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Τεύχος Νο 27 Απρίλιος-Ιούνιος 2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 3 ευρώ

 ΑΓΟΡΑ

∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΙΣ 
ΧΑΡΑΜΑ∆ΕΣ 
ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ 

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΟΙΝΟΛΑΤΡΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ  

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 

ΤΑ ΕΝΝΙΑ
 ΓΟΒΑΚΙΑ ΜΙΑΣ 

ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ   
ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑΣ  

01-EXOFYLLO_wine_04_2021 teliko teliko.indd   1 13/04/2021   22:20



01-EXOFYLLO_wine_04_2021 teliko teliko.indd   2 13/04/2021   23:03



EditorialΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος, Εκδότης-∆ιευθυντής
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Στο εξώφυλλο του Wine 
Trails φιλοξενείται η ετικέτα 
«Μαλαγουζιά 2020» της 
Οινοποιίας Γ. Αναστασίου. 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
WINE TRAILS 
ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Φάκελος 
Verdea
Η µακρόχρονη 
ιστορία και το 
παρόν του δεύτερου 
ελληνικού οίνου κατά 
παράδοση.

Οινικά gadgets
Μικρές, απλές και 
πάντα χρήσιµες 
συσκευές που 
χάραξαν νέους 
ορίζοντες στην 
καθηµερινή οινική 
απόλαυση.

Τρύγος 2021
Το  Wine Trails  
πάντα στις επάλξεις 
παρουσιάζει τις 
πρώτες εντυπώσεις  
και την προετοιµασία 
των ελληνικών 
οινοποιείων πριν 
την έναρξη της νέας 
συγκοµιδής. 

        ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ 
ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙ ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ

Οαµπελοοινικός κλάδος εντάσσεται στα πολύ καλά παραδείγµατα που έχει να παρουσιάσει 

η χώρα µας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο ευρύτερο πεδίο της αγροδιατροφής. 

Μέσα σε µια 20ετία περίπου, το ελληνικό κρασί άφησε πίσω του τα γνωστά κρασοβάρελα 

της παλιάς ταβέρνας και τα 2-3 µεγάλα σπίτια της αµφιλεγόµενης για πολλά χρόνια ρετσίνας, 

για να προσεγγίσει µε αξιώσεις την επώνυµη ετικέτα, τις γηγενείς ποικιλίες, τα ξεχωριστά 

αµπελοτόπια και αµπελοτεµάχια, τα φυσικά κρασιά, τις τεχνικές παλαίωσης κ.ά. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι όλα αυτά συνιστούν πρόοδο και δείχνουν το δρόµο που θα 

µπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλα αγροτικά προϊόντα σε κάθετες δοµές και ταυτότητα. 

Ωστόσο, τα στοιχεία αναφορικά µε την πορεία των εξαγωγών των ελληνικών κρασιών, 

αν και ενδιαφέροντα ως προς τη διασπορά που καταγράφεται στην παγκόσµια αγορά, 

µάλλον δεν θα πρέπει να ικανοποιούν τους συντελεστές του κλάδου. 

Το σύνολο της αξίας των εξαγωγών το 2020 µόλις που προσεγγίζει τα 70,6 εκατ. ευρώ, 

έναντι 79,5 εκατ. ευρώ το 2019. Η αξία δεν κρίνεται αντάξια του ονόµατος που έχει «χτίσει» 

το ελληνικό κρασί. Η Γερµανία µε 26,6 εκατ. ευρώ, οι ΗΠΑ µε 8,4 εκατ. ευρώ, ο Καναδάς µε 7,2

εκατ. ευρώ και η Κύπρος µε 4,6 εκατ. ευρώ, είναι οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς ελληνικού οίνου. 

Από το λογαριασµό αυτό, καλό είναι να µείνει στην άκρη, η Γαλλία που µε 6,2 εκατ. ευρώ, εισάγει 

κατά κύριο λόγο µούστο και χύµα ποσότητες για τους γνωστούς λόγους (αναµείξεις). 

Κακώς οι συντελεστές του κλάδου επαναπαύονται στις δάφνες τους. Στον εγχώριο αµπελοοινικό 

κλάδο χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόµα και σ’ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει 

κανείς. Όσο µικρός κι αν είναι, όσο µεγάλος κι αν αισθάνεται.  

Στιγµιότυπο από το χώρο της παραγωγής στην οικογενειακή επιχείρηση των Αφων Πατεροµιχελάκη. 
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ΤΑΣΕΙΣ
10 ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ;
14 Νέοι δρόµοι και αντιδράσεις στην παγκόσµια οινική κοινότητα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
20 ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
14 Οίνος και ανθρακικό αποτύπωµα: Το άλλοθι της φωτοσύνθεσης

ΘΕΣΜΙΚΑ
24 ΜΕ 18 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
25 Πιέζει η Κοµισιόν για το 2% στις άδειες φύτευσης νέων αµπελώνων

ΑΓΟΡΑ
26 ΑΝΟΙΞΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
28 Μεγάλες αγωνίες, καινούργιες συµφωνίες στην εγχώρια αγορά
ΑΓΟΡΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

30 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
32 Θωρακίζει το φυτό σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο η υδρολίπανση

Απρίλιος-Ιούνιος 2021
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72 Πάνω απο έναν αιώνα 
σύγχρονης ιστορίας 

µετράει η ποικιλία της 
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Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι 

να φανταστεί κάποιος έναν 

κόσμο όπου η ειλικρίνεια εί-

ναι  η θεμελιώδης έκφραση της καθημε-

ρινής επικοινωνίας και κατ’ επέκταση 

της  εμπορικής πληροφόρησης;  Θεωρη-

τικά αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι εξαιρε-

τικά εύκολο, μιας και τα πάντα στον κό-

σμο διέπονται από προφανή ειλικρίνεια. 

ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
Ωστόσο, ο κατάλογος του κινέζικου ε-

στιατορίου Aunt Dei στο Μόντρεαλ του 

Καναδά παρουσιάζει μια εντελώς δια-

φορετική οπτική για το πώς η ειλικρί-

νεια μπορεί και πρέπει να αποτελεί θε-

μελιώδη αρχή στην εμπορική επικοι-

νωνία και πληροφόρηση. Ο ιδιοκτήτης 

Feiging Fei πιστεύει πως κανείς δεν έ-

χει το δικαίωμα να παίζει με τη νοημο-

σύνη των συνανθρώπων και εν δυνά-

μει πελατών του ανεξάρτητα από το βά-

θος της γνώσης  που διαθέτουν γύρω α-

πό τα παραδοσιακά και σύγχρονα πιάτα 

μιας κουζίνας. Έτσι οι περιγραφές των 

προϊόντων, των εδεσμάτων που προσφέ-

ρει το εστιατόριο, περιέχουν στοιχεία αυ-

τοκριτικής αλλά και σύγκρισης με τα υ-

πόλοιπα εδέσματα του καταλόγου. 

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
Για παράδειγμα, στην περιγραφή του  

βοδινού με πορτοκάλι υπάρχει η ακό-

λουθη σημείωση: « Σε σύγκριση με το 

βασικό μας κοτόπουλο Τάο, αυτό το 

πιάτο δεν είναι τόσο καλό». Αντίστοι-

χα, στην περιγραφή του πιάτου που τιτ-

λοφορείται «Λαχταριστό κοτόπουλο» 

ο κύριος Fei αναφέρει: «Τη δεδομένη 

χρονική περίοδο δεν είμαστε 100% ι-

κανοποιημένοι από τη γεύση αυτού του 

εδέσματος. Θα βελτιωθεί προσεγγίζο-

ντας ικανοποιητικά επίπεδα για εμάς 

σύντομα». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πε-

ριγραφές δεν αποτελούν εξυπνακίστι-

κη τεχνική προώθησης, καθώς ούτε μό-

νιμες είναι, αλλά ούτε και χρονικά στα-

θερές. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που 

μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια 

μιας και μόνο ημέρας.

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Εξαιρετικά ιδιαίτερο είναι και το γεγο-

νός πως αυτή η προσέγγιση γύρω α-

πό την ειλικρίνεια εκτιμάται τόσο α-

πό τους μόνιμους κατοίκους, όσο κι α-

πό τους επισκέπτες της πόλης του Μό-

ντρεαλ καθώς το πελατολόγιο του κινέ-

ζικου εστιατορίου Aunt Dei αυξάνεται 

διαρκώς. Θα μπορούσε άραγε ο κατά-

λογος που επιμελείται ο κύριος Feiging 

Fei να αποτελέσει παράδειγμα για το 

πώς θα πρέπει  να προσεγγίζουν τα ελ-

ληνικά οινοποιεία  τις περιγραφές των 

κρασιών τους;  

Του Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Ο κ.  Feiging 
Fei µε τον ιδι-
αίτερο αλλά 
ειλικρινή κα-
τάλογο του ε-
στιατορίου 
του στα χέρια. 
Πρόκειται για 
έναν ιδιαίτερα 
λιτό και περι-
εκτικό κατά-
λογο που ω-
στόσο µπορεί 
και αλλάζει 
καθηµερινά.

Το λογότυ-
πο του διά-
σηµου πλέ-
ον εστιατορί-
ου Αunt Dei 
που βρίσκε-
ται στο Μό-
ντρεαλ του 
Καναδά και 
έχει πιστούς 
φίλους σε ό-
λο τον κό-
σµο.

 

Κάλλιο γαϊδουρόδενε,  
παρά γαϊδουρογύρευε

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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10    Wine Trails

ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΤΕΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ;

Οι µη αλκοολούχοι οίνοι και οι οίνοι χαµηλού αλκοόλ αποτελούν δύο κατηγορίες 
προϊόντων που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην παγκόσµια αγορά, µε 
συγκεκριµένους εµπορικούς στόχους, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Wine 
Intelligence. Μπορούν λοιπόν τα καινοτόµα αυτά προϊόντα, αναφερόµενα στην 
ποιότητα αλλά και την κατηγορία, να αποτελέσουν προέκταση του κρασιού;

TAΣΕΙΣ

10-13_xoris alkool s.indd   10 13/04/2021   23:10
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Η σημερινή τεχνολογία που διατίθε-

ται στην οινοποιία ανοίγει νέους δρό-

μους για το μέλλον του κρασιού που 

εγείρουν συζητήσεις και προκαλούν 

αντιδράσεις στον παγκόσμιο οινικό 

κόσμο. Ένα ζήτημα προς εξέταση είναι οι λεγόμε-

νοι μη αλκοολούχοι οίνοι αλλά και οι οίνοι χαμη-

λού αλκοόλ, δύο κατηγορίες προϊόντων που έχουν 

εισαχθεί ταυτόχρονα στη βιομηχανία. Μπορεί ό-

μως κάποιος να μιλάει για κρασί όταν απευθύνεται 

σε αυτές τις δύο κατηγορίες ή μήπως καλύτερα για 

ένα «αναψυκτικό»- αναφερόμενος κυρίως στην 

περίπτωση του μη αλκοολούχου οίνου;

Ο μη αλκοολούχος οίνος ακολουθεί ακριβώς την ί-

δια διαδρομή παραγωγής με τον οίνο, έγκειται όμως 

μια βασική διαφορά. Πριν την εμφιάλωση, με τη βο-

ήθεια ειδικών μηχανημάτων αφαιρείται ολοκληρω-

τικά το αλκοόλ. Το αποτέλεσμα; Ένα μη αλκοολούχο 

«αναψυκτικό» χωρίς καθόλου ή με λίγα υπολειπό-

μενα σάκχαρα που δύναται να διατηρήσει τα αρώμα-

τα και τις πολύπλοκες γεύσεις ενός κρασιού. Γίνεται 

φυσικά κατανοητό ότι ένα ρόφημα που δεν περιέχει 

αλκοόλ (<0.5% abv) δεν μπορεί να καταταγεί στην ί-

δια ακριβώς κατηγορία με τον οίνο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Μάλιστα, δυστυχώς στην πλειοψηφία των περιπτώ-

σεων τέτοιων προϊόντων που κυκλοφορούν στην 

παγκόσμια αγορά σήμερα, φαίνεται ότι πολλά αρώ-

ματα εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της διεργασί-

ας αφαίρεσης αλκοόλ με αποτέλεσμα την έλλειψη 

ποιότητας στο τελικό προϊόν. Παρόλα αυτά, βελτιώ-

νονται όλο και πιο πολύ χάρη στον χρησιμοποιού-

μενο εξοπλισμό που καθιστά εφικτή την πιο «ήπια» 

παρέμβαση στον οίνο.

ΟΙΝΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
Οι οίνοι χαμηλού αλκοόλ (5.5-10% abv) από την άλ-

λη διηγούνται τη δική τους ιστορία. Η διαφορά ανά-

ΚΕΙΜΕΝΟ  
Κωνσταντίνα  
Πολυχρονίδου 

Οι γενιές των Millennials και 
Gen Z αποτελούν σύµφωνα µε τις 
έρευνες το κοινό ζήτησης τόσο 
για τους οίνους µε χαµηλό αλκοόλ, 
όσο και για τους µη αλκοολούχους.
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μεσα στα δύο ξεκινάει ήδη από τον αμπελώνα. Τα στα-

φύλια που προορίζονται για τα κρασιά αυτά τρυγιούνται 

με λιγότερα σάκχαρα έτσι ώστε κατά την αλκοολική ζύ-

μωση και όταν αυτά μετατραπούν σε αλκοόλ να δώσουν 

χαμηλότερους αλκοολικούς βαθμούς. 

Γλυκά κρασιά χαμηλού αλκοόλ μπορούν να κατατα-

γούν σε αυτή την κατηγορία, όπως για παράδειγμα το 

αφρώδες Moscato d’asti της γειτονικής Ιταλίας που 

θεωρείται επιδόρπιος οίνος.

Ενώ από μια πρόσφατη δημοσίευση του Wine 

Intelligence με τίτλο «Ευκαιρίες για χαμηλού ή χωρίς 

Αλκοόλ Κρασιά στην αγορά των ΗΠΑ» γίνεται εμφανές 

ότι οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν εισέλθει μαζί στη βιο-

μηχανία, αυτή η σύνδεση σηκώνει μια ενδιαφέρουσα ε-

ρώτηση: Θα έπρεπε κάποιος να θέσει αυτές τις δύο κατη-

γορίες προϊόντων ως μία ή ως δύο ξεχωριστές;

MILLENNIALS ΚΑΙ GEN Z, ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Μια μικρή επισκόπηση πάνω στη ζήτηση των προϊό-

ντων αυτών στις ΗΠΑ, δείχνει σύμφωνα με πρόσφα-

τες μελέτες ότι οι γενιές των Millennials και Gen Z α-

ντιπροσωπεύουν κατά κύριο λόγο τις ομάδες ζήτη-

σης. Οι λόγοι πίσω από αυτή την προτίμηση φαίνε-

ται να επικεντρώνονται στην τάση για μείωση πρό-

σληψης θερμίδων αλλά και διατήρηση του ελέγ-

χου με μείωση της πρόσληψης αλκοόλ. Οι πιο συχνοί 

καταναλωτές ανάμεσα στους νεότερους, αναφέρο-

νται στο Wine Intelligence ως «Generation Treaters»,                                                         

και δείχνουν πιο συνεπαρμένοι από την ιδέα των κρα-

σιών με χαμηλό αλκοόλ παρά από αυτά χωρίς καθόλου 

αλκοόλ. Σε αντίθεση με αυτό, έρχονται οι νεότεροι κα-

ταναλωτές γνωστοί σαν «Social Newbies». 

Σύμφωνα με έρευνα του Wine Intelligence γύρω α-

πό το θέμα, τα κίνητρα αυτής της ομάδας είναι πιο 

εγγενή σε σχέση με τους «Generation Treaters», με 

τάση στην αποφυγή του αλκοόλ τελείως σε κάποιες 

περιπτώσεις, ενώ οι ανάγκες τους έχουν να κάνουν 

κατά βάση με την διατήρηση του ελέγχου και τη μεί-

ωση της πρόσληψης θερμίδων.

