Με την ευθύνη του Συνδέσμου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία του, το ελληνικό κρασί βρίσκεται σε ένα τόσο καλό
σημείο, τόσο από πλευράς ποιότητας, όσο και ως προς την αποδοχή και τη
δυναμική του σε σημαντικές αγορές τους εξωτερικού. Ποιο είναι όμως το επόμενο
βήμα; Με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η εξασφάλιση των κεκτημένων και,
βέβαια, η περαιτέρω ανάπτυξη; Η απάντηση είναι κοινή συνείδηση όσων εμπλέκονται με το
ελληνικό κρασί: «επενδύοντας στο αμπέλι». Εκεί δηλαδή που ξεκινούν και σε μεγάλο βαθμό
ολοκληρώνονται όλα όσα αφορούν το κρασί.

Αυτές είναι οι σκέψεις που οδήγησαν το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου να πάρει την πρωτοβουλία για την 1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία, με στόχο την καταγραφή των
σύγχρονων τάσεων στην αμπελουργία και τη διαβούλευση για το μέλλον της. Μια Συνάντηση,
όμως, που κύριο μέλημά της έχει να μιλά τη γλώσσα των ανθρώπων που δουλεύουν το αμπέλι,
προκειμένου να τους διαφωτίσει για πρακτικά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του
σύγχρονου αμπελουργού.
Απώτερη επιδίωξη της 1ης Συνάντησης για την Ελληνική Αμπελουργία είναι να δημιουργηθεί
επιστημονικά και εμπεριστατωμένα ο μηχανισμός καταγραφής και κατανόησης προβλημάτων
και αναγκών του ελληνικού αμπελώνα και να αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισής τους. Να
θιγούν ζητήματα αιχμής της σύγχρονης αμπελουργίας, με προεκτάσεις που σχετίζονται με τον
κλήρο, την έρευνα, τους θεσμούς και άλλους συσχετιζόμενους τομείς. Για να αποσαφηνιστεί
η θέση του ελληνικού αμπελώνα στο παγκόσμιο αμπελουργικό γίγνεσθαι και εντέλει, να
βρεθεί η στρατηγική για τον αμπελώνα της Ελλάδας, όπως έγινε για το ελληνικό κρασί.
Η σημασία της Συνάντησης επέβαλε τη συστράτευση κορυφαίων ελλήνων επιστημόνων,
που απαρτίζουν μια κορυφαία επιστημονική ομάδα με συντονιστή τον Στέφανο Κουνδουρά,
επίκουρο καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Η 1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία είναι πραγματικά κομβική, γι’ αυτό όλοι
όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το αμπέλι πρέπει να είναι παρόντες: οι πρωτοπόροι
αμπελουργοί της Ελλάδας, οι οινοποιοί, οι επιστήμονες του ευρύτερου αμπελοοινικού τομέα,
οι φυτωριούχοι, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

ΠΟΤΕ; 20 & 21 Απριλίου 2012
ΠΟΥ; Οινότρια Γη Κώστα Λαζαρίδη, Καπανδρίτι Αττικής
Πληροφορίες: VINETUM, Τ: 210 766 0560, e-mail: info@vinetum.gr
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), Τ: 210 322 6053, e-mail: seo@wine.org.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επώνυμο:.................................................................................................................. Όνομα............................................................................................................................
Οδός:................................................................................................................................................................................. Αριθμός...................................................................
Αριθμός τηλεφώνου:.......................................................................... Αριθμός κινητού τηλεφώνου:............................................................................................
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ............................................................................................................................................................................................................
Εταιρεία: ........................................................................................................................ Θέση στην εταιρεία:.............................................................................................
Προεγγραφή Συμμετοχής (έως και 18 Απριλίου 2012)
Πλήρης* 70€

□

Μόνο για μία ημέρα** 40€

Αμπελουργός*** 20€

□

Χρήση πούλμαν 10€ □

Οι τιμές ισχύουν μόνο στην περίπτωση προεγγραφής, έως και 18 Απριλίου 2012. Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 10€ για όσους
εγγραφούν κατευθείαν τις ημέρες της εκδήλωσης.
*Παρακολούθηση ομιλιών και συμμετοχή στις συζητήσεις του διημέρου και στα διαλείμματα για καφέ-σνάκ, γεύμα και κοκτέιλ των δύο ημερών.
** Παρακολούθηση ομιλιών και συμμετοχή στις συζητήσεις της πρώτης ή της δεύτερης ημέρας και στα προβλεπόμενα διαλείμματα για καφέ-σνακ και γεύμα ή
κοκτέιλ, αντίστοιχα.
*** Ειδική τιμή για Αμπελουργούς τη συμμετοχή των οποίων καλύπτει οινοποιείο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, ένα πούλμαν της εκδήλωσης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Απριλίου, στις 7:30 π.μ., από το
μεγάλο πάρκινγκ της οδού Φιλελλήνων (αριθμ. 12), στο Σύνταγμα, για μετάβαση στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης (Οινότρια Γη, στο Καπανδρίτι Αττικής)..
Για την επιστροφή, το πούλμαν θα ξεκινήσει από την Οινότρια Γη, την Παρασκευή στις 18:00-18:30 και το Σάββατο στις 15:50-16:00, με προορισμό το ίδιο
σημείο στο Σύνταγμα. Η επιβάρυνση για τη χρήση του πούλμαν είναι 10€ ανά άτομο, ποσό που καλύπτει τις μετακινήσεις και των δύο ημερών και καταβάλλεται
μαζί με τα χρήματα για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, αρ. λογ/μού 614/470383-91, VINETUM ΕΠΕ

