
Ανακοίνωση Αγροτικών Συλλόγων Τυρνάβου, Αμπελώνα, 

Δαμασιου, Αργυροπουλιου-Λυγαριάς. 

 Καταστροφή χωρίς προηγούμενο για την αμπελοκαλλιέργεια και την τοπική 

οικονομία του Τυρνάβου οι πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού ανάπτυξης 

στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με το χύμα παραδοσιακό 

τσίπουρο.Ο υφυπουργός ανάπτυξης Ν.Παπαθανάσης απαντώντας σε σχετική 

ερώτηση, που του κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ 

Ν.Καραθανασοπουλος, απέρριψε το ενδεχόμενο της απόσυρσης της 

απαράδεκτης εγκυκλίου, που επιβάλλει πρόστιμο 1.000 ευρώ στα 

καταστήματα εστίασης που χρησιμοποιούν την ονομασία “τσίπουρο” για το 

προϊόν των αμπελουργών-διήμερων.Υπερασπίστηκε, ακόμη μια φορά, την 

απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει την ονομασία “τσίπουρο” από τους 

αμπελουργούς- διήμερους, μια ονομασία που έδωσαν εδώ και εκατό χρόνια 

στο προϊόν τους οι ίδιοι οι αμπελουργοί. Ενώ παρουσίασε ως επιτυχία της 

προηγούμενης κυβέρνησης τον τεχνικό φάκελο που κατέθεσε το γενικό χημείο 

του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αιτιολόγησε με ανυπόστατα 

επιχειρήματα που προσβάλουν την παράδοση και την ιστορία μας, είπε ότι δεν 

είναι τσίπουρο αυτό που παράγουμε λόγω της χωρητικότητας των 

παραδοσιακών μας καζανιών και άλλα τέτοια αστεια. 

Ο εμπαιγμός εις βάρος μας, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν 

έχει όρια αφού ο ίδιος ο υφυπουργός, στην τελευταία συνάντηση μας, άλλα 

μας έλεγε όταν του παραθέσαμε τεκμηριωμένα στοιχεία για το τι είναι προϊόν 

γεωγραφικής ένδειξης και που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή η 

εμφιάλωση δεν αποτελεί στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε να 

είναι κριτήριο για την απόδοση της γεωγραφικής ένδειξης στο παραγόμενο 

προϊόν. Δεσμεύθηκε κιόλας τότε, να συνδράμει με τα συναρμόδια υπουργεία 

ώστε να επανεξεταστεί και να διορθωθεί ο τεχνικός φάκελος που μας πετάει 

απ' εξω .Είδαμε σήμερα ποια ήταν η συνδρομή του, η κοροϊδία τους δεν έχει 

όρια, αφού καταδικάζουν εκατοντάδες χιλιάδες αμπελοκαλλιεργητές στον 

αφανισμό για εξυπηρετήσουν τους μεγαλοβιομήχανους του τσίπουρου. 

Καταδικάζουν επίσης στην περαιτέρω φτωχοποίηση την τοπική οικονομία του 

Τυρνάβου μιας και οι παραδοσιακοί άμβυκες(καζάνια) των αμπελουργών 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην στήριξη της τοπικής οικονομίας και 

συνεισφέρουν στην προστασία και επιβίωση των αμπελώνων. Η Δημοτική 

Αρχή,η Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και οι Κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι 

στηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να αναλάβουν τις ευθύνες 

τους ώστε να απαιτήσουν εδώ και τώρα, η κυβέρνηση να πάρει πίσω τις 

αυθαίρετες απαγορεύσεις και να τροποποιήσει τον τεχνικό φάκελο των 

γεωγραφικών ενδείξεων του «τσίπουρου/τσικουδιάς» με βάση τις γενικές 

κατευθύνσεις, ώστε να συμπεριληφθεί και το χύμα προϊόν των «καζανάδων». 

Σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη ας αναλάβουν την πολιτική ευθύνη ενώπιον 

του κόσμου και της κοινωνίας τού Τυρνάβου.Απο λόγια χορτάσαμε, πράξεις 

θέλουμε. 



 Καλούμε όλους τους φορείς να σταθούν στο πλευρό μας αλλά κυρίως τους 

συναδέλφους μας να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε το επόμενο διάστημα να 

οργανωθούμε και να απαντήσουμε δυναμικά. Ειμαστε οι πολλοί δεν θα 

ξεπατωσουμε τα αμπέλια μας για χάρη των μεγαλοβιομηχάνιων και αυτών που 

τους στηρίζουν θα ξεπατωσουμε αυτούς και τις πολιτικές τους,να ναι σίγουροι 

για αυτό. 