Η τάση αυτή λοιπόν δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί αμελη-

τέας σημασίας αν κρίνει κανείς από τη ζήτηση που φαί-

νεται να έχει. Παρόλα αυτά η προσφορά παγκοσμίως δεν 

είναι ακόμα επαρκής κυρίως λόγω χαρακτήρα.  

Στην πλειοψηφία των µη 
αλκοολούχων οίνων πολλά 

αρώµατα εξαφανίζονται κατά 
τη διεργασία αφαίρεσης αλκοόλ 

µε αποτέλεσµα την έλλειψη 
ποιότητας στο τελικό προϊόν. 

ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΠΥΡΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ �∆ΙΣ. ΕΥΡΩ� 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΟΙΝΟΥ �∆ΙΣ. ΕΥΡΩ� 

χωρίς αλκοόλ

2018

2001

2025

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ �CAGR�

7%

2018

31

16

25

12

Mείωση 
πρόσληψης 
θερµίδων αλλά 
και διατήρηση 
του ελέγχου 
µε µείωση της 
πρόσληψης 
αλκοόλ 
αποτελούν 
τους βασικούς 
λόγους 
επιλογής 
των οίνων 
µε χαµηλό 
ή καθόλου 
αλκοόλ. 

TAΣΕΙΣ
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Οι αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άν-

θρακα και η άνοδος του μέσου όρου της η-

μερήσιας θερμοκρασίας αποτελούν δύο βα-

σικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

που βιώνει ο πλανήτης. Όπως έχει επισημά-

νει κατά το παρελθόν και ο καθηγητής Γεωλογίας και Ε-

πιστημών της Γης του Πανεπιστημίου του Aberystwyth 

της Ουαλίας  Alex Maltman «πλέον δεν μπορούμε να πε-

ριμένουμε το πρόβλημα γιατί το βιώνουμε. Αυτά που πε-

ριγράφονται γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-

λαγής δεν αποτελούν ενδείξεις πως κάτι θα ξεκινήσει να 

συμβαίνει γιατί απλά συμβαίνει εδώ και χρόνια. Όλοι θα 

πρέπει να αντιληφθούν πως οι σημερινές δράσεις αφο-

ρούν ξεκάθαρα τον περιορισμό της επέκτασης των φαινο-

μένων και των επιπτώσεών τους».

Αυτήν τη στιγμή οι εκπομπές των αερίων του θερμοκη-

πίου σε παγκόσμια κλίμακα ξεπερνούν τους 50 γίγα-τό-

νους. Στην περίπτωση που απλά και μόνο συνεχιστούν οι 

ίδιες ακριβώς πολιτικές γύρω από το θέμα, οι εκπομπές το 

2100 αναμένονται να είναι περίπου οι ίδιες σε ετήσια βά-

ση αλλά με την ετήσια μέση θερμοκρασία να έχει αναρ-

ριχηθεί από 2,8 ως και 3,2 βαθμούς Κελσίου ανά περιο-

χή. Στην περίπτωση που η ανθρωπότητα επέλεγε το 2020 

να σταματήσει οποιαδήποτε περιοριστική περιβαλλοντι-

κή πολιτική, αυτό θα οδηγούσε σε πιθανό τριπλασιασμό 

των εκπομπών και σε μία σταδιακή μέση ετήσια άνοδο 

της θερμοκρασίας από 4,2 ως και 4,8 βαθμών Κελσίου. Οι 

ισχυρισμοί του καθηγητή Maltman επιβεβαιώνονται από 

όλα τα κλιματικά μοντέλα συναδέλφων ανά τον πλανή-

τη καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτά παρου-

ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΞΕΠΕΡΝΑ 
ΤΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟ
Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας για το άµεσο µέλλον αφορά τη 
µετατροπή των χειριστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε εν δυνάµει γεννήτριες. Αν 

µπορεί να φανταστεί κάποιος το κινητό του να φορτίζει όσο περπατά, έχει µια πολύ καλή εικόνα του 
µέλλοντος. Όλα πηγάζουν από την ανάγκη µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Λάζαρος 

Γατσέλος
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Η αντικατάσταση των 
αµπελουργικών 
µηχανηµάτων µε 
ηλεκτροκίνητα θα 
συµβάλλει στην 
περαιτέρω µείωση 
των εκποµπών 
που σήµερα 
καταλογίζονται σε 
µία φιάλη κρασιού. 
Ας σηµειωθεί ότι η 
γειτονική Τουρκία έχει 
υπογράψει σηµαντικές 
συµφωνίες 
κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων 
τρακτέρ.

σιάζουν το θετικό σενάριο αύξησης της μέσης ετήσιας θερ-

μοκρασίας από 2,5 ως 2,8 βαθμούς Κελσίου το 2100 μόνο 

αν μειωθούν οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκη-

πίου κατά τα δύο πέμπτα των σημερινών. Ακολούθως, για 

να έχουμε μια αύξηση μόνο κατά δύο και μόνο βαθμούς 

Κελσίου θα πρέπει σταδιακά ως το 2100 να μηδενιστούν 

οι παγκόσμιες συνολικές εκπομπές.

Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απίθανο αν σκεφτούμε τους 

βασικούς τρόπους παραγωγής και μεταφοράς όλων των 

καταναλώσιμων και μη αγαθών στο σύγχρονο κόσμο. Πιο 

συγκεκριμένα, το 21% των εκπομπών προέρχεται από τη 

βαριά βιομηχανία, το 14% από τις μεταφορές αγαθών, το 

25% από την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, το 

24% από την αγροτική και δασική εκμετάλλευση, το 6% α-

πό τη λειτουργία των κτιρίων και το υπόλοιπο 10% από τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες. 

ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
Κατά την προηγούμενη δεκαπενταετία οι συνέπειες και 

οι επιπτώσεις του φαινομένου  παρουσίασαν  γεωμετρική 

αύξηση δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυστοπικό περιβάλ-

λον. Ως αποτέλεσμα οι όποιες ευθύνες μοιράστηκαν εκ νέ-

ου, ακόμα και σε κλάδους που μέχρι πρότινος έφεραν το 

μανδύα της αθωότητας.  Ο κόσμος της αμπελουργίας και 

της οινολογίας που για πολλά χρόνια κοιμόταν τον ύπνο 

του δικαίου σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να δημιουρ-

γήσει ένα άκρως θετικό προφίλ γύρω από την καυτή πατά-

τα της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο τρέχει πίσω από τις ε-

ξελίξεις πλέον αλλά είδε το υποτιθέμενο ισχυρό όπλο του 

να θεωρείται ξεπερασμένο κι ανεπαρκές. 

Για πολλά χρόνια κυκλοφορούσε το άλλοθι πως η χρήση 

διοξειδίου του άνθρακα κατά τη φωτοσύνθεση των αμπε-

λιών είναι τόση ώστε το ισοζύγιο να θεωρείται μηδενικό 

αν όχι ελάχιστα θετικό ή ελάχιστα αρνητικό ανά περίπτω-

ση οινοποιείου. Όταν όμως χρειάστηκε να επιμερισθούν ε-

πιπλέον οι μειώσεις, τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Σε αυτό 

το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως μία οικονομική α-

πειλή που έχει πολλάκις συζητηθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο για όσα προϊόντα δεν τηρούν τα 

νέα πρότυπα σχετικά με τις εκπομπές και τα χαρακτηριστι-

κά του ανθρακικού αποτυπώματος είναι η επιπλέον φορο-

λόγηση και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών τους. Κά-

τι που όπως όλοι αντιλαμβάνονται θα είχε ιδιαίτερα δυσμε-

νείς αν όχι καταστροφικές συνέπειες για το κρασί.

Καλείται λοιπόν το κρασί σήμερα να αλλάξει συνήθειες 

τόσο για να μην βρεθεί σε δυσμενή θέση όσο και για να 

διαφυλάξει την ίδια του την ύπαρξη. Το 50% των εκπο-

μπών διοξειδίου του άνθρακα μίας φιάλης κρασιού προ-

έρχονται από τα υλικά εμφιάλωσης και συσκευασίας. Α-

κολούθως το 27% από τις εργασίες και τα υλικά που χρη-

σιμοποιούνται στον αμπελώνα και το 23% από τα υλικά 

και τις εργασίες κατά την οινοποίηση. Στην πράξη υπάρ-

χουν τρεις και πλέον διαφορετικοί τομείς όπου κάποιος 

θα πρέπει να παρέμβει για να μειώσει το ανθρακικό απο-
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ΜΕ ΝΗ Η ΠΡΩΤΗ �ΠΡΑΣΙΝΗ� 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΣΕ ΒΑROLO CRU
Να ολοκληρώσει την πρώτη παγκοσμίως μηδενικών ρύπων συγκομιδή Barolo Cru και 

να γιορτάσει -το 2025- ανοίγοντας την πρώτη 100% βιώσιμη φιάλη του οίνου που θα 

παραχθεί, είναι οι στόχοι της συνεργασίας της FPT Industrial του Ομίλου CNH με το ι-

ταλικό οινοποιείo Fontanafredda. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός στους κινητήρες του Ο-

μίλου CNH Industrial, FPT, και το Κτήμα Fontanafredda, που ιδρύθηκε από τον πρώ-

το βασιλιά της Ιταλίας Vittorio Emanuele II το 1858, υπέγραψαν συνεργασία για την 

προμήθεια δύο τρακτέρ New Holland TK Methane Power. Πρόκειται για δύο μικρά 

crawlers με κινητήρα βιομεθανίου FPT Industrial F28 Natural Gas. Η δύναμη του 

φτάνει τους 75 ίππους (55 kW) με μέγιστη ροπή 330 Nm και, σύμφωνα με την FPT, ε-

ξασφαλίζει ακριβώς ίδιες αποδόσεις σε σχέση με τις ντιζελομηχανές τέτοιου τύπου, ακόμα 

και σε απότομες πλαγιές.  Σε ό,τι αφορά το ιταλικό Κτήμα,  διαθέτει 1.200 στρέμματα πιστο-

ποιημένους βιολογικούς αμπελώνες, και, όπως λέει, προωθεί τη νέα «Πράσινη Αναγέννη-

ση» στη μορφή των βέλτιστων πρακτικών καλλιέργειας χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Η τριετής συνεργασία μεταξύ FPT Industrial και της Fontanafredda, υποστηριζό-

μενη από το πρόγραμμα Tobias της Περιφέρειας του Piemonte, με στήριξη από τις 

New Holland Agriculture, CNH Industrial και τοπικές επιχειρήσεις, αποδεικνύει 

για άλλη μια φορά ότι σύνθετα έργα αυτού του είδους μπορούν να αποτελέσουν ένα 

καλό παράδειγμα δικτύωσης για έναν κοινό στόχο. 

50% 

από τα υλικά εµφιάλωσης
και συσκευασίας

27% από τις εργασίες και τα
υλικά στον αµπελώνα

23% από τα υλικά και τις εργασίες
κατά την οινοποίηση

Ποσοστό συµµετοχής 
στις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα µιας φιάλης
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Οι εναλλακτικές 
συσκευασίες κρασιού 
αποτελούν ένα ισχυρό 
χαρτί στη µάχη για τη 
µείωση του ανθρακικού 
αποτυπώµατος. Η 
αλήθεια είναι ωστόσο 
πως οι οινόφιλοι τις 
αντιµετωπίζουν ακόµα 
µε σκεπτικισµό έναντι 
των παραδοσιακών 
γυάλινων φιαλών. 
Οι αναλυτές 
συµπεριφορών έχουν 
καταλήξει πως η 
επόµενη πενταετία θα 
αποτελέσει κοµβικό 
σηµείο για την τελική ή 
µη αποδοχή τους.

τύπωμα μιας φιάλης κρασιού. Σε αυτά δεν συμπεριλαμ-

βάνονται οι εκπομπές που προέρχονται από τις μεταφο-

ρές των κρασιών στις διάφορες αγορές. Έτσι, εκτός από 

μια σειρά πιστοποιητικών που θα αφορούν το πόσο πρά-

σινο είναι ένα οινοποιείο και πόσο πράσινη είναι κάθε ε-

τικέτα κρασιού, προωθούνται μια σειρά αλλαγών με στό-

χο τη δραστική μείωση του ισοζυγίου εκπομπών. Αρχικά 

πολλές αγορές όπως το LCBO στον Καναδά σκοπεύουν 

να θέσουν αυστηρότερα όρια για το βάρος των φιαλών 

που θα εισάγονται υπό τη δικαιοδοσία τους. Επιπλέον, α-

πό τη μία σκοπεύουν να προωθήσουν διαδικασίες BIP, 

δηλαδή η πλειοψηφία του όγκου των κρασιών που θα ει-

σάγονται να εμφιαλώνονται στην αγορά που πρόκειται 

να καταναλωθούν κι από την άλλη εξετάζουν την προ-

ώθηση εναλλακτικών περιεκτών κρασιού όπως οι χάρτι-

νες ή οι συνθετικές βιοδιασπώμενες φιάλες.

Στο κομμάτι του οινοποιείου τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

αυτονομίας δείχνουν να έχουν προκριθεί σε τελικό στάδιο 

καθώς τα αποτελέσματα συνδυαστικών μελετών δείχνουν 

πως μία μονάδα μισού μεγαβάτ αρκεί στις περισσότερες 

οινοπαραγωγικές περιοχές για να καλύψει τις παραγωγι-

κές ανάγκες τεσσάρων εκατομμυρίων φιαλών. Ακολού-

θως, υπάρχουν απόψεις που συγκλίνουν στην υποχρεω-

τική τοποθέτηση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα από έ-

ναν όγκο παραγωγής και άνω. Στο δε κομμάτι του αμπε-

λώνα τα φώτα ανάβουν προς τα ηλεκτροκίνητα μηχανή-

ματα και τις ήπιες μορφές καλλιέργειας , οργανική και βιο-

δυναμική.  Ακόμα και τα συνθετικά σκευάσματα επιβαρύ-

νουν σημαντικά περισσότερο σε εκπομπές κατά την παρα-

γωγή τους. Όλα τα παραπάνω αποκτούν μια επιπλέον οι-

κονομική διάσταση αν σκεφτεί κανείς πως σε αγορές όπως 

οι Σκανδιναβικές χώρες διαμορφώνονται σαφείς τάσεις υ-

πέρ των πράσινων προϊόντων σε βαθμό που μια πράσινη 

πιστοποίηση να μετρά κατά πολύ περισσότερο από μια υ-

ψηλή διάκριση σε έναν κορυφαίο διαγωνισμό. 

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου τα πράγματα βρίσκο-

νται σε πρώιμο στάδιο δίχως να λείπουν και οι φωτεινές ε-

ξαιρέσεις. Το Κτήμα Σεμέλη για παράδειγμα έχει ξεκινή-

σει μια σειρά αλλαγών και πιστοποιήσεων που στοχεύουν 

στη φιλικότερη σχέση του οινοποιείου με το περιβάλλον. 