□

Κατάθεση στη Eurobank, αρ. λογ/μού 0026 0036 65 0200 340 705, VINETUM ΕΠΕ □
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με φαξ (210 766 0680),
ηλεκτρονικά (info@vinetum.gr) ή ταχυδρομικά (Λεωφ. Καρέα 41, 16233 Καρέας Βύρωνα, τηλ. 210 766 0560).
Για πληρωμή με πιστωτική κάρτα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Vinetum στο 210 766 0560.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Επωνυμία:....................................................................................................... Επάγγελμα:............................................................................................................................
Οδός & Αριθμός: ....................................................................................................... Τ.Κ.:.................................... Πόλη:............................................................................
ΑΦΜ: ............................................................................................................................ ΔΟΥ:..............................................................................................................................
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

✃

Αμπελουργός □

Οινοποιός □

Γεωπόνος □

Οινολόγος □

Φυτωριούχος □

Στέλεχος φορέα □

Άλλη (ποια;): ........................................................................................................................................................................................................................................................
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: Σύγχρονες τάσεις στην αμπελουργία
08:30-09:30
09:30-10:00
10:00-10:20
10:00-10:05
10:05-10:10
10:10-10:15
10:15-10:20
10:20-12:00
10:20-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:20
12:20-14:00
12:20-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-15:20
15:20-17:30
15:20-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30

Εγγραφή Συνέδρων
Χαιρετισμοί
Εναρκτήριες ομιλίες:
Τοποποικιλίες του στρατηγικού σχεδίου (συντονιστής Μανώλης Τσακαλάκης)
Πέτρος Βαμβακούσης (Σαντορίνη)
Παρασκευάς Ευαγγελίου (Μαντινεία)
Αχιλλέας Λαμψίδης (Νεμέα)
Στέλιος Μπουτάρης (Νάουσα)
1η Συνεδρία (έδρα: Νικόλαος Νικολάου και Άγγελος Ιατρίδης)
Ομιλία Χορηγού: ASTRIUM
Στέφανος Κουνδουράς, Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ
Φυσικό περιβάλλον της αμπέλου-Μεθοδολογία καθορισμού ζωνών.
Δημήτριος Τάσκος, Γεωπόνος-Οινολόγος MSc
Τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας στην αμπελουργία.
Ηλίας Κόρκας, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.
Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Δρ Γεωπόνος-Οινολόγος
Χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής αμπελοοινικής εκμετάλλευσης.
Συζήτηση
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές)
2η Συνεδρία (έδρα: Άγγελος Πατάκας και Ρωξάνη Μάτσα)
Ομιλία Χορηγού: BASF Hellas
Αικατερίνη Μπινιάρη, Επικ. Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κλωνική επιλογή αμπέλου.
Δημήτριος Δήμου, Γεωπόνος-Ιολόγος MSc
Η παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού για το αμπέλι στην Ελλάδα.
Γεώργιος Σαλπιγγίδης, Δρ. Γεωπόνος
Συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική αμπελουργία.
Γεώργιος Κοτσερίδης, Επικ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργασία αμπελοοινικών εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Συζήτηση
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Γεύμα)
3η Συνεδρία (έδρα: Αικατερίνη Μπινιάρη και Θανάσης Παρπαρούσης)
Ομιλία Χορηγού: Scientact
Νικόλαος Νικολάου, Καθηγητής ΑΠΘ
Οι κυριότερες φυσιολογικές διαταραχές της αμπέλου.
Άγγελος Πατάκας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μεθοδολογίες ορθολογικής διαχείρισης αρδευτικού νερού σε αμπελώνα.
Χαρίκλεια Τσουγκριάνη, Γεωπόνος MSc
Θρέψη και λίπανση της αμπέλου.
Νίκη Ταβερναράκη, Δρ Γεωπόνος-Οινολόγος
Επίδραση της αραίωσης φορτίου στην ποιότητα των σταφυλιών.
Δέσποινα Πετούμενου, Δρ Γεωπόνος-Οινολόγος
Χρήση αντιδιαπνευστικών ουσιών σε οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
Ιωάννης Κανάκης, Γεωπόνος-Οινολόγος MSc
Ωρίμαση σταφυλιών - Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας.
Συζήτηση
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Διαβούλευση για το μέλλον της Ελληνικής Αμπελουργίας
09:00-10:00
10:00-11:45
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:45
11:45-12:45
12:45-15:00
12:45-13:15
13:15-15:00

Εγγραφή Συνέδρων
1η Συνεδρία (έδρα: Δημήτριος Δαμιανός, Καθηγητής Γεωργικής Πολιτικής και Αγροτικής
Οικονομίας Γεωπονικού Παν. Αθηνών και Χρήστος Κανελλακόπουλος)
Στέργιος Τατάγιας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
Αμπελοοινική πολιτική στην Ε.Ε: τρόποι αξιοποίησης από την Ελλάδα.
Άγγελος Ρούβαλης, Οινολόγος-Οινοποιός, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου.
Ελληνικός αμπελώνας: μεγέθη, κατανομή, κλήρος, πόροι και βιωσιμότητα.
Κωνσταντίνος Μπακασιέτας, Γεωπόνος-Οινολόγος MSc
Ελληνικές ποικιλίες - το σήμερα και το αύριο του ελληνικού αμπελώνα.
Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Αμπελοοινικού Δικαίου Παν. Reims
Θεσμοί και οργάνωση του αμπελοοινικού κλάδου.
Συζήτηση
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Κοκτέιλ)
2η Συνεδρία (Έδρα: πάνελ από στελέχη και επιστήμονες του αμπελοοινικού τομέα)
Ιωάννης Βογιατζής, Δρ. Οινολόγος-Οινοποιός
Στρατηγικό σχέδιο για το branding και το marketing του ελληνικού κρασιού: προκλήσεις για την
ελληνική αμπελουργία.
Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του πάνελ και των συμμετεχόντων

XAΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
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Ερχόμενοι από Λαμία μετά
την έξοδο για Μαλακάσα
και πριν το σταθμό
των Αφιδνών, ακολουθούμε
την έξοδο Καπανδριτίου-Καλάμου.
Coming from Lamia, after
the Malakasa exit and before
the Aﬁdnes station you follow
the Kapandriti-Kalamos direction.
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Ερχόμενοι από Αθήνα, αμέσως μετά τα διόδια των
Αφιδνών, μπαίνετε στην έξοδο δεξιά για Καπανδρίτι
και ακολουθείτε τις πινακίδες προς Καπανδρίτι ή
Κάλαμος. Η Οινότρια Γη Κώστα Λαζαρίδη βρίσκεται
2 χλμ μετά την πλατεία Καπανδριτίου, αριστερά
προς Κάλαμο.
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Coming from Athens, after the Aﬁdnes toll station
you follow the Kapandriti exit towards KapandritiKalamos direction. Oenotria Land Costa Lazaridi
is located 2km nothern from Kapandriti square
towards Kalamos.

Διαμονή

Το πούλμαν της εκδήλωσης εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαμονής στο κέντρο της Αθήνας.
Ωστόσο, εάν διαθέτετε αυτοκίνητο και θέλετε να μείνετε σε κάποιο κοντινό ξενοδοχείο, σας προτείνουμε τα εξής:
Dolphin Hotel (Άγ. Απόστολοι-Κάλαμος, T: 229 508 5560) και Dekelia Hotel (Λεωφ. Δεκελείας, Τατόι, Τ: 210 620 7351-4).

Μερικά από τα θέματα που θα θιγούν στην 1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία
Ο Στέφανος Κουνδουράς αποσαφηνίζει την έννοια του τερουάρ
και τη μεθοδολογία καθορισμού αμπελουργικών ζωνών, σύμφωνα με τον OIV.

λευση και πώς;
Πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι μια μικρή οικογενειακή αμπελοοινική εκμετάλ
εμπειρία και δίνει απαντήσεις.
Η Χαρούλα Σπινθηροπούλου αντλεί συμπεράσματα από τη δική της

Μόνο όταν τα πανεπιστήμια και τα ινστιτούτα έρευνας συνεργαστούν στενά με τις αμπελοοινικές
εκμεταλλεύσεις θα προκύψουν εφαρμόσιμα αποτελέσματα, λέει ο Γιώργος Κοτσερίδης.

πώς και πόσο πρέπει
Η Χαρά Τσουγκριάνη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε
ή περίπτωση.
μοναδικ
ως
να λιπάνουμε έναν αμπελώνα, αντιμετωπίζοντάς τον κάθε φορά

Για τον Κώστα Μπακασιέτα έχει έρθει η στιγμή να αξιολογηθούν οι γηγενείς ποικιλίες,
αμπέλου εάν θέλουμε να πάμε το ελληνικό κρασί στο επόμενο στάδιο ποιότητας.

Η ωρίμαση του σταφυλιού και η σωστή ημερομηνία τρύγου
είναι τα θέματα που αναπτύσσει ο Γιάννης Κανάκης στην ομιλία του.
Ο Στέργιος Τατάγιας έρχεται στην Ελλάδα ειδικά για την 1η Συνάντηση για την Ελληνική
Αμπελουργία και θα αναφερθεί στην ΚΟΑ, στις αλλαγές της και σε σχετικά θέματα
που ταλανίζουν τον ελληνικό αμπελώνα και ζητούν άμεσες λύσεις.

Συντελεστές συνεδρίου
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

