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                                                                                                    Βηρυτός, 18 Νοεμβρίου 2022 

                                                        

 

Πραγματοποίηση εγκαινίων για την έναρξη του οινικού προγράμματος ¨100% Liban”. 

Βηρυτός, 17.11.2022. 

 

Στις 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκδήλωση, για την παρουσίαση του ειδικού 

προγράμματος για τον οινοτουρισμό, υπό την επωνυμία ¨100% Liban¨/ 100 % από τον Λίβανο, 

που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας. Η εκδήλωση, την οποία 

παρακολούθησε με φυσική παρουσία το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού, ήταν τρίωρης διάρκειας και 

φιλοξενήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο κτηρίου-κέντρου εκπαίδευσης και συνεδρίων των 

λιβανικών αερογραμμών της χώρας Middle East Airlines, το οποίο βρίσκεται πλησίον του 

διεθνούς αεροδρομίου της Βηρυτού. Εκτιμάται ότι περί 300 προσκεκλημένοι (κρατικοί 

αξιωματούχοι, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών και αντιπροσωπειών, όπως και της Ισπανίας 

και της Ιταλίας, διεθνών οργανισμών, επιχειρηματίες, μέλη συνεταιρισμών και παραγωγοί, ιδίως 

από τον χώρο της φιλοξενίας, του αγροτουρισμού, των διατροφικών προϊόντων, των οίνων και 

ποτών καθώς και πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης και του κλαδικού τύπου) πλαισίωναν 

το ακροατήριο της ειδικής παρουσίασης. 

 

Η εκδήλωση διανθίστηκε με καλαίσθητα βίντεο, τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για τους 

στόχους προβολής των λιβανικών οίνων. Στο πρόγραμμα μετέχουν άνω των εξήντα Λιβάνιων 

οινοπαραγωγών, δέκα εκ των οποίων παρουσίασαν τα κρασιά των κτημάτων τους, σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο ακολούθησε δεξίωση, μέτρα την παρουσίαση, με παράθεση 

οινογνωσίας, συνοδεία εδεσμάτων. 

 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία Iter Vitis, την 

Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης (Cultural Route, Council of Europe), της 

διευρυμένης συμφωνίας για τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου (EPA, enlarged partial 

agreement), στην οποία μετέχουν 37 χώρες. Ο Λίβανος έγινε πρόσφατα αποδεκτός στην 

ανωτέρω διαδρομή, από την οποία, αναμένει πολλά οφέλη, μεταξύ άλλων, να καταστήσει 

βιώσιμη την παραγωγή και τυποποίηση των τοπικών οίνων, με απώτερο στόχο την σταδιακή 

καθιέρωσή τους στις ξένες αγορές. Την σχετική ομιλία έκανε η κα. Elisabetta Giudrinetti, 

Υποδιοικήτρια του Iter Vitis, η οποία μετέφερε και σχετικό συγχαρητήριο υποστηρικτικό μήνυμα 

του Δημάρχου της Φλωρεντίας, κ. Dario Nardella. 

 

Ακόμη, μεταξύ των ομιλητών, ήταν ο Πρόεδρος του ¨100% Liban”, κ. Sleiman Louis Maaraoui, 

η συντονίστρια του προγράμματος και μέλος του Συμβουλίου του Iter Vitis, καθηγήτρια κα. Yolla 

Ghorra Chamoun, η Πρόεδρος της οινικής ένωσης Λιβάνου (UVL), κα. Michelina Touma και η 

κα. Μariam Eid, επικεφαλής της υπηρεσίας για τις γεωργικές βιομηχανίες του Υπουργείου 

Γεωργίας, οι οποίοι, αφού έκαναν μια ιστορική αναδρομή στα 6.000 έτη παρουσίας των 

λιβανικών οίνων, ανέλυσαν τους λόγους της δυναμικής του λιβανικού οινοτουρισμού 

(βιοποικιλότητα, σχηματισμός οινοπαραγωγικών χωριών σε κατάλληλα εδάφη, συνδυαστικά με 

άλλες μορφές τουρισμού, κ.ά.). Επιπροσθέτως, μεταξύ των κύριων σημείων των ομιλητών, 

υπήρξαν τα ακόλουθα: 

 

- ο Λίβανος αποτελεί την πρώτη οινοπαραγωγική χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

- το πρόγραμμα ¨100% από τον Λίβανο¨ αποτελεί το αποτέλεσμα συντονισμένης εργασίας 

όλων των παραγωγικών τομέων της χώρας και σύμπραξης ιδιωτικού (από πλευράς  μας, 

σημειώνουμε με όλη την δυναμική που τον χαρακτηρίζει) και του δημοσίου τομέα της χώρας 