Έτσι εκτός απο την πιστοποίηση για την ουδετερότητα στο 

ανθρακικό αποτύπωμα, το οινοποιείο έχει ενεργοποιήσει 

βιολογικό καθαρισμό για τα λύματα του οινοποιείου κα-

θώς κι ένα πρόγραμμα μείωσης των ρύπων στον αμπελώ-

να. Τις απαραίτητες έρευνες γύρω απο το ανθρακικό απο-

τύπωμα των κρασιών του έχει ολοκληρώσει και το Κτή-

μα Ιερόπουλου. Από τους πρωτοπόρους στις φιλικότερες 

σχέσεις με το περιβάλλον και το Κτήμα Μπριντζίκη που έ-

χει καταφέρει να συνδυάσει τη γεωθερμία με τα φωτοβολ-

ταϊκά στοιχεία για την κάλυψη των αναγκών του.    
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Tη θέση της στην ολοκληρωµένη διαχείριση και, σιγά - σιγά, στη βιολογική,  
βιοδυναµική ή πιο «φυσική καλλιέργεια» θα πρέπει να δώσει η συµβατική αµπελουργία, 
που αυτή τη στιγµή είναι κυρίαρχη. Πιο φιλικές προς το περιβάλλον αµπελουργικές 
πρακτικές που θα οδηγήσουν σε µια πιο αειφόρα, εντέλει, προσέγγιση της παραγωγής, 
υιοθετούν όλο και περισσότεροι, κυρίως νεότερης ηλικίας, αµπελουργοί.

ΚΕΙΜΕΝΟ 
∆ρ. Χαρούλα 
Σπινθηροπούλου 
* Γεωπόνος, 
ειδικός
αµπελουργίας, 
οινοποιός
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Ό λες οι ανθρώπινες δραστη-

ριότητες, άλλες σε μικρό-

τερο και άλλες σε μεγαλύ-

τερο βαθμό, επηρεάζουν 

αρνητικά το περιβάλλον 

στο οποίο ζούμε. Ακόμα και οι γεωργικές 

δραστηριότητες, και στην περίπτωσή μας η 

αμπελουργία και η παραγωγή κρασιού, α-

φήνουν ένα αποτύπωμα άνθρακα. Πρόκει-

ται για τον τρόπο που μετράμε την επίδρα-

ση μιας δραστηριότητας στο περιβάλλον, μέ-

σω της εκπομπής των αερίων του θερμοκη-

πίου που αυτή η δραστηριότητα επιφέρει. Τα 

αέρια αυτά εκφράζονται συνήθως ως ισοδύ-

ναμο διοξείδιο του άνθρακα. Ξεκινώντας α-

πό την καλλιέργεια των αμπελώνων και την 

παραγωγή κρασιού, τη μεταφορά του στην 

κατανάλωση και την απόρριψη της συσκευ-

ασίας από τον καταναλωτή, υπάρχει ένα α-

ποτύπωμα άνθρακα,  που μπορεί να μην εί-

ναι τόσο μεγάλο όσο άλλων γεωργικών προ-

ϊόντων ή δραστηριοτήτων, είναι όμως σημα-

ντικό και θα πρέπει οι άνθρωποι του κλάδου 

να το λάβουμε υπόψη. 

'ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πέρα όμως από το ενεργειακό αποτύπωμα, 

που στο άμεσο μέλλον θα απασχολήσει ανα-

γκαστικά τον κλάδο, το ενδιαφέρον των κα-

ταναλωτών για προϊόντα που παράγονται με 

πιο ήπιες, πιο φιλικές στο περιβάλλον επεμ-

βάσεις διαρκώς αυξάνει. Πολύ δε περισσότερο 

υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, μιας 

αλλαγής που η τάση της μοιάζει ξεκάθαρη ως 

προς την αύξηση της ετήσιας θερμοκρασίας 

και της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινο-

μένων, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, προς το 

παρόν, στη χώρα μας η προγνωστική μείωση 

του συνολικού ύψους βροχόπτωσης.

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Μπορεί ο αμπελουργός να ζωντανέψει το 
έδαφός του ή τουλάχιστον να μην προ-
καλεί την περαιτέρω υποβάθμισή του; 
Το έδαφος στις περισσότερες αμπελουργικές 

ζώνες του κόσμου έχει αρχίσει να νεκρώνε-

ται. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λό-

γους που πολλοί και φημισμένοι αμπελουρ-

γοί-οινοποιοί του κόσμου στράφηκαν στη βι-

ολογική και τη βιοδυναμική αμπελουργία. Η 

συχνή καλλιέργεια του εδάφους, η καλλιέρ-

γειά του σε λάθος χρόνο, η χρήση ζιζανιοκτό-

νων, η διάβρωση κ.λπ. είναι μερικοί από τους 

λόγους της υποβάθμισής του. 

Σημαντικό στοιχείο ενός ζωντανού εδάφους 

αποτελεί η οργανική ουσία. Η παρουσία της 

σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 2-2,5% είναι 

σημαντική, αφού βελτιώνει τη δομή του εδά-

φους, βοηθά στη συγκράτηση του νερού και 

των θρεπτικών, στη δέσμευση του διοξειδίου 

του άνθρακα, αποτελεί σημαντική πηγή θρέ-

ψης των αμπελώνων, ενώ αυξάνει  τη φυσι-

κή πανίδα του εδάφους που με τη σειρά της 

επηρεάζει όλα τα προαναφερόμενα. Η οργα-

νική ουσία του εδάφους καταστρέφεται με 

τη συχνή μηχανική του κατεργασία, ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα 

εκλύεται κατά τη διάρκειά της. 

Μέλημα λοιπόν του αμπελουργού θα πρέ-

πει να είναι η διατήρηση της οργανικής ου-

σίας του εδάφους ή και η βελτίωσή της. Στην 

κατεύθυνση αυτή ωφέλιμη είναι η χρησιμο-

ποίηση των κληματίδων των υγιών φυτών 

που μετά το κλάδεμα θρυμματίζονται με το 

ανοιξιάτικο πέρασμα με τον καταστροφέα, 

Άνθρωπος και 
µηχανήµατα
Ο άνθρωπος είναι αυτός που µε 

τις τεχνικές που επιλέγει επηρεάζει 

το αποτύπωµα του άνθρακα και 

την αειφορία του αµπελώνα. 

Είναι βέβαιο ότι όσο περισσότερο 

χρησιµοποιούµε µηχανήµατα 

στην εκµετάλλευσή µας, τόσο το 

αποτύπωµά µας είναι µεγαλύτερο. 

Σίγουρα δεν είναι διατεθειµένοι όλοι 

να χρησιµοποιούν ζώα, ούτε να 

γίνονται χειρωνακτικά οι αναγκαίες 

επεµβάσεις φυτοπροστασίας κ.λπ. Η 

εκµηχάνιση ήρθε για να µείνει, όµως 

κοστίζει σε πόρους και επιβαρύνει 

πολύ το περιβάλλον. Οι ΑΠΕ µοιάζουν 

µία λύση, που όµως ακόµη είναι 

ακριβή. Τα ηλεκτρικά τρακτέρ προς 

το παρόν είναι απλησίαστα, όπως και 

η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που 

να εξασφαλίζουν την ενέργεια για µία 

αµπελοοινική εκµετάλλευση. Όµως 

στη συνετή χρήση των µηχανηµάτων, 

όταν υπάρχει πραγµατική ανάγκη 

στην καλλιέργεια, και στη θέληση 

των ανθρώπων για αειφόρα 

ανάπτυξη βρίσκεται το µέλλον. 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Xρησιµοποίηση των 
κληµατίδων των 
υγιών φυτών που 
µετά το κλάδεµα 
θρυµµατίζονται µε το 
ανοιξιάτικο πέρασµα 
µε τον καταστροφέα

Xρήση κοµπόστ 
από στέµφυλα, 
κληµατίδες, 
άχυρο, ζεόλιθο 
κ.λπ.

Aποφυγή της 
φρέζας και η 
αντικατάστασή 
της, όπου είναι 
αναγκαίο, µε 
καλλιεργητή

∆ηµιουργία 
µόνιµου ή 
περιστασιακού 
χλοοτάπητα

Τα ζιζανιοκτόνα να 
χρησιµοποιούνται 
κάθε χρόνο σε 
διαφορετικό τµήµα 
του αµπελώνα

Xρήση ορυκτών 
όπως ο ζεόλιθος, 
ο ατταπουλγίτης και 
λιπασµάτων - 
ενεργοποιητών

1 2 3 4 5 6
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ενώ στην ίδια κατεύθυνση είναι η χρήση 

κομπόστ από στέμφυλα, κληματίδες, άχυ-

ρο, ζεόλιθο κ.λπ.  που θα προετοιμάζονται 

κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς για να χρη-

σιμοποιηθούν την επόμενη. 

Παράλληλα η αποφυγή της φρέζας και η 

αντικατάστασή της, όπου είναι αναγκαίο, 

με καλλιεργητή για παράδειγμα, με την 

επέμβαση να γίνεται πάντα όταν το έδα-

φος βρίσκεται στο ρώγο του, θα βοηθού-

σε στην ίδια κατεύθυνση. Ακόμη καλύτε-

ρα η αποφυγή καλλιέργειας του εδάφους 

με τη δημιουργία μόνιμου ή περιστασια-

κού χλοοτάπητα ανάλογα με την περιοχή 

που βρίσκεται ο αμπελώνας

. Στην ηπειρωτική βόρεια χώρα, ο μόνιμος 

χλοοτάπητας είναι κάτι που μπορεί με ε-

πιτυχία να εφαρμοστεί, ενώ στις πιο ξηρές 

περιοχές ο χλοοτάπητας μπορεί να διατη-

ρηθεί το χειμώνα και την άνοιξη να κοπεί 

και να ενσωματωθεί με καλλιεργητή. 

Ο χλοοτάπητας, παρόλο που ανταγωνίζε-

ται το αμπέλι σε θρεπτικά και νερό (και 

γι’ αυτόν το λόγο μπορεί να βοηθήσει 

στη δημιουργία πιο ισορροπημένων φυ-

τών), συμβάλλει από την άλλη στην αύ-

ξηση της οργανικής ουσίας, στην καλύτε-

ρη διείσδυση του νερού της βροχής στο έ-

δαφος, στην προστασία του εδάφους από 

τη διάβρωση, στην άμεση επέμβαση μετά 

από βροχή για την αντιμετώπιση μυκητο-

λογικών ασθενειών και στη διάθεση θρε-

πτικών στα φυτά. 

Η καλλιέργεια του εδάφους ή η χορτοκο-

πή πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν τα 

ζιζάνια είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και 

όχι για να φαίνεται καθαρός ο αμπελώνας.

Από την άλλη σίγουρα οι μικροί αμπε-

λουργοί-οινοποιοί με εκτάσεις μικρότερες 

των 50 στρεμμάτων μπορούν να αποφύ-

γουν πλήρως τη ζιζανιοκτονία, ενώ σε με-

γαλύτερου μεγέθους αμπελώνες μπορούν 

τα ζιζανιοκτόνα να χρησιμοποιούνται κά-

θε χρόνο σε διαφορετικό τμήμα του αμπε-

λώνα ενώ στο υπόλοιπο να εφαρμόζεται 

χορτοκοπή. Σίγουρα η εφαρμογή ζιζανι-

οκτόνων μειώνει τον αριθμό των επεμ-

βάσεων για τον περιορισμό των ζιζανίων 

σε 1-2, όμως είναι ιδιαίτερα καταστροφι-

κή για το έδαφος, τους μικροοργανισμούς 

του, το περιβάλλον και το ίδιο το προιόν. 

Η χρήση ορυκτών όπως ο ζεόλιθος, ο ατ-

ταπουλγίτης κ.λπ. που έχουν ως στόχο τη 

βελτίωση της συγκράτησης νερού και θρε-

πτικών από το έδαφος είναι τακτική που 

στο μέλλον θα έχει όλο και μεγαλύτερη 

εφαρμογή, όπως και λιπάσματα-ενεργο-

ποιητές, ενώ η χρήση κλασικών λιπασμά-

των και κυρίως αζωτούχων θα περιοριστεί. 

Εξάλλου η παραγωγή κρασιών που απο-

τυπώνουν το terroir τους, που είναι το ζη-

τούμενο, κατά την άποψή μου, προϋποθέ-

τει υγιή, ζωντανά εδάφη που αναγκάζουν 

το ριζικό σύστημα του φυτού να  αναπτυ-

χθεί και να «κουραστεί» για να βρει τα θρε-

πτικά και το νερό που του χρειάζονται. 

Η ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
Για κάθε τόπο υπάρχουν το κατάλληλο 
υποκείμενο και η κατάλληλη ποικιλία
Στους υπό δημιουργία αμπελώνες η επι-

λογή του κατάλληλου υποκειμένου και 

της κατάλληλης ποικιλίας, προσαρμοσμέ-

νων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του 

κάθε τόπου, ιδιαίτερα ενόψει της κλιμα-

Ο φυσικός χλοοτάπητας σε 
αντίθεση µε αυτόν των ψυχανθών, 
σιτηρών κ.λπ., δεν προϋποθέτει 
κατεργασία του εδάφους πριν 
τη σπορά, ενώ συµβάλλει στη 
διατήρηση ή και αύξηση της 
οργανικής ουσίας. Ας σηµειωθεί 
ότι η αυτοφυής βλάστηση 
που περιλαµβάνει φυτά όπως 
µαρτιάκος, αγριάδα, βέλιουρας 
κ.λπ. µόνο µε το υπέργειο τµήµα 
της προσφέρει περίπου 100 κιλά 
οργανικής ουσίας το στρέµµα 
σε κάθε κόψιµο. Προφανώς 
υπολείπεται σε οργανική ουσία και 
θρεπτικά σε σχέση µε το βίκο για 
παράδειγµα, που µπορεί να δώσει 
ως και τριπλάσια ποσότητα 
οργανικής ουσίας στο έδαφος, 
είναι όµως πιο φυσικός τρόπος 
και δεν κοστίζει.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
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τικής αλλαγής, είναι από τους σημαντικό-

τερους παράγοντες επιτυχίας του αμπελώ-

να, αλλά και ένταξής του από το ξεκίνημα 

σε κάποιο από τα συστήματα αειφορίας που 

προαναφέρθηκαν. Τα φυτά που θα χρησιμο-

ποιηθούν είναι καλύτερα να εμβολιαστούν 

με μυκόρριζες που θα εξασφαλίσουν καλύ-

τερες συνθήκες ανάπτυξης και στο μέλλον 

μικρότερη ανάγκη ανόργανων λιπασμάτων. 

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν στο πα-

ρελθόν συγκριτικής αξιολόγησης των δια-

φόρων συστημάτων διαμόρφωσης, στο 

γραμμικό υποστυλωμένο σύστημα διαμόρ-

φωσης (Royat, Guyot κ.λπ.) που επικρατεί 

στην πλειονότητα των νέων αμπελώνων 

στη χώρα μας η σχέση ποσότητας ποιότητας 

είναι καλύτερη σε σχέση με το παραδοσια-

κό κύπελλο. 

Όμως υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλα-

γής (εάν ισχύσει το σενάριο της μείωσης της 

βροχόπτωσης), αλλά και του μικρότερου α-

ποτυπώματος άνθρακα προτείνεται η επι-

στροφή στο μέλλον σε πιο παραδοσιακά συ-

στήματα διαμόρφωσης, όπως είναι το κύ-

πελλο. Όπως και να έχει όμως, ανεξάρτητα 

από το σύστημα διαμόρφωσης που θα επι-

λέξει ο αμπελουργός, αυτό που έχει σημα-

σία είναι να του εξασφαλίζει ισορροπημέ-

να φυτά, μέτριας ζωηρότητας και ευρωστί-

ας, με καλό φωτισμό και αερισμό στο εσωτε-

ρικό του πρέμνου και γι’ αυτό πιο ανθεκτι-

κά στις ασθένειες και στην έλλειψη νερού.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πολλοί τρόποι ορθής χρήσης
Η τοποθέτηση παγίδων παρακολούθησης 

του πληθυσμού της ευδεμίδας και των κοκ-

κοειδών ώστε να επεμβαίνουμε έγκαιρα και 

μόνο όταν χρειάζεται, η σεξουαλική σύγχυ-

ση για την ευδεμίδα και τον ψευδόκκοκο ώ-

στε να περιοριστούν ή και να καταργηθούν οι 

επεμβάσεις για τους εχθρούς αυτούς, η χρή-

ση βιολογικών σκευασμάτων όπως o Bacillus 

Thurigiensis,  η εναλλαγή των κλασικών μυ-

κητοκτόνων με βιολογικά σκευάσματα, η ορ-

θή εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών (δε 

χρειάζεται να ψεκάζουμε και σειρές του γείτο-

να, δε χρειάζεται να χρησιμοποιούμε μεγαλύ-

τερες δόσεις από τις αναγραφόμενες στην ε-

τικέτα των σκευασμάτων κ.λπ.), είναι κάποιοι 

από τους τρόπους που ο αμπελουργός μπορεί 

να χρησιμοποιήσει για να περιορίσει το απο-

τύπωμα που αφήνει η δραστηριότητά του.  

Χωρίς επέµβαση στη 
φύση, γεωργία δεν 

υπάρχει. Αυτό όµως δεν 
σηµαίνει ότι η χρήση της 
γης θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς κανόνες, χωρίς να 
µας ενδιαφέρει το αύριο. 
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ΜΕ 18 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Την ευκαιρία να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο 
πρόγραµµα Νέων Αγροτών από πλεονεκτική µάλιστα 
θέση όσον αφορά τη µοριοδότηση, θα έχουν οι νεαροί 
αµπελουργοί που καλούνται να δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε 
εκτάσεις ικανές να τους εξασφαλίσουν το ερχόµενο 
φθινόπωρο το πριµ των 35.000-37.500 ευρώ.  ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Κοντονής

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ανοίξει η 3η πρό-

σκληση για τους Νέους Αγρότες, με την αμπε-

λουργία να θεωρείται κλάδος προτεραιότητας 

και ως εκ τούτου πριμοδοτείται με έξτρα μόρια 

που θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους νεαρούς που έ-

χουν αποφασήσει να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της οι-

νοποιίας. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι νέοι κάτω των 

41, θα πρέπει να δηλώσουν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021, πάνω 

από 18 στρέμματα αμπελώνα (12.000 ευρώ Τυπική Απόδο-

ση), ενώ, αν διαθέτουν εκμετάλλευση σε νησιά (10.000 ευ-

ρώ Τυπική Απόδοση), η ένταξή τους γίνεται με 15 στρέμμα-

τα και πάνω αμπελώνα ή 12 στρέμματα (8.000 ευρώ Τυπι-

κή Απόδοση) αν το νησί έχει πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 

3.100 κατοίκων. Φυσικά, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν στην 

κατοχή τους και άλλες καλλιέργειες πέρα από τα αμπέλια, οι 

παραπάνω στρεμματικές απαιτήσεις μειώνονται. Να σημει-

ωθεί εδώ πως τα οινάμπελα έχουν 686,8 ευρώ το στρέμμα 

Τυπική Απόδοση. Το πριμ πρώτης εγκατάστασης διαμορ-

φώνεται στα 35.000 ευρώ, ενώ για αμπελώνες σε ορεινές 

περιοχές και μικρά νησιά, ορίζεται στα 37.500 ευρώ. 

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι νεαροί αμπελουργοί, θα 

πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 45 μόρια. Η προϋπόθε-

ση αυτή μπορεί να αποδειχθεί αρκετά απλή, καθώς όπως προ-

αναφέρθηκε, τα οινάμπελα ως εθνικός κλάδος προτεραιότητας 

λαμβάνει 11 μόρια, ενώ όλες οι Περιφέρειες (πλην Δυτ. Μακε-

δονίας) την πριμοδοτούν με έως 29 βαθμούς. Αρκεί να είναι ο 

κύριος κλάδος δραστηριότητας του νέου αγρότη στην τρέχουσα 

και στη μελλοντική κατάσταση (αρχή και τέλος επιχειρηματι-

κού σχεδίου). Επιπλέον 7 μόρια λαμβάνουν οι βιολογικοί αμπε-

λώνες. Από εκεί και πέρα επιπλέον πόντους λαμβάνουν οι ιδιό-

κτητοι αμπελώνες, η κατοχή πτυχίου γεωτεχνική κατεύθυνσης, 

η πρότερη ανεργία, το εισόδημα  κ.α. 

ΘΕΣΜΙΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Μ 
εγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στο 

καθεστώς που διέπει τις άδειες φύτευ-

σης αμπέλου προσπαθεί να προωθή-

σει η Κομισιόν, πρόθεση της οποίας είναι η αύ-

ξηση του ποσοστού από το 1% που ισχύει σή-

μερα στο 2%, κάτι που όμως βρίσκει αντίθετη 

την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο των υπουρ-

γών Γεωργίας. Στην τελευταία συζήτηση επί 

του θέματος που πραγματοποιήθηκε στα περι-

θώρια του «σούπερ-τριλόγου» για τη διαμόρφω-

ση των κανόνων της νέας προγραμματικής πε-

ριόδου, υπήρξε συμφωνία από τις τρεις πλευρές 

μόνο όσον αφορά την παράταση του καθεστώ-

τος αδειών φύτευσης έως το 2045. Αξίζει να ση-

μειωθεί εδώ πως ο υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης, Σπήλιος Λιβανός, ανέφερε στη συζήτη-

ση προσανατολισμού για την ΚΟΑ κατά το Συμ-

βούλιο Υπουργών Γεωργίας στα τέλη Μαρτίου, 

ότι η ελληνική αντιπροσωπεία βλέπει με συμβι-

βαστικό πνεύμα την αύξηση του ποσοστού των 

αδειών φύτευσης στο επίπεδο του 2%. 

Άλλα θέματα που αφορούν τον οίνο που έχουν 

ήδη συζητηθεί στους τριμερείς διαλόγους αλ-

λά απαιτούν περαιτέρω εργασίες είναι:

■ Εγκεκριμένες ποικιλίες: Διατήρηση του 

status quo, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση 

της Επιτροπής για άρση της απαγόρευσης των 

υβριδίων χωρίς Vinis vinifera και 6 ποικιλιών 

αμπέλου - κατ’ αρχήν συμφωνία, αλλά συνεχί-

ζονται οι εργασίες επί της διατύπωσης της αιτι-

ολογικής σκέψης για τη δικαιολόγηση 

■Αφαίρεση αλκοόλης από τον οίνο:  Συμφωνία 

για την εναρμόνιση των κριτηρίων στην ΚΟΑ, ως 

πρακτική που εφαρμόζεται σε κατηγορίες οίνων 

που περιλαμβάνουν την ΠΟΠ (μερική αφαίρεση) 

και την ΠΓΕ (ολική ή μερική) - κατ’ αρχήν συμ-

φωνία, αλλά συνεχίζονται οι εργασίες επί της δι-

ατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης για τη δικαι-

ολόγηση της διάκρισης μεταξύ ΠΟΠ και ΠΓΕ.  

■ Διατροφική επισήμανση του οίνου: Το Συμ-

βούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ως προς 

την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων στην 

ΚΟΑ, αποδεχόμενα την πρόταση της Επιτροπής 

να συμπεριλαμβάνεται η πλήρης διατροφική 

δήλωση εκτός ετικέτας - εξακολουθούν να απαι-

τούνται εργασίες για να εξασφαλιστεί η ίση μετα

χείριση των οίνων από τους οποίους έχει αφαιρε-

θεί μερικώς η αλκοόλη, ανεξάρτητα από την πε-

ριεκτικότητά τους σε αλκοόλη. 

ΜΕ 65 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

Στα Βιολογικά  
τα αµπέλια
Μόνο όσοι αµπελουργοί 
διαθέτουν ήδη αγροτεµάχια 
που είναι σε σύµβαση µε 
Πιστοποιητή Βιολογικών, 
θα µπορούν να ενταχθούν 
στη νέα πρόσκληση 
του Μέτρου 11 που 
θα εκδοθεί εντός του 
καλοκαιριού. Όπως 
αναφέρει η προδηµοσίευση 
του Μέτρου «Βιολογική 
Γεωργία», στο πρόγραµµα 
εντάσσονται εκτάσεις οι 
οποίες «περιλαµβάνονται 
από την 31/12/2020 
µέχρι και την ηµεροµηνία 
έκδοσης της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
σε ενεργή σύµβαση µε 
Οργανισµό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης». Το πριµ 
για τα αµπελοτεµάχια 
αναµένεται να κυµανθεί 
κοντά στα 65 ευρώ το 
στρέµµα, µε βάση την 
περασµένη προκήρυξη. 
Σηµειώνεται εδώ 
πως οι δεσµεύσεις για 
τους δικαιούχους είναι 
τριετούς διάρκειας και 
θα πραγµατοποιηθούν 
βάσει της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης έτους 2021 
(έτος αναφοράς). Το έτος 
2022 θα αποτελεί το πρώτο 
έτος εφαρµογής. 

Ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας Julien Denormandie 
υποστηρίζει πως  οι άδειες φύτευσης πρέπει  

να παραµείνουν στο επίπεδο του 2%. 

Πιέζει η Κοµισιόν
για το 2% στις άδειες φύτευσης
Προς αναζήτηση πολιτικού συµβιβασµού το ζήτηµα της αύξησης των 
ετήσιων αδειών φύτευσης αµπελώνων από το 1% στο 2% για τον φάκελο 
της νέας ΚΟΑ και η παράταση του καθεστώτος αδειών έως το 2045

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
400 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΡΙΜ ΓΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΑ
65 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ3 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
2021 
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Με τις περισσότερες οινοποιητικές επιχειρήσεις να 

δυσκολεύονται στη διάθεση της παραγωγής τους, 

κυρίως εξαιτίας της παρατεταμένης διακοπής στη 

λειτουργία της εστίασης, κάποιες άλλες βρήκαν την ευκαι-

ρία να ανοίξουν νέους δρόμους, κυρίως στον εξαγωγικό 

τους προσανατολισμό. Τα προβλήματα των Ιταλών για πα-

ράδειγμα στην πρώτη φάση της πανδημίας και οι μεγάλες 

καθυστερήσεις στις παραδόσεις φορτίων, έδωσαν τη δυ-

νατότητα σε ελληνικές οινοποιητικές επιχειρήσεις να α-

νοίξουν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με μεγά-

λους αγοραστές, οι οποίοι σε διαφορετικές συνθήκες πολύ 

δύσκολα θα έβλεπαν Έλληνες προμηθευτές. 

Στη διεθνή και εγχώρια αγορά
Οι πληροφορίες θέλουν το Κτήμα Αφιανές από την Ικαρία 

να αξιοποιεί δεόντως τις «χαραμάδες» που άφησαν στην α-

γορά, έστω και προσωρινά, οι Ιταλοί και να δημιουργεί μια 

νέα σχέση συνεργασίας, η οποία μπορεί να αποδειχθεί θη-

σαυρός. Αντίστοιχα, οι πληροφορίες θέλουν το οινοποιείο 

«Τετράμυθος» να ανοίγει πόρτες στην αγορά του Καναδά, 

προσανατολίζοντας ανάλογα ένα μεγάλο μέρος της παρα-

γωγής του.  Ανάλογες ευκαιρίες φαίνεται να είχαν και αρ-

κετές άλλες καλά οργανωμένες και σίγουρα μεγαλύτερες 

οινοποιητικές επιχειρήσεις, όπως το Κτήμα Γεροβασιλεί-

ου, η Κυρ Γιάννη, το Κτήμα Άλφα, το Κτήμα Σκούρα κ.ά. 

Το θέμα είναι ότι οι ίδιες πάνω κάτω επιχειρήσεις που είχαν 

ευκαιρίες να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους, είχαν τη δυνα-

τότητα να πλασαριστούν αυτό τον καιρό καλύτερα και στην 

εσωτερική αγορά. Το κύριο δίκτυο διάθεσης των κρασιών 

για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, είναι και παραμένουν 

τα super market. Μ’ αυτή την έννοια, οι πιο μεγάλες επιχει-

ρήσεις του οίνου και οι πλέον αναγνωρίσιμες ετικέτες του 

κλάδου, είχαν την ευκαιρία να επωφεληθούν απ’ αυτό. 

Άλλωστε και τον καιρό της πανδημίας, προνομιακή θέση 

στο ράφι είχαν οι ετικέτες των παραγωγών που ιστορικά δι-

ατηρούσαν καλή σχέση με τις αλυσίδες των τροφίμων.  Έτσι, 

το Κτήμα Σκούρα π.χ. συμμετέχοντας ζωηρά στις προωθητι-

κές ενέργειες μεγάλης αλυσίδας, είδε τις πωλήσεις του στο 

ράφι να απογειώνονται, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να γί-

νουν ειδικότερες προσεγγίσεις στο πεδίο των τιμών.  Όπως 

αναφέρθηκε στην αρχή, τα μεγάλα προβλήματα και για τις 

οινοποιητικές επιχειρήσεις προήλθαν από τη μη λειτουργία 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος

Άνοιξε ευκαιρίες η πανδηµία
στις εταιρείες του οινικού κλάδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις στην εικόνα αγοράς 
που επέφερε τον τελευταίο χρόνο η πανδηµία στον οινικό κλάδο. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΣΕ 1000HL)

ΕΤΗ ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ 
/ ΠΓΕ ΠΟΠ ΠΓΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ 

ΟΙΝΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟ 5ΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
ΜΟ 5ΕΤΙΑΣ

2015  1.729 234 427 111 2.501 3021,6 -10,68 -17,23

2016 1.737,1 243,7 481,6 118,2 2.580,6 2.901,8 3,18 -11,07

2017 1.716,1 234 440 111 2.410,1 2.867,9 -6,61 -15,96

2018 1.510,3 200,6 392,7 131.03 1 2.235,2 2.726,9 -7,26 -18,03

2019 1.699,0 162,8 379,8 175,6 7 2.424,2 2.505,4 8,46 -3,24

2020 1.528,7 186,7 387,1 179,9 1 2.283,2 2.430,2 -5,82 -6,05

ΠΗΓΗ: ΥπΑΑΤρ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΟΣΟΕ 

ΑΓΟΡΑ
ΕΓΧΩΡΙΑ
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της εστίασης, χώρο με τον οποίο διατηρούν στενότερη σχέση 

τα μικρά οινοποιεία με τις πιο «ψαγμένες» ενδεχομένως, του-

λάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, ετικέτες.  

Οι δυσκολίες των συνεταιριστικών µονάδων
Το καταφύγιο όλων αυτών ήταν κατά βάση οι κάβες λιανι-

κής. Βεβαίως, όπως δηλώνει στο Wine Trails αξιόπιστος οι-

νοποιός, οι κάβες λειτουργούν κατά βάση ως χώροι αναζή-

τησης για τους καταναλωτές, κυρίως τις μέρες των γιορτών.  

Τα Χριστούγεννα για παράδειγμα, οι κάβες δούλεψαν κα-

λά και μάλιστα πέραν πάσης προσδοκίας. Όπως πολύ καλά 

δούλεψε το ίδιο διάστημα και ανεξαρτήτως της πανδημίας 

το επιχειρηματικό δώρο.  Από εκεί και πέρα όμως τα πράγ-

ματα παραμένουν δύσκολα και τα αποθέματα σε πολλά οι-

νοποιεία παραμένουν μεγάλα.  

Ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν αρκετά  συνεται-

ριστικά οινοποιεία, τα οποία δεν έχουν την άνεση προγραμμα-

τισμού των παραλαβών πρώτης ύλης ανάλογα με τη ζήτηση 

της αγοράς.  Αντίθετα, όταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις περιορί-

ζουν τις παραλαβές, η ανάγκη των συνεταιριστικών μονάδων 

για «παρέμβαση» γίνεται μεγαλύτερη, με το πρόβλημα των α-

ποθεμάτων να γίνεται εντονότερο.  

Η απόσταξη κρίσης καθορίζει  
τον φετινό τρύγο, για το ΒΑΕΝΙ
Στην Υπουργική Απόφαση για εφαρµογή του µέτρου της 
απόσταξης κρίσης και για το 2021 στηρίζει µεγάλο µέρος 
της φετινής χρονιάς και ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
Vaeni – Nάουσα, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του, Γιώργος 
Φουντούλης. «Στο χρονικό διάστηµα που ξεκινάει από τον 
Μάρτιο του 2020 έως και το0 Μάρτιο του 2021 βρισκόµαστε 
αντιµέτωποι µε την πλήρη καταστροφή», επισηµαίνει σχετικά 
ο επικεφαλής του Συνεταιρισµού. Ο Γιώργος Φουντούλης 
τονίζει ότι στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η απόσταξη 
κρίσης για τη φετινή χρονιά, «δεν θα παραλάβουµε τρύγο, 
διότι δεν έχουµε χώρο να δηµιουργήσουµε επιπλέον 
αποθέµατα. Είµαστε γεµάτοι κρασί. Η απόσταξη κρίσης θα µας 
βοηθήσει να αποπληρώσουµε την περσινή παραγωγή, η οποία 
παραµένει ανεξόφλητη. Σε κάθε περίπτωση διακρατήθηκαν 
ποσότητες Ξινόµαυρου σε επίπεδο αποθεµάτων, λόγω του ότι 
επιδέχεται παλαίωσης. Φέτος ενδέχεται να χρειαστεί να πάµε 
σε απόσταξη κρίσης ακόµα και µε τριπλάσιες ποσότητες σε 
σχέση µε πέρυσι».  Γιώργος Λαµπίρης 
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Ο ι τελευταίοι δώδεκα μήνες θα μείνουν στην ιστορία ως το διά-
στημα που δοκίμασε την καθημερινότητα, τις αντοχές, τις  πα-
ραδόσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την ύπαρξη ε-

ταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο κρασιών και αλκοο-
λούχων για δεκαετίες. Ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία να πραγματο-
ποιηθούν τελικές ζυμώσεις που οδήγησαν σε αλλαγές πλεύσης, πο-
λιτικής και τρόπου διάθεσης , σημαντικών, 
τόσο ελληνικών όσο και εισαγόμενων οινο-
ποιείων.
■ Μια μεταγραφή που σίγουρα συζητήθη-
κε ήταν η μεταπήδηση του Κτήματος Τρου-
πή από την εταιρεία Καρούλιας στην εται-
ρία Trinity. Πρόκειται στην πραγματικότη-
τα για την ολοκλήρωση ενός προαναγγελθέ-
ντος διαζυγίου, καθώς οι διαφωνίες του οι-
νοποιείου και της εταιρείας είχαν κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά αρκετά πριν ολοκληρωθεί 
το διαζύγιο. Ωστόσο, με τις παράδοξες συν-
θήκες που επικρατούν  τόσο στην εγχώρια ό-
σο και στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως λό-
γω Covid -19, το διάστημα που έχει μεσολαβήσει δεν μπορεί να χαρα-
κτηριστεί αρκετό ως προς την ορθότητα του διαζυγίου.
■ Σε μία στρατηγική κίνηση που ενδυναμώνει εκ θεμελίων την ε-
ξαγωγική δυναμική των αμπελώνων Βασάλτη προχώρησε το πετυ-
χημένο οινοποιείο της Σαντορίνης.  Η διάθεση των κρασιών στην α-
γορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνεται αποκλειστικά από την ει-
σαγωγική εταιρία Flint Wines. Πρόκειται για μία από τις δυναμι-
κότερες εισαγωγικές εταιρείες στη δυσκολότερη αγορά του πλανή-
τη με μια λίστα οινοποιείων που αριθμεί περισσότερα απο 150 οινο-
ποιεία από όλο τον πλανήτη. Είναι δε η πρώτη φορά που ελληνικό 
οινοποιείο κερδίζει μια θέση στη λίστα τους.

Στο χορό των προεγγραφών
Στα τέλη Νοεμβρίου ξεκίνησε και η πρώτη κατ’ αποκλειστικότητα πώ-
ληση κρασιού στην Ελλάδα με προεγγραφή και λίστα υποψήφιων πε-
λατών. Αν και στο εξωτερικό είναι μια στρατηγική  που συμβαίνει εδώ 
και χρόνια, όπως στην περίπτωση των κρασιών του οινοποιείου Dry 
River από το Martinborough της Ν. Ζηλανδίας, στην Ελλάδα είχε μείνει 

ως μεταξύ συζητήσεων και έλλειψης τόλμης. 
■ Tο κρασί που άνοιξε το χορό των αγορα-
στικών προεγγραφών είναι το ALS Εxtreme 
Τerroirs 2018. Όπως ήταν αναμενόμενο, παρό-
λο το ιδιαίτερο των συνθηκών, οι φιάλες από τη 
συγκεκριμένη σοδειά έχουν οριακά εξαντληθεί. 
■ Στις αρχές του έτους κυκλοφόρησε, αρχικά 
ως φήμη, πως μέχρι την έναρξη της νέας θερι-
νής περιόδου θα έχει λήξει η εμπορική συνερ-
γασία μεταξύ της εταιρείας Αμβυξ ΑΕ και του 
Κτήματος Σεμέλη. Πράγματι, το τελευταίο διάστη-
μα οι δύο εταιρείες δεν βρίσκονται πλέον υπό κοινή 
εμπορική ρότα. Την ίδια στιγμή η Αμβυξ ΑΕ  βρί-
σκεται υπό διεύρυνση του τμήματος κρασιού και α-

ναζήτησης νέων συνεργασιών, ενώ το Κτήμα Σεμέλη αναμένεται να ανακοι-
νώσει πολύ σύντομα τη νέα εμπορική του συνεργασία και πολιτική.   
■ Τα κρασιά του οινοποιείου Susana Balbo Wines από την Αργεντινή θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πλέον οι Έλληνες οινόφιλοι καθώς η  
εισαγωγική και εμπορική εταιρία Spirou Wines προχώρησε στην εισαγω-
γή τους. Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο οικογενειακό οινοποιείο 
από την περιοχή Lujan de Cuyo της επαρχίας Mendoza της Αργεντινής. 
■ Τέλος το Κτήμα Μερκούρη βρίσκεται ένα βήμα πριν την επισημοποί-
ηση μιας νέας αποκλειστικής συνεργασίας διάθεσης των προϊόντων του 
στην ελληνική αγορά με μια εμπορική και εισαγωγική εταιρεία. Οι τελι-
κές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν κι επίσημα σύντομα. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Πέτρος Γκόγκος

Μεγάλες αγωνίες καινούργιες
 συµφωνίες στην αγορά κρασιού

ΑΓΟΡΑ
ΕΓΧΩΡΙΑ

Χρήστος Αργυρού (CEO Β.Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ).
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Ό σο περνούν οι μέρες τόσο και αποκαλύπτε-

ται το μέγεθος της «νέκρωσης» που έχει επέλ-

θει στα τρυφερά μάτια και στα πρώτα φύλλα των α-

μπελόφυτων και ιδιαίτερα των νεότερων σε ηλικία, 

τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερη πρωιμότητα, ειδι-

κά από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το κλάδεμα 

και έχουν προχωρήσει οι καλλιεργητικές διαδικασί-

ες (αφύπνιση του φυτού).  Άλλωστε, οι καιρικές και 

κλιματολογικές συνθήκες ήταν τέτοιες που σε ελά-

χιστες περιπτώσεις και μόνο σε πολύ μεγάλα υψό-

μετρα τα φυτά δεν είχαν ξεκινήσει. 

Από τη μέχρι στιγμής συλλογή στοιχείων του Wine 

Trails, εκτός της βόρειας ζώνης, δηλαδή Θεσσαλί-

ας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, μεγάλα προ-

βλήματα των αμπελώνων εξαιτίας του τελευταίου 

παγετού καταγράφονται και σε νοτιότερες περιο-

χές, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νεμέας, 

όπου τα μετεωρολογικά στοιχεία κάνουν λόγο για 

πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και τους μείον 6ΟC. 

ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
«Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήσαμε 

κάψιμο των οφθαλμών στην πάνω πλευρά των α-

μολυτών, καταστροφή του κύριου οφθαλμού αλ-

λά και σημαντική ζημιά στους αντικαταστάτες ο-

φθαλμούς, γεγονός που σημαίνει ότι θα δούμε τις 

αρνητικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου παγε-

τού και την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο», α-

∆ΥΟ ΝΥΧΤΕΣ  
ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ

Εκτεταµένες µοιάζουν να είναι οι ζηµιές που προκάλεσαν στις αµπελουργικές ζώνες 
της ηπειρωτικής χώρας οι συνθήκες παγετού που επικράτησαν για δύο διαδοχικές 

νύχτες, και συγκεκριµένα τα ξηµερώµατα της 9ης και 10ης Απριλίου 2021. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Στέλα Προβελέγγιου 

* MSC Γεωπόνος
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ναφέρει ο γεωπόνος Ζαφείρης Μυστακίδης για τις 

καλλιέργειες της δημοτικής ενότητας Ορφανού 

του δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας. 

Παραγωγοί της Νάουσας από την άλλη δηλώνουν α-

νακουφισμένοι ότι τα αμπέλια τους δεν αντιμετώπισαν 

προβλήματα από τον συγκεκριμένο παγετό αφού το α-

μπέλι στη περιοχή βρίσκεται ακόμα σε λήθαργο. Στην 

περιοχή της Κρανιάς του Ολύμπου το Κτήμα Κατσα-

ρού, με αμπελώνες σε υψηλό υψόμετρο, αναφέρει επί-

σης ότι δεν επλήγησαν από τον παγετό της προηγούμε-

νης εβδομάδας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον προσα-

νατολισμό του αμπελώνα που αποδείχτηκε βοηθητικός.

ΧΤΗΠΗΘΗΚΕ Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Πιο νότια, στον Τύρναβο, τα πιο «προχωρημένα» α-

μπέλια που είχαν ξεκινήσει να εισέρχονται στο στά-

διο της άνθισης δεν γλίτωσαν από τους -3 oC, προ-

καλώντας ολοσχερή καταστροφή σε οινοποιήσιμα 

και επιτραπέζια σε πολλές περιπτώσεις όπως το Δα-

μάσι που χτυπήθηκε σφοδρά. Οι παραγωγοί βλέ-

πουν την φετινή χρονιά χαμένη όμως τα έξοδα και 

οι καλλιεργητικές φροντίδες θα γίνουν κανονικά σε 

μια προσπάθεια να σωθεί η επόμενη χρονιά, λέει ο 

Αθανάσιος Πλιάκας Διευθυντής Πωλήσεων του Α-

γροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου.

Γυρνώντας στην περιοχή του Τυρνάβου, οι Αγρο-

τικοί Σύλλογοι Τυρνάβου Αμπελώνα Δαμασίου 

και Αργυροπουλίου-Λυγαριάς αναφέρουν μετα-

ξύ άλλων: «Καταστροφή χωρίς προηγούμενο υπέ-

στησαν όλες οι αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτε-

ρης περιοχής του Δήμου Τύρναβου από τον πέμπτο 

κατά σειρά παγετό που τις έπληξε τις βραδινές ώρες. 

Η μεγάλη χρονική διάρκεια του παγετού σε συνδυ-

ασμό με τις θερμοκρασίες που έφταναν πολύ κάτω 

από τους 0οΚελσίου έφεραν την ολοκληρωτική κα-

ταστροφή και σε απόγνωση τους αγρότες της περιο-

χής μας. Τα αποτέλεσμα του παγετού φαίνονται ή-

δη από τις πρώτες ώρες καθώς καταστράφηκαν ο-

λοσχερώς οι αμπελοκαλλιέργειες της ευρύτερης 

περιοχής, που περιέχουν αμπέλια οινοποιήσιμα, 

επιτραπέζια αλλά και άλλες καλλιέργειες».  Μάλι-

στα, ο βουλευτής Ν. Λάρισας Χρήστος Κέλλας επι-

σκέφθηκε τις πληττόμενες περιοχές και αφού δια-

πίστωσε την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέ-

στησαν τα αμπέλια, όπως και τη μεγάλη ζημιά που 

υπέστησαν οι υπόλοιπες καλλιέργειες, χαρακτήρι-

σε «απαραίτητη την στήριξη των αγροτών με τάχι-

στες διαδικασίες αποζημιώσεων τύπου “Ιανού”, με 

γενναία προκαταβολή στρεμματικής ενίσχυσης και 

στο 100% της ζημιάς, καθώς σε έκτακτες συνθήκες, 

λαμβάνονται έκτακτα μέτρα».  
Το φωτογραφικό υλικό µε τις ζηµιές της αµπέλου προέρχεται  
από τον γεωπόνο Ζαφείρη Μυστακίδη και την περιοχή της Καβάλας.

30-35_pagetos -lipansiis 1-texnologia.indd   31 13/04/2021   23:35



32    Wine Trails

ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟ
Η Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

Τη δυνατότητα να εφοδιάζει την καλλιέργειά του µε τα απαραίτητα ανά αναπτυξιακό στάδιο 
στοιχεία, ικανοποιώντας έτσι µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες του φυτού, προσφέρει στον 
παραγωγό το σύστηµα της υδρολίπανσης µέσω του δικτύου της άρδευσης.
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Είναι ευρέος διαδεδομένο στις 

σύγχρονες εκμεταλλεύσεις με 

υποστύλωση, σε επιτραπέζια 

και οινοποιήσιμα αμπέλια, να ε-

φαρμόζεται το λίπασμα με το σύ-

στημα της υδρολίπανσης μέσω του δικτύου 

άρδευσης και κατ’ επέκταση να χρησιμοποι-

ούνται υδατοδιαλυτά λιπάσματα όπως είναι 

το νιτρικό κάλιο, το θειικό κάλιο καθώς και 

άλλα σύνθετα αζωτοφωσφορούχα. 

Το συγκεκριμένο σύστημα διανομής των 

θρεπτικών παρέχει στον παραγωγό τη δυ-

νατότητα να εφοδιάζει την καλλιέργειά του 

με τα απαραίτητα ανά αναπτυξιακό στάδιο 

στοιχεία ικανοποιώντας έτσι με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τις ανάγκες του φυτού.  

Όπως πάντα το άζωτο (Ν) έχει κεντρικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή των πρέ-

μνων και συνιστάται να προστίθεται μέσω ε-

πιφανειακών λιπάνσεων, κατά την έκπτυ-

ξη των οφθαλμών και την έναρξη της βλά-

στησης (στις οινοποιήσιμες). Η πρώιμη αζω-

τούχος λίπανση ενισχύει τη ζωηρότητα, ενώ 

η όψιμη, κατά την πλήρη άνθιση ή την καρ-

πόδεση, επιδρά θετικά στην ποιότητα και 

την ποσότητα του φορτίου καθώς και στην 

απορρόφηση των ανόργανων στοιχείων, γι’ 

αυτό και η δεύτερη (όψιμη) πραγματοποιεί-

ται στις επιτραπέζιες ποικιλίες με τις συνολι-

κές δοσολογίες να είναι υψηλότερες. 

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου βλά-

στησης η απορρόφηση του Ν από τα πρέ-

μνα παρουσιάζει δύο διαφορετικά μέγιστα. 

Το πρώτο και μεγαλύτερο σημειώνεται δύο 

περίπου εβδομάδες πριν από την άνθιση και 

διαρκεί μέχρι λίγο πριν το γυάλισμα, ενώ το 

δεύτερο σημειώνεται την περίοδο από τον 

τρυγητό μέχρι την φυλλόπτωση, και απορ-

ροφάται το 75% της συνολικής ποσότητας 

σε ετήσια βάση, το πλείστον του οποίου απο-

θηκεύεται στο ριζικό σύστημα των πρέμνων. 

Οι μέσες ετήσιες ανάγκες των πρέμνων σε Ν 

έχουν προσδιοριστεί σε 73-75 γραμμάρια α-

νά πρέμνο αντίστοιχα, με τις απαιτούμενες 

προστιθέμενες ποσότητες να είναι υψηλό-

τερες σε αμπελώνες ψυχρότερων περιοχών.

Όταν χρησιμοποιείται σε στερεό λίπασμα με 

αμμωνιακή μορφή και με αυτήν της ουρί-

ας επί της επιφάνειας του εδάφους , θα πρέ-

πει να ενσωματώνεται αμέσως, διότι υπάρ-

χει ο κίνδυνος ιδιαίτερα στα υγρά και αλ-

καλικά εδάφη, να σημειωθούν απώλειες έ-

ως και 50% εξαιτίας της μεγάλης πτητικό-

τητάς τους. 

Aπαραίτητος στα νεαρά
στάδια ο φώσφορος
Ο Φώσφορος (P) είναι απαραίτητο στοιχείο 

για τα νεαρά στάδια με τα πρέμνα να απορ-

ροφούν  το 90% της συνολικής ποσότητας 

φωσφόρου από την έναρξη της βλάστησης 

έως και την πλήρη άνθιση, που αποτελεί πε-

ρίοδο μέγιστων αναγκών (Μάιος-Ιούνιος). 

Αντίστοιχα, οι ανάγκες σε κάλιο (Κ) κορυ-

φώνονται αμέσως μετά την άνθιση και για 

περίπου τρείς εβδομάδες όπου και τα φυτά 

απορροφούν το 65-70% της συνολικής πο-

σότητας του στοιχείου (83 γραμμάρια/ πρέ-

μνο), ενώ παρατηρείται και ένα δεύτερο πικ 

λίγο πριν την πλήρη ωρίμανση. Ο παραγω-

γός θα πρέπει να φροντίζει με συνέπεια να 

καλύπτονται οι ανάγκες των πρέμνων στο 

συγκεκριμένο στοιχείο λόγω του σημαντι-

κού του ρόλου στην προστασία των φυτών 

από το στρες και στην εμπλοκή του στο υδα-

τικό ισοζύγιο.   

Το Μαγνήσιο (Mg) λόγω συχνών ελλείψε-

ων και της  μερικής επάρκειας του στοιχεί-

ου αυτού στα ελληνικά εδάφη συνιστάται 

να παρέχεται σε ετήσια βάση καθώς αποτε-

λεί στοιχείο ενδιαφέροντος για την ποιότη-

τα των σταφυλών μιας που επιδρά στην αύ-

ξηση της συγκέντρωσης των σακχάρων και 

στη βελτίωση του αρώματος. 

Τέλος, το ασβέστιο (Ca) αν και απορροφάται 

σε μεγάλες ποσότητες από τα φυτά, σπάνια 

αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την 

αμπελοκαλλιέργεια λόγω επάρκειας του 

στοιχείου στα εδαφικά αποθέματα των πε-

ρισσότερων περιοχών. 

Τύπος
καλλιέργειαςΕπιτραπέζια Οινοποιήσιµα

N

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΜΠΕΛΟΥ �ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ�

ΑΖΩΤΟ

15�20 8�15

6�10 5�8

18�22 12�16

6�8 4�6

P
ΦΩΣΦΟΡΟΣ

K
ΚΑΛΙΟ

Mg
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
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TEXNOΛΟΓΙΑ

H ΙΔΑΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

H σύγχρονη στρατηγική λίπανσης της CΟMPO EXPERT για τα 

οινοποιήσιμα σταφύλια βασίζεται σε δύο πολύ σημαντικούς πυ-

λώνες: Τη μορφή ελεγχόμενης απελευθέρωσης αζώτου για την 

αποφυγή ανισορροπιών, με NPK Original Gold®  ή οργανικών-α-

νόργανων λιπασμάτων TerraPlus® Natura. Η βιοδιέγερση είναι 

επίσης σημαντική, καθώς βοηθά στην υποστήριξη των αναγκών 

του φυτού στις πιο κρίσιμες φαινολογικές φάσεις, ελαχιστοποι-

ώντας τα προβλήματα και βελτιώνοντας την ποιότητα και την 

ποσότητα της παραγωγής. Οι βιοδιεγέρτες της CΟMPO EXPERT

που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι στοχευμένα τοποθετημένοι 

ανά καλλιεργητικό στάδιο. Με την εφαρμογή του Basfoliar®  Kelp 

στα μακρέματα και στο πρώτο χόντρεμα επιτυγχάνεται βέλτιστο 

«άνοιγμα» του σταφυλιού. Μια δεύτερη εφαρμογή του μετά την 

καρπόδεση ευνοεί την ανάπτυξη των κυττάρων των ραγών. Στο 

αμέσως επόμενο στάδιο προτείνονται 2-3 εφαρμογές  Basfoliar® 

Plantae Bio για μέγεθος ράγας, αντιστρές και πρωίμηση. Μετά τον 

περκασμό συστήνεται η εφαρμογή Basfoliar® Colour, για αποτε-

λεσματική αλλαγή του χρώματος. 

Basfoliar® Kelp O SL
Βιοδιεγέρτης Ενίσχυσης

• Αύξηση μεγέθους καρπού

• Αύξηση επιφάνειας επιδερμίδας

• Αντοχή στην ξηρασία

Basfoliar® Plantae Bio
Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης

• Πρωίμηση 

& Oμοιόμορφη ωρίμανση

• Αύξηση μεγέθους

• Συνεκτικότητα σάρκας

• Μετασυλλεκτική 

διατηρησιμότητα

Basfoliar® Colour
Βιοδιεγέρτης Χρώματος

• Ενίσχυση χρώματος

• Ομοιομορφία 

χρώματος

• Αύξηση σακχάρων

• Καλύτερη ωρίμανση

To θειάφισμα με σκευάσματα σε μορφή 

σκόνης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελε-

σματικός και βιολογικός τρόπος αντιμετώ-

πισης του ωίδιου και όχι μόνο. Το θειάφι-

σμα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες 

κλιματολογικές συνθήκες, καθώς η δρα-

στικότητα του θειαφιού επηρεάζεται ση-

μαντικά από τη θερμοκρασία. Η εφαρμογή 

με καύσωνα και η υπερβολική ρίψη δημι-

ουργεί κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων.  

Επίσης, η ελαφριά τοξικότητά του για τον 

άνθρωπο επιβάλλει ορθές πρακτικές εφαρ-

μογής.  Οι «θειωτήρες» έχουν να αντιμετω-

πίσουν δύο βασικές δυσκολίες.

■Σωστή δοσολογία και αποφυγή δημιουρ-

γίας βώλων στο δοχείο.   

■Την απειλή ανάφλεξης, όντας 

στεγνή και εύφλεκτη ύλη. 

Η ID DAVID, με το I-DUST λανσά-

ρει μία επαγγελματική και αξιόπι-

στη λύση προσφέροντας σημαντική 

μείωση του χρόνου εφαρμογής (100 

στρμ./ώρα) με μεγάλη ακρίβεια κι 

ασφάλεια. 

Ροή αέρα: Η τουρμπίνα, κατα-

σκευασμένη από αλουμίνιο και 

ανοξείδωτο ατσάλι, παρέχει δύο στα-

θερές ροές αέρα. Η πρώτη διαχέεται απευ-

θείας στο άνω μέρος του δοχείου δημιουρ-

γώντας υπερπίεση. Η δεύτερη, διαχέεται 

κάτω από το δοχείο, μέσα από το σασί. Το 

θειάφι δεν έρχεται σε επαφή με την τουρ-

μπίνα για αποφυγή ανάφλεξης.  

Ανάμειξη: Μέσα στο δοχείο ένας υδραυλι-

κός αναδευτήρας βοηθάει στην αποτροπή 

δημιουργίας βώλων και εξαλείφει πιθανές 

φυσαλίδες αέρα.  

Εξαγωγή προϊόντος:  α) Δύο ανοξείδωτοι 

κοχλίες μεταφέρουν το θειάφι στα στόμια 

εξόδου. Αντιστοιχεί ένας κοχλίας για τον 

κάθε στόμιο για ίση κατανομή. β) Ηλεκτρι-

κό χειριστήριο με ένδειξη σ.α.λ.: Το ηλε-

κ τ ρ ι κ ό 

χειριστήριο περιλαμβάνει δείκτη των σ.α.λ. 

μέσω ενός αισθητήρα που βρίσκεται στην 

αλυσίδα των κοχλιών, βοηθώντας στην 

ακριβή δοσολογία.

Δοχείο: ■Ανοξείδωτο ■Αμορτισέρ αερίου 

στο καπάκι ■Λαστιχένια ταινία περιμετρικά 

για τη σωστή μόνωση του δοχείου. ■Χωρητι-

κότητα 500 κιλά, πιθανή χρήση big bags.  

Στόμια εξόδου:  Ανοξείδωτα στόμια εξό-

δου που επιτρέπουν την προ-μίξη αέρα και 

θειαφιού. Χάρη στο σχεδιασμό, δημιουρ-

γείται περιστροφή του αέρα μέσα στο σώμα 

που επιτρέπει την προ-μείξη αέρα και θεια-

φιού αποφεύγοντας την «κόλληση» και 

ασυνεχή/άνιση ροή.

Εκτροπείς:  Ρυθμίζονται μηχανικά. Το 

πάνω μέρος επιτρέπει την ρίψη του 

προϊόντος ενώ το κάτω μέρος δημι-

ουργεί στροβιλισμό βελτιώνοντας 

την εφαρμογή.      

Βέλτιστη λειτουργία: Με το ηλεκτρικό 

χειριστήριο είναι δυνατό να σταματή-

σουμε τη λειτουργεία των κοχλιών χω-

ρίς να σταματήσουμε τη λειτουργεία της 

τουρμπίνας και του αναδευτήρα, εξοικο-

νομώντας προϊόν κατά τη διάρκεια της μα-

νούβρας στο τέλος κάθε γραμμής.  

Υδραυλικός θειωτήρας I-DUST από την ισπανική ID DAVID

Τα μηχανήματα της ID DAVID διαθέτει στην ελληνική 
αγορά η Επιχειρηματική Μονάδα ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος
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ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Με τα Bogballe η ισόποση κατανομή λιπάσματος
γίνεται μια εύκολη υπόθεση για τον αμπελουργό

Η Bogballe, εργοστάσιο με έδρα το ULDUM 

της Δανίας, κατασκευάζει αποκλειστικά λι-

πασματοδιανομείς από το 1934. Τα μοντέλα 

της καλύπτουν όλη την γκάμα και ανάμεσα 

σε αυτούς προσφέρονται και εξειδικευμένα 

μοντέλα για γραμμικές καλλιέργειες όπως 

δέντρα, αμπέλια, ακτινίδια και  άλλα. Στό-

χος της λίπανσης γενικά αλλά και ειδικά 

στις γραμμικές καλλιέργειες είναι η ισόπο-

ση κατανομή του λιπάσματος σε όλους τους 

κορμούς. H Bogballe το επιτυγχάνει αυτό με 

απλότητα χωρίς ρυθμίσεις και χωρίς απαιτή-

σεις από τον χρήστη. 

Η εξειδίκευση στον τομέα της και η συνεχής 

έρευνα και ανάπτυξη  έχουν σχεδιάσει ένα 

σύστημα γραμμικής διανομής όπου τα κιλά 

ανά στρέμμα δεν επηρεάζονται από την πί-

εση του βάρους που ασκεί το λίπασμα στον 

πυθμένα της χοάνης είτε αυτό είναι 1.000 

κιλά είτε 100, άρα μιλάμε για δημιουργία 

σταθερής πίεσης ανεξάρτητης από το βάρος, 

κατά συνέπεια και σταθερό ρυθμό εξόδου του 

λιπάσματος προς τους δίσκους και στη δεξιά 

και την αριστερή πλευρά. Αυτό επιτυγχάνε-

ται με μια πρωτοποριακή τεχνική καινοτο-

μία  που ανάπτυξε η Bogballe και έχει δώσει 

λύση για τους επαγγελματίες καλλιεργητές. 

Η Bogballe προσφέρει και ένα σύστημα βαθ-

μονόμησης (καλιμπραρίσματος) για τους 

χρήστες της , όπου δίνει αποτέλεσμα σε ένα 

λεπτό για τη θέση του επιλογέα ελέγχου που 

πρέπει να επιλεγεί ώστε να διανεμηθούν τα 

επιλεγόμενα κιλά ανά στρέμμα. Για το σύστη-

μα βαθμονόμησης είναι απαραίτηρο μόνο 

ένα μικρό δείγμα του πραγματικού λιπάσμα-

τος και η διαδικασία μπορεί να γίνει πριν τη 

λίπανση και χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος ο λι-

πασματοδιανομέας. Τα  μοντέλα για τη γραμ-

μική λίπανση είναι ο L15 Base με πλάτος  1, 

25 μ. και με χωρητικότητες από 500 έως 1.325 

λίτρα και ο L15 Plus με πλάτος 2,10 μ. και με 

χωρητικότητες από 700 έως 1.600 λίτρα. 

Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τον επι-

λέξει με κομπιούτερ για λίπανση  σταθερών 

κιλών ανά στρέμμα ανεξαρτήτως ταχύτητας .  

Όπως μάλιστα τονίζει ο εισαγωγέας Bogballe 
Ελλάδος Στασινός ΑΕ, αν το μηχάνημα δεν 

καλύψει τις απαιτήσεις του χρήστη, πραγμα-

τοποιείται επιστροφή χρημάτων. 
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  Συνέντευξη Σπύρος Βλάχος
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

 ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΟΝ Πέτρο 
Γκόγκο

Μία συσχέτιση µεταξύ της µαιευτικής µε τη γέννηση ενός κρασιού αναζητά σε υψόµετρο 
820 µέτρων στην Αρχαία Νεµέα ο γυναικολόγος Σπύρος Βλάχος, 

που αντιλαµβάνεται και τις δύο διαδικασίες ως δύο πολύ δηµιουργικά φαινόµενα. 
Το Mystic, το ροζέ του γιατρού που µόλις φέτος φόρεσε ετικέτα, γίνεται ο φορέας 

της ακόρεστης δηµιουργικότητας του κ. Βλάχου αλλά και ένα νέο πεδίο εξερεύνησης 
για τους λάτρεις της Αγιωργίτικης ποικιλίας εν γένει.  

Τ
ι δουλειά έχει ένας μαιευτήρας γυναικολόγος στα 

μονοπάτια της οινοποίησης; Η σχέση του Σπύρου 

Βλάχου με το κρασί ξεκινάει στα φοιτητικά του χρό-

νια, όταν με την παρέα του άνοιγε μπουκάλια που 

έφτανε να πληρώσει ο κουμπαράς του φοιτητή. Ο ί-

διος ωστόσο δεν σταμάτησε ποτέ να επενδύει στο κρασί. Πε-

ρισσότερες και πιο ακριβές φιάλες ήρθαν με τα χρόνια, που 

τον έκαναν να εντοπίσει βαθύτερα νοήματα υπό την καθο-

δήγηση μαθημάτων οινογνωσίας. Είναι άλλωστε δουλειά 

του γιατρού να εμβαθύνει, όπως λέει ο ίδιος. Μετά τα μα-

θήματα, η ζωή τού κλήρωσε 10 στρέμματα Αγιωργίτικο 

στην Αρχαία Νεμέα ως κληρονομιά. Εκεί ξεκινά ένα ταξί-

δι με πρώτο σταθμό το 2021, οπότε και κυκλοφόρησε για 

πρώτη φορά το έργο του στο αμπέλι.

Η ονοµασία Mystic, πώς προέκυψε;
Ήταν αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ πολλών ανθρώπων 

για έναν περίπου μήνα.  Ήμασταν μεταξύ πολλών ονομά-

των, θέλαμε όμως και το ύφος του κρασιού, είναι ένα ροζέ 

κρασί με ένα ανοικτό σομόν χρώμα, όπως είναι τα κρασιά 

της Προβηγκίας.  Θέλαμε και η ετικέτα μας να παραπέμπει 

στο γυναικείο φύλο, να παραπέμπει στη θάλασσα, στον ή-

λιο, να είναι ένα κρασί ας πούμε ανάλαφρο.  Σχετικά με το ό-

νομα, διαλέξαμε ένα όνομα το οποίο είναι αναγνωρίσιμο και 

από το ελληνικό κοινό, αλλά και από το ξενόγλωσσο κοινό.  

Δηλαδή και στον Άγγλο καταναλωτή το Mystic λέει κάποια 

πράγματα –μυστικό, μυστικοπάθεια και ούτω καθεξής– αλ-

λά και για το γαλλόφωνο υπάρχει η λέξη mystique –όχι, ό-

μως, γραμμένη έτσι- και βεβαίως για το ελληνικό κοινό.  

Διαλέξαμε, λοιπόν, ένα όνομα το οποίο λέει κάποια πράγ-

ματα σε όλο το κοινό που θα το καταναλώσει.

Έχει να κάνει και µε την ιδιότητά σας ως 
γυναικολόγος η απεύθυνση αυτή;

Όχι τόσο.  Σκεφθήκαμε ότι αυτό το κρασί του τύπου Προ-

βηγκίας ουσιαστικά είναι ένα πολύ δελεαστικό προϊόν 

για τον γυναικείο πληθυσμό και για τον αντρικό. Δεν λέω 

ότι είναι ένα κρασί lifestyle, αλλά γενικώς είναι ένα κρα-

σί που το λατρεύουν οι γυναίκες, γι’ αυτό θέλαμε να δώ-

σουμε τέτοια χαρακτηριστικά στην απεικόνιση της ετικέ-

τας και τα χρώματα που χρησιμοποιήσαμε.

Υπάρχει χρόνος και για τα δύο;
Ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος, είμαι μαιευτή-

ρας γυναικολόγος και αυτό είναι ένα πολύ απαιτητικό 

επάγγελμα. Πράγματι, δεν είναι και λίγες οι φορές που 

τρέχω από το χειρουργείο να πάω στο αμπέλι για διάφο-

ρες δουλειές που προκύπτουν και το αντίστροφο, να βρί-

σκομαι στη Νεμέα και να συμβαίνει κάτι και να τρέχω να 

κάνω τοκετό στην Αθήνα.  Όμως γενικώς αυτή η επαφή 

με τη Νεμέα, η γνωριμία μου με το Αγιωργίτικο, η γνωρι-

μία μου με την περιοχή, με έχει αναζωογονήσει.  Αυτό εί-
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ναι μία πραγματικότητα και πέραν τούτου θα έλεγα ότι έ-

τσι κι αλλιώς υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ της μαιευτι-

κής με την οποία ασχολούμαι και με τη γέννηση ενός 

κρασιού, είναι και τα δύο πολύ δημιουργικά φαινόμε-

να.  Όπως ας πούμε παρακολουθεί κάποιος ένα έμβρυο 

που για οκτώ-εννέα μήνες είναι ουσιαστικά μία σκιά, 

το παρακολουθούμε στον υπέρηχο και έρχεται η ώρα 

να γεννηθεί, να βγει ένας άνθρωπος που να έχει σάρκα 

και οστά, έτσι δημιουργική θα έλεγα ότι είναι και η γέν-

νηση ενός κρασιού. Από εκεί που ασχολείται κανείς με 

το αμπέλι, με το πώς θα το περιποιηθεί, πότε θα ραντί-

σει, πότε θα το κλαδέψει, πότε θα γίνει ο τρύγος, μέχρι 

να φθάσει στο ποτήρι να βγει ένα κρασί, ακολουθεί ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  Κανείς δεν είναι σίγουρος ό-

τι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό που έχει στο μυα-

λό του, άρα γεννιέται κάτι καινούριο.  Θα έλεγα ότι αυ-

τό δείχνει μία συνάφεια ανάμεσα στις δύο ιδιότητες τις 

οποίες αυτή τη στιγμή έχω.

Θα θέλατε να σταµατήσετε νωρίτερα και να 
εµβαθύνετε στη ζωή του οινοποιού;

Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω, δεν έχω 

σκοπό να τη σταματήσω και νομίζω ότι θα μπορέσω πα-

ράλληλα να λειτουργήσω και στα δύο.  Επίσης εγώ δεν 

είμαι οινοποιός, δεν θα γίνω ποτέ οινοποιός.  Πρακτικά 

αυτή τη στιγμή είμαι ένας πολύ μικρός παραγωγός που 

κάνει τα πρώτα του βήματα και το πλάνο μας δεν είναι 

ούτε να βγάλουμε δεκάδες ετικέτες κρασιών ούτε πολ-

λές χιλιάδες φιαλών.  Εμείς θέλουμε να βγάλουμε δύο, 

το πολύ τρεις ετικέτες, που να έχουν σαν βάση τη Νεμέα 

και το Αγιωργίτικο, και αυτό να είναι τρεις ετικέτες που 

να είναι κρασιά πολύ καλής ποιότητας.

 
Το πλάνο από εδώ και πέρα;
Εμάς το πλάνο μας είναι να πηγαίνουμε με μικρά ταπει-

νά βήματα προς κάπου.  Δεν έχου-

με την παράδοση που έχουν άλλα 

οινοποιεία, είμαστε πολύ πρόσφα-

τα στο χώρο. Εάν τώρα καταφέ-

ρουμε την επόμενη πενταετία να 

έχουμε και ένα μικρό boutique οι-

νοποιείο στην αρχαία Νεμέα, αυτό 

θα ήταν το όνειρό μας.

∆εν είναι και τόσο hobby τελικά... 
Αυτό ήρθε στην πορεία. Όλο αυτό το 

ταξίδι έχει κρατήσει δέκα χρόνια και 

επειδή ό,τι κάνω το κάνω με αγάπη 

και μεράκι και θέλω να το κάνω όσο πιο καλό γίνεται, και 

βεβαίως επειδή η παραγωγή είναι αρκετό κρασί, δεν είναι 

δηλαδή 100-200 μπουκάλια να τα κάνουμε δώρο, είναι 

αρκετά μεγάλη ποσότητα.

Αξίζει η επένδυση σε ένα οινοποιείο;
Το πρόβλημα είναι η συνεργασία. Εάν υπάρχει αρμονική 

συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, μπορεί πράγματι να οι-

νοποιείς μέσα σε έναν άλλο χώρο, να μην χρειαστούν οι με-

γάλες επενδύσεις και να οινοποιείς με 

υψηλές προδιαγραφές, αρκεί να υπάρ-

χει η κατάλληλη συνεργασία.  Αυτό νο-

μίζω ότι είναι το δύσκολο πράγμα, επει-

δή σίγουρα μεταξύ δύο οινοπαραγω-

γών ή και τριών οινοπαραγωγών, που 

θα μπορούσαν να συστεγάζονται σε έ-

να χώρο και να γίνονται όλα αρμονικά, 

παρόλα αυτά επειδή υπάρχει ένα περι-

βάλλον ανταγωνιστικό, νομίζω ότι αυ-

τό μερικές φορές δεν γίνεται να υλο-

ποιηθεί και δεν ξέρω εάν έχει υλοποι-

ηθεί και ποτέ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο.

 
Υπάρχει κάτι που να λείπει από το ελληνικό κρασί;
Εφόσον το συζητάμε, αν και εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι πάρα 

πολύ νέος σε αυτή την ιστορία για να πω τι λείπει και είναι 

Στα φοιτητικά 
του χρόνια 
στην Πάτρα, ο 
Σπύρος Βλάχος 
είχε την πρώτη 
του επαφή µε 
τον κόσµο του 
κρασιού. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πλέον οι αµπελουργοί 
κυνηγούν τις µικρές 
αποδόσεις, κινούνται 
µε ήπιες παρεµβάσεις 

και αυτό έχει 
αναβαθµίσει 

το ελληνικό κρασί
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κάπως αλαζονικό να πάρω θέση για το τι γίνεται στο ελλη-

νικό κρασί, Αυτό είναι ένα θέμα που είναι καλό να το απα-

ντήσει κάποιος που βγάζει 50-60 χρόνια με παράδοση, με 

προσπάθεια, με κόπο και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, νο-

μίζω ότι έτσι κι αλλιώς το ελληνικό κρασί έχει κάνει τα τε-

λευταία χρόνια άλματα.  Οι αμπελοκαλλιεργητές έχουν αλ-

λάξει τον τρόπο που καλλιεργούν και πηγαίνουν σε πιο μι-

κρές στρεμματικές αποδόσεις. διαχει-

ρίζονται διαφορετικά το χωράφι τους.  

Πολύ σημαντικό ρόλο νομίζω ότι έπαι-

ξαν άνθρωποι που πήγαν και σπούδα-

σαν είτε πρωτογενώς στη Γαλλία ή αλ-

λού ή έκαναν μεταπτυχιακά στο εξωτε-

ρικό και επομένως επιστρέφοντας από 

το εξωτερικό όλοι αυτοί, έφεραν συσ-

σωρευμένη γνώση, την εφάρμοσαν 

στα κρασιά τους, άλλαξε το στυλ και άρ-

χισαν πια τα κρασιά αυτά να γίνονται 

πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Πραγματι-

κά νομίζω ότι το πρόβλημα του ελληνι-

κού κρασιού αυτή τη στιγμή, εάν μπορώ να το προσεγγίσω, 

είναι ότι του λείπει η εξωστρέφεια.  Του λείπει να είναι ανα-

γνωρίσιμο στο εξωτερικό, να μπει σε μεγάλα εστιατόρια και 

να υπάρχει στις λίστες κρασιών μεγάλων εστιατορίων, κάτι 

το οποίο σιγά-σιγά κι αυτό αλλάζει.  

Να πω μία ιστορία, που πραγματικά ήταν συγκινητι-

κή. Βρέθηκα πριν πέντε-έξι χρόνια στο Τόκιο μαζί με κά-

ποιους συναδέλφους για ένα ιατρικό συνέδριο.  Πήγα-

με σε ένα εστιατόριο στα περίχωρα του Τόκιο να φάμε ια-

πωνική κουζίνα.  Μας έφερε λίστα κρασιών και εκεί, λοι-

πόν, βρήκα ένα Ασύρτικο από τη Σαντορίνη.  Το τράβηξα 

φωτογραφία, το έστειλα στον παραγωγό που ήταν και φί-

λος μου και ήταν εντυπωσιακό ότι στο Τόκιο κάποιος έχει 

προμηθευτεί Ασύρτικο, για να το σερ-

βίρει σε μία ιαπωνική κουζίνα.   

Αν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής, τι 
θα παίρνατε µαζί σας σε έναν ακραίο 
προορισµό; Ας πούµε στο διάστηµα.

Για να είμαι ειλικρινής, εάν πήγαι-

να στο διάστημα θα έπαιρνα ευχαρί-

στως, μήπως και εκεί γνωρίσω και 

κανέναν εξωγήινο, μία φιάλη από α-

γαπημένες μου ποικιλίες για να το 

δοκιμάσουν κι εκείνοι.  Θα έπαιρνα 

σίγουρα ένα Ασύρτικο από τη Σαντο-

ρίνη, θα έπαιρνα σίγουρα ένα Αγιωργίτικο από τη Νε-

μέα, θα έπαιρνα ένα Ξινόμαυρο από τη Νάουσα, θα έ-

παιρνα έναν επιδόρπιο γλυκό οίνο από τη Σάμο και α-

φού έχω και άλλη μία, πέμπτη φιάλη, θα έπαιρνα και έ-

να Mystic για να δω πώς αντέχει στις συνθήκες του δια-

στήματος και πόσο αντέχει στο χρόνο. 

Σε 5.000 φιάλες 
χώρεσε η πρώτη 
ολοκληρωµένη 
δουλειά του 
νεοφώτιστου 
αµπελουργού, 
ενώ το επόµενο 
διάστηµα 
αναµένεται να 
κυκλοφορήσει 
και ένα 
Αγιωργίτικο 
που µόλις φέτος 
βγήκε από το 
βαρέλι έπειτα 
από δύο χρόνια 
ωρίµανσης.
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η διαδικασία 
της οινοποίησης 

φιλοξενείται σε άλλο 
οινοποιείο, ωστόσο 
στο πλάνο υπάρχει 
η επένδυση σε έναν 

boutique χώρο.
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Τo πρόσφατο βιβλίο του 

Γιάννη Μπουτάρη, «Ε-

ξήντα χρόνια τρύγος…» 

(εκδ. Πατάκη, σε συνερ-

γασία με τη Μ. Μαυρι-

κάκη) παρουσιάζει ενδιαφέρον πολύ 

ευρύτερο από εκείνο που αφορά τον 

αμπελοοινικό κλάδο ή όσους γνωρί-

ζουν τον «κυρ-Γιάννη».

Θα αφήσουμε εκτός κάδρου τις οικογε-

νειακές και καθαρά προσωπικές πτυ-

χές που με αφοπλιστική ειλικρίνεια 

και δίχως ίχνος φτιασιδώματος εκθέτει 

το βιβλίο και θα επικεντρωθούμε στη 

διάστασή του ως «οινικό αφήγημα», 

δανειζόμενοι τον όρο από το «Κρασί 

του Γουσταύου», του Ν. Μπακουνάκη 

(εκδ. Καστανιώτη, 1987). Στην ειλικρι-

νή διάθεση καταγραφής των γεγονό-

των προστίθεται η έμφυτη ταπεινότη-

τα του αφηγητή –και όμως κυριαρχού-

σα σε μια τόσο εκρηκτική προσωπικό-

τητα. Η αφήγηση εστιάζεται στα γεγο-

νότα στα οποία ο «κυρ-Γιάννης» έπαι-

ξε μεν σημαντικό ή ακόμα και καθορι-

στικό ρόλο αλλά χωρίς να αναζητά να 

χτίσει «προσωπικό μύθο» ή να ισοπε-

δώσει τη συνεισφορά άλλων. Αντιθέ-

τως, ο «δρων» βρίσκεται σε διαλεκτική 

σχέση με το περιβάλλον, από το οποίο 

επηρεάζεται πριν το καθορίσει (στη λο-

γική που κατέδειξαν οι κοινωνιολόγοι 

Crozier και Friedberg, L’acteur et le 

système, εκδ. Le Seuil, 1977).

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Το βιβλίο συνιστά έτσι τεκμήριο για 

τον ιστορικό του μέλλοντος όχι τό-

σο ως προς τις -δίχως άλλο πολύτιμες 

-πληροφορίες που παρέχει, αλλά για 

την έκφραση ενός δομημένου ορά-

ματος για το ελληνικό κρασί (ο ίδιος 

ο Γιάννης Μπουτάρης παραδέχεται 

στο βιβλίο ότι ο όρος «μεράκι» τον 

στενεύει) και το οποίο αποκαλύπτε-

ται ψηφίδα-ψηφίδα και κατά τρόπο 

αυθόρμητο αλλά δίχως αντιφάσεις.

Με όπλο αυτή την εσωτερική συνοχή 

το αφήγημα καλύπτει ζωτικά σημεία 

της μεταπολεμικής πορείας του ελλη-

νικού κρασιού, φωτίζοντας τους αόρα-

τους σήμερα «κρίκους» της πρόσφατης 

ιστορίας του και τους οποίους η σύγ-

χρονη επικοινωνία για το κρασί, ίσως 

από κεκτημένη ταχύτητα ίσως από ά-

Τεκµήρια
µνήµη και 
ταυτότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ

Με αφορµή το οινικό αφήγηµα του Γιάννη Μπουτάρη

  

νομοθεσία
αποφάσεις

διατάγματα

Νοµολογία

ΝΟΜΟΙ
Ν. 4792 (ΦΕΚ A' 54/09.04.2021)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Α-
πριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρα-
κτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσί-
δα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 3: Απαγόρευση αθέμιτων 
ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις  
(Άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)  1. Οι 
ακόλουθες πρακτικές είναι εξ αντικειμένου αθέμιτες 
και απαγορεύονται: α) Στην περίπτωση που ο αγορα-
στής εξοφλεί τον προμηθευτή: … αβ) Όταν η συμφω-
νία προμήθειας δεν προβλέπει παράδοση των προϊό-
ντων σε τακτική βάση: (…) ii. για άλλα γεωργικά προϊ-
όντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση εξήντα (60) η-
μερών από την ημερομηνία παράδοσης ή εξήντα (60) 
ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του κατα-
βλητέου ποσού, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημε-
ρομηνίες είναι μεταγενέστερη.
Ν. 4779 (ΦΕΚ Α' 27/20.02.2021)
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονι-
σμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη-
τικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την πα-
ροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρω-
σης. Άρθρο 26: Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώλη-
ση αλκοολούχων ποτών (Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2010/13) Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώλη-
ση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα 
κριτήρια: α) να μην απευθύνονται ειδικά στους ανήλι-
κους και ιδίως να μην εμφανίζουν ανήλικους να κατα-
ναλώνουν τέτοια ποτά, β) να μην συσχετίζουν την κα-
τανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωμα-
τικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων, γ) να μην 
προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοο-
λούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική 
επιτυχία, δ) να μην αφήνουν να υπονοηθεί ότι τα αλ-
κοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επι-
δρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά, ε) 
να μην ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση αλ-
κοολούχων ποτών και να μην προβάλουν ως αρνητι-
κή εικόνα την αποχή από ή τη μετρημένη κατανάλωσή 
τους, στ) να μην τονίζουν ως θετική ιδιότητα των πο-
τών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Υ.Α. Α.1016 (ΦΕΚ Β' 333/29.01.2021)
 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτή-
σεων για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμε-
νων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, 
επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών.
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γνοια, ίσως ακόμα από στείρο μιμητισμό, έ-

χει παραμερίσει: το ζωντάνεμα εμβληματι-

κών οινοπαραγωγικών περιοχών όπως η 

Νάουσα και  Σαντορίνη, τη μάχη για το επώ-

νυμο εμφιαλωμένο κρασί απέναντι στο «α-

γνό» σπιτικό (!), τη θεμελίωση των ονομασι-

ών προέλευσης, τη δημιουργία και τις προ-

σπάθειες συλλογικών θεσμικών φορέων ό-

πως ο Σ.Ε.Ο. και η ΕΔΟΑΟ, των οποίων ο 

Γιάννης Μπουτάρης υπήρξε πρόεδρος, τις 

προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της αμπε-

λοοινικής νομοθεσίας, την οργάνωση του οι-

νοτουρισμού στη χώρα μας… Από κοντά και 

τα αγκάθια του κλάδου: λαθρεμπόριο οίνων 

και αποσταγμάτων, ένα κράτος απέναντι –

με ελάχιστες εξαιρέσεις δημοσίων υπαλλή-

λων, με όραμα και ευσυνειδησία– η απουσία 

σταθερής και φιλόδοξης εθνικής γεωργικής 

πολιτικής,  η έλλειψη συλλογικής κλαδικής 

συνείδησης. Μέσα από την αφήγηση των 

γεγονότων, όπως τα έζησε ο Γιάννης Μπου-

τάρης, ακόμα κι αν συχνά οι αναφορές είναι 

σύντομες, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα για-

τί το ελληνικό κρασί, το κρασί μας, έκανε άλ-

ματα, αλλά και γιατί δεν έχει ακόμα βρει την 

θέση που δύναται να κατακτήσει. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ 
Ταυτόχρονα, το βιβλίο μάς υπενθυμίζει με 

τρόπο άμεσο αλλά διακριτικό ότι το κρασί, α-

κόμα και αυτό που κοστίζει μια μικρή περι-

ουσία, που σαρώνει διακρίσεις στο εξωτερικό 

και «προσκυνάται» στα μεγάλα σαλόνια, ή α-

κόμα και αυτό που οινοποιείται σε μεγάλη 

(για τα ελληνικά δεδομένα…) κλίμακα είναι 

προϊόν του αμπελιού, αποτέλεσμα της μάχης 

του ανθρώπου, ο οποίος, με όπλα την παρά-

δοση, την επιστήμη και το πάθος, αναμετριέ-

ται με την φύση στην αναζήτηση της βέλτι-

στης συμφιλίωσης που συνιστούν τα κρασιά 

που φέρουν «τυπικότητα», δηλαδή την ιδιαί-

τερη ταυτότητα ενός τόπου, αυτό που οι Γάλ-

λοι –στους οποίους τόσο συχνά αναφέρεται ο 

κυρ-Γιάννης– αποκαλούν « terroir ». 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ; 
Κλείνοντας, ο κυρ-Γιάννης μιλά για το «α-

πραγματοποίητο (μέχρι στιγμής) όραμά» 

του να δημιουργηθεί η Κιβωτός του Ελληνι-

κού Αμπελώνα που θα στεγάσει ελληνικές 

ποικιλίες, θα παράξει κρασιά πρεσβευτές, 

θα δέχεται κόσμο και θα προάγει την έρευ-

να, κατά τα πρότυπα του Institut français de 

la Vigne et du Vin (IFV). Οι φορείς του κλά-

δου έχουμε χρέος να στηρίξουμε αυτή την ι-

δέα και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την κα-

τεύθυνση κινούμαστε εδώ και χρόνια. 

Και να που, κατά τρόπο αναπάντεχο, το βι-

βλίο, ακούσια ίσως αλλά με κρότο εκκωφα-

ντικό, έρχεται να προσθέσει εκ των πραγ-

μάτων ένα επιπλέον πρόταγμα που συνδέ-

εται άμεσα με την Κιβωτό και την συμπλη-

ρώνει: Τη διάσωση, καταγραφή και ανάδει-

ξη της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού 

κρασιού, αυτή που δεν βρίσκεται σε μαρμά-

ρινες παραστάσεις ή σωσμένα αποσπάσμα-

τα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αλ-

λά παραμένει σκόρπια και εκτεθειμένη είτε 

σε κιβώτια και φοριαμούς οινοποιητικων ε-

πιχειρήσεων, σε υπόγεια και εγκαταλελειμ-

μένα  κτίρια, είτε σε μνήμες αμπελουργών 

και οινοποιών, όσων είναι ακόμα μαζί μας. 

Η συλλογική αυτή μνήμη δεν είναι το αφή-

γημα του κρασιού αλλά μια γνήσια εκδοχή 

της νεοελληνικής ιστορίας. Όλοι οι άνθρω-

ποι του κρασιού βιώνουμε την εμπειρία της 

αποσπασματικής και συχνά ανεπαρκούς 

γνώσης για το παρελθόν, ακόμα και το πρό-

σφατο, του ελληνικού κρασιού. Γνωρίζουμε 

από πρώτο χέρι τις δυσκολίες να αντλήσου-

με από την σύγχρονη ιστορία ακριβείς πλη-

ροφορίες για το αμπελοοινικό «αφήγημα» 

της χώρας, μιας ζώνης ή και μιας επιχείρησης

Το «Εξήντα χρόνια τρύγος…», που συμπίπτει 

με την επέτειο των 200 χρόνων από την Επα-

νάσταση, πετυχαίνει να δώσει μορφή σε αυ-

τή την ανάγκη αναζήτησης και αυτοπροσδιο-

ρισμού. Και να μάς καλέσει για δράση και δι-

άσωση αυτής της ταυτότητας. Έχοντας ως ε-

φαλτήριο κάτι τόσο συγκεκριμένο, όπως το 

κρασί. «Εν το παν». Για μια ακόμα φορά, η 

συμβολή του δρώντος κυρ-Γιάννη είναι με-

γαλύτερη και από το εγχείρημά του. 

Ο Θεόδωρος 
Γεωργόπουλος είναι 
∆ιευθυντής του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου, καθ. 
Νοµικής στο Πανεπιστήµιο 
της Reims, Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Αµπέλου 
και Οίνου της Καµπανίας 
(Champagne) και Πρόεδρος 
της Παγκόσµιας Ένωσης 
Νοµικών Οίνου (AIDV).
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Σε 200 στρέµµατα γύρω από τη λίµνη του Μαραθώνα και παίρνοντας έµπνευση από το µύθο 
του Οίνωτρου, που µετανάστευσε στον Τάραντα για να φτιάξει κρασί, ο Κώστας Λαζαρίδης 

ίδρυσε τη δική του Οινότρια Γη µεταφέροντας στον Αττικό Αµπελώνα την τεχνογνωσία 
που αποκόµισε στη ∆ράµα. Ο γιος του Γεράσιµος Λαζαρίδης αποκαλύπτει τα µελλοντικά 

σχέδια του Κτήµατος, που περιλαµβάνουν και έναν µονοποικιλιακό οίνο.

 Στην οινοπαραγωγή ή στο κοµµάτι των εκδηλώσεων και της 
κουλτούρας του οίνου εστιάζει το Κτήµα Οινότρια Γη; 
Το όραμα του πατέρα μου για τη δημιουργία ενός πρότυπου βιολο-
γικού αμπελώνα ξεκίνησε να υλοποιείται το 2000, πραγματοποι-
ώντας τις πρώτες φυτεύσεις στις όχθες της λίμνης του Μαραθώνα. 
Το 2006 ολοκληρώνονται οι εγκαταστάσεις της Οινότριας Γης, στο 
Καπανδρίτι Αττικής, που περιλαμβάνουν το οινοποιείο, χώρους 
εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και το Μουσείο Οίνου 
Κώστα Λαζαρίδη που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011. Στόχος 
μας είναι να παρέχουμε στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εμπει-
ρία στον κόσμο του κρασιού. Αυτό επιτυγχάνεται στην Οινότρια 
Γη συνδυάζοντας αρμονικά την ιστορία και τον πολιτισμό με το 
καλό κρασί. 

 Πώς αποφάσισε το Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη να κατέβει στο Νότο; 
Τι σας κέρδισε στο Καπανδρίτι Αττικής; 
Στη διαρκή αναζήτησή μας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
κρασιών καταλήξαμε στη περιοχή της λίμνης του Μαραθώνα, η 
οποία χαρακτηρίζεται από μοναδικό μικροκλίμα. Έχει στο μεγαλύ-
τερο μέρος της βόρειο προσανατολισμό, έδαφος κυρίως αργιλώδες, 
με υψηλή αναλογία ασβεστίου και υψόμετρο 200 εως 300 μ. Η 
λίμνη λειτουργεί ως θερμορυθμιστικός μηχανισμός και εξασφαλίζει 
ισορροπημένες κλιματολογικές συνθήκες σχεδόν σε ολόκληρη 
τη διάρκεια του χρόνου. Η αρχή έγινε το 2000 φυτεύοντας 200 
στρέμματα με τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο και 
Syrah, οι οποίες καλλιεργούνται σε ξερικές συνθήκες και από την 
πρώτη στιγμή με βιολογική πιστοποίηση. Ο πατέρας μου είχε από 
την πρώτη στιγμή ισχυρή πεποίθηση ότι η περιοχή μπορεί να δώσει 
εξαιρετικά κόκκινα κρασιά. Η πιο πρόσφατη επιβεβαίωση ήρθε από 
τον φετινό διεθνή διαγωνισμό του Mundus Vini στη Γερμανία όπου 
το Οινότρια Γη Cabernet Sauvignon - Αγιωργίτικο 2018 κέρδισε 
Χρυσό Μετάλλιο και ταυτόχρονα τη διάκριση του Καλύτερου Ερυ-
θρού Οίνου από την Ελλάδα.

 Πώς προσεγγίζετε τον Αττικό Αµπελώνα, τι στόχους βάζετε;  
Εξαρχής η σκέψη μας ήταν να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις 
εδαφολογικές και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, οι 

οποίες ευνοούν περισσότερο τις ερυθρές ποικιλίες σταφυλιού. Έτσι 
καταλήξαμε στο πολυδύναμο Αγιωργίτικο -σε μια από τις πρώτες 
του φυτεύσεις στην Αττική- και στις γνωστές μας από τη Δράμα 
Cabernet Sauvignon και Syrah, που όπως είναι φυσικό αποκαλύ-
πτουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς καλλιεργούνται 600 
χιλιόμετρα νοτιότερα. Μετά από 20 χρόνια παρατηρούμε πως το 
Αγιωργίτικο αποκαλύπτει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και αυτό 
σκοπεύουμε να το ενισχύσουμε δρομολογώντας νέες φυτεύσεις για 
την επόμενη χρονιά.

 Σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια του αµπελώνα του Οινότρια Γη, 
επιλέχθηκε ο βιολογικός τρόπος. 
Στην Αττική οι αμπελώνες καλλιεργούνται σύμφωνα με τις αρ-
χές της βιολογικής γεωργίας χωρίς άρδευση και πιστοποιούνται 
από τη ΔΗΩ. Οι στρεμματικές αποδόσεις διατηρούνται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, συνήθως κάτω από τα 300 κιλά ανά στρέμμα, 
με αποτέλεσμα την εξαιρετική συμπύκνωση της πρώτης ύλης. Η 
βιολογική καλλιέργεια ήταν μια πρόκληση για εμάς και αρχικά 
καταφέραμε να την εφαρμόσουμε στην Αττική, όπου το ευνοού-
σαν οι κλιματολογικές συνθήκες. Στα επόμενα χρόνια προγραμ-
ματίζουμε τη μετάβαση και του αμπελώνα της Δράμας από την 
ολοκληρωμένη διαχείριση που εφαρμόζουμε στη βιολογική 
καλλιέργεια.

 Τι στόχους έχετε για την Οινότρια Γη; Ποια η παραγωγή της; 
Εξαγωγική δυναµική και ενδιαφέρον υπάρχει; 
Βασικός μας στόχος είναι μέσω του Μουσείου Οίνου Κώστα Λαζα-
ρίδη να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία οινογνωσίας στους 
επισκέπτες, την οποία μπορεί η  πανδημία να έβαλε σε παύση αλλά 
είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε δυναμικά μόλις το επιτρέψουν οι 
συνθήκες. Ταυτόχρονα, ήδη έχει προγραμματιστεί η φύτευση επι-
πλέον 25 στρεμμάτων με Αγιωργίτικο το 2022 και στόχος είναι στο 
μέλλον να κυκλοφορήσει ένας μονοποικιλιακός οίνος. Η συνολική 
παραγωγή της Οινότριας Γης ανέρχεται σε περίπου 30.000 φιάλες 
ανάλογα με τη χρονιά. Αυτές εξάγονται σε ποσοστό 60% με βασικές 
αγορές την Γερμανία την Αμερική και την Κίνα και το ενδιαφέρον 
είναι συνεχώς αυξανόμενο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Πέτρο Γκόγκο 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ 

 OINIKO ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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Μ ε ένα από τα πιο σύγχρονα οινοποιεία στην Ελλάδα, με αί-

θουσες γευσιγνωσίας, προβολών, κελάρια και χημείο, η Έ-

νωση Ηρακλείου κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να ανανