζύγρξνλε κνξθή. Απηό είλαη έλα δήηεηα πνπ πξέπεη λα ην δνύκε όινη καδί.
Δγώ πηζηεύσ όηη ε γλώζε δελ ζηακαηάεη ζηα 1000 ρξόληα πξηλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απηή ε
ηερληθή. Η Σαληνξίλε πξέπεη λα εξεπλήζεη κήπσο νη πην ζύγρξνλεο ηερληθέο, δεκηνπξγνύλ
θαιύηεξε πνηόηεηα. Να κελ κείλνπκε κόλν κε ηελ ζηελή ζεκαζία ηνπ όξνπ marketing θαη λα
πνπιήζνπκε κόλν παξάδνζε. Φπζηθά θαη ζεβαζκό ζηελ παξάδνζε, πνπ κέζα εθεί είλαη όια ηα
πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ελόο ηόπνπ, αιιά ηαπηόρξνλα λα δείμνπκε όηη είκαζηε θαη άλζξσπνη πνπ
είλαη αλνηρηνί ζηελ έξεπλα θαη ζηελ γλώζε. Όπσο ζηελ Δπξώπε, δίπια ζηελ παλέκνξθε παιηά
πόιε, ππάξρεη ε θαηλνύξγηα, έηζη πξέπεη λα είλαη θαη ε Σαληνξίλε. Δγώ ην ζεσξώ απηνλόεην ην
λα είζαη αλνηρηόο ζηελ γλώζε θαη λα δεηο αλ όιε απηή ε παγθόζκηα έξεπλα πνπ έρεη πξνθείςεη ηα
ηειεπηαία 30-40 ρξόληα, είζαη ηθαλόο λα ηελ αθνκνηώζεηο ζην ακπεινηόπη ζνπ. Τν ακπεινηόπη
είλαη απηό πνπ κεηξάεη. Πξέπεη λα ην αλαδείμνπκε.

Υπάξρεη κία κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ Unesco, γηα ην αλ ζα εληάμεη ηνλ ζαληνξηληό
ακπειώλα θάησ από ηελ “νκπξέια” ηεο πξνζηαζίαο ηεο. Πηζηεύεηε όηη απηό ζα βνεζνύζε
θάπσο ηελ θαηάζηαζε ;


Θα βνεζνύζε εμαηξεηηθά, αιιά απαξαίηεηε πξνππόζεζε γηα λα γίλεη έλαο θάθεινο ζηελ Unesco,
είλαη ε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηνπ ακπειώλα. Γειαδή λα δείμνπκε όηη έρεη νξηζηεί ε ρξήζε γεο,
έρνπλ νξηζηεί νη πεξηνρέο πνπ ζα γίλεη ν λένο ακπειώλαο, αιιά θαη λα πξνζηαηεπζεί ν ήδε
ππάξρνλ. Η Unesco δελ κπνξεί λα δερηεί λα είλαη θάησ από ηελ πξνζηαζία ηεο, κηα εηθόλα
ηξηηνθνζκηθή, όπσο είλαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ππάξρνληνο. Πξέπεη λα έρνπκε ην ζάξξνο λα
πνύκε όηη ην ακπέιη δεκηνπξγεί κεγάιε ππεξαμία ζηνλ ακπεινπξγό εδώ θαη λα ζεσξεζεί όηη είλαη
κεγαιύηεξεο αμίαο από ην ελ δπλάκεη ηνπξηζηηθό νηθόπεδν. Τόηε, πξνθαλώο νη ίδηνη νη θάηνηθνη ζα
δεηήζνπλ λα πξνζηαηεπζεί ν ακπειώλαο από ηελ δόκεζε. Πξέπεη λα πηζηέςνπλ όηη ην ακπέιη
έρεη λα ηνπο δώζεη θαη εηζόδεκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ππεξαμία ε ίδηα ε παξαγσγή. Αθόκε
ζ’απηή ηελ πεξίνδν δελ πηζηεύνπλ θάηη ηέηνην. Δίλαη ζνβαξά όηη ρεηξόηεξν κπνξεί λα ππάξμεη γηα
έλα ηέηνην ακπεινηόπη. Να κελ πηζηεύνπλ νη θάηνηθνη ζηελ ηεξάζηηα αμία πνπ έρεη. Αλ ην
πηζηέςνπλ, ηόηε όινη καδί ζα θαηέβνπκε λα ηνλ πξνζηαηέςνπκε.
Έλα απιό παξάδεηγκα ; Ο λόκνο Σεθνπλάθε πέξπζη, πνπ θάλεη κηα πξώηνπ βαζκνύ πξνζηαζία,
ζην λα απαγνξεπζεί λα ρηηζηεί έλα ακπέιη πνπ είλαη ελεξγό. Δ...ε έλσζε ησλ ακπεινπξγώλ έρεη
θάλεη έλζηαζε ζην ζπκβνύιην ηεο επηθξαηείαο, λα αθπξσζεί απηόο ν λόκνο. Άξα αθόκα δελ
πηζηεύεη ν ακπεινπξγόο όηη ε πεξηνπζία ηνπ είλαη ην ακπέιη.
Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη ην πην δύζθνιν πξάγκα λα αιιάμνπλ. Δδώ ρξεηάδνληαη άλζξσπνη πνπ λα
έρνπλ γλώζε ηνπ ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη. Να έρνπλ πξνλνεηηθόηεηα κε ηα δεδνκέλα, γηα ην ηη
αθξηβώο ζα ζπκβεί θαη λα πεηζηνύλ θαη νη ππόινηπνη, όηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα. Απηόλ ηνλ ξόιν
έρεη λα παίμεη ε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, ν δήκνο θαη νη νηλνπνηνί-ακπεινπξγνί πνπ δελ ηνλ
παίδνπλ.
Τη λα θάλνπκε ! (γέιηα)
Αλ δεηο εδώ απέλαληη απηά ηα βνπλά, ήηαλ παιηά ακπέιηα. Τώξα είλαη αλνρύξσηε πόιε. Όπνηνο
ζέιεη πάεη θαη ρηίδεη.
Παξ’νι’απηά, εγώ είκαη αηζηόδνμνο. Πηζηεύσ πσο έρεη πέζεη ν ζπόξνο ηεο ακθηβνιίαο κε
παξαδεγκέλεο αμίεο. Απηό είλαη θάηη. Δίλαη κηα αξρή. Βεβαίσο από ηελ άιιε, δελ καο επηηξέπεηαη
λα θαζπζηεξήζνπκε ιεπηό !
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