(με όλα τα διαρθρωτικά προβλήματα που τον ακολουθούν εδώ και χρόνια) και βεβαίως της 

στήριξης της διασποράς (η οποία παραδοσιακά αποτελεί κινητήρια δύναμη που δίνει 

καταλυτική πνοή στην επιβίωση της χώρας), 
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- το πρόγραμμα σχεδιάζεται να διατρέξει δεκαπέντε οινικές διαδρομές σε όλο τον Λίβανο ενώ 

150 ειδικά καταλύματα (guest houses), φιλοδοξούν να καταστούν χώροι φιλοξενίας 

οινοτουριστών σε όλη τη χώρα και 

- το 20% των λιβανικών κρασιών ήδη εξάγεται ενώ η τωρινή προσπάθεια επικεντρώνεται και 

στην επικράτησή τους στην εγχώρια αγορά, κάτι το οποίο, το Γραφείο μας παρατηρεί, ότι όντως 

οδεύει πολύ θετικά, αφού τόσο στις υπεραγορές, τα ειδικά σημεία πώλησης και σε όλα τα 

καταστήματα, χώρους εστίασης κοκε, τα λιβανικό κρασιά διαφημίζονται, προτείνονται και 

καταναλώνονται δεόντως, καθώς πωλούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές έναντι των 

ξένων, ενώ δεν στερούνται ποιότητας. 

 

Οι τελευταίοι ομιλητές ήταν ο κ. Rachid Chamoun, σύμβουλος διεθνών σχέσεων στον 

υπηρεσιακό Υπουργό Τουρισμού, κ. Walid Nassar και ο τελευταίος. Ο κ. Nassar, αφού 

χαιρέτησε την σημαντική πρωτοβουλία του προγράμματος και ευχαρίστησε ιδίως τους ξένους 

υποστηρικτές, έκλεισε την εκδήλωση, δίνοντας το στίγμα για την έναρξη του χειμερινού 

τουρισμού στον Λίβανο, ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος, 

πολλά υποσχόμενος, με ήδη γεμάτες τις πτήσεις των αεροπορικών γραμμών για τους 

επόμενους μήνες. Ακόμη, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα αναμένεται να επιτύχει να 

ενσωματώσει τον Λίβανο στον παγκόσμιο οινικό χάρτη και, σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι 

την άνοιξη του 2023, θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο γεγονός οινοτουρισμού, με μεγάλης 

διαρκείας οινογνωσίες, στις οποίες προσκάλεσε τις μεσογειακές χώρες να συμμετάσχουν. 

 

Η ομιλία του Υπουργού έκλεισε με ειδική μνεία στον τύπο και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για 

την συνδρομή τους στην παρουσίαση των λιβανικών οίνων, ενώ, τέλος, δεν παρέλειψε να 

αναφερθεί στην τωρινή υπηρεσιακή κυβέρνηση του τόπου, η οποία, όπως τόνισε, παρά το κενό 

στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν έχει εκλεγεί ακόμη, συνεχίζει και θα συνεχίσει 

να προσφέρει τις υπηρεσίες της για όσο διάστημα καλείται να το κάνει, αξιοποιώντας και την 

πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας στον Λίβανο. 

 

Από πλευράς μας, σημειώνεται ότι αν λάβει κανείς υπόψη ότι, σύμφωνα και με τα τελευταία 

στοιχεία που δημοσιεύονται, ο οινικός τουρισμός είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος 

τουρισμού (που αναμένεται να επεκταθεί γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη θεματική μορφή 

τουρισμού και μάλιστα προσέλκυσης τουριστών υψηλού εισοδήματος), η χρονική, συγκυρία 

υλοποίησης του λιβσνικού προγράμματος, μόνο επιτυχημένη μπορεί να θεωρηθεί. Τα λιβανικό 

κρασιά αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και φήμη, συνδυάζοντας ποιότητα με ανταγωνιστική 

τιμή, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η χώρα μας θα μπορούσε να διαδραματίσει το δικό 

της ρόλο στην εν λόγω προσπάθεια, αν το επιθυμεί, λόγω της σημαντικής κεκτημένης 

εμπειρίας, που διαθέτει στον οινικό τομέα, καθώς και άλλες θεματικές μορφές τουρισμού, μέσω 

της παροχής τεχνογνωσίας σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα συνεργασίας και 

κατάρτισης σε συνεργασία είτε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είτε με άλλους αρμόδιους 

θεσμικούς και κλαδικούς φορείς και υπηρεσίες της φιλοξενούσας χώρας. 
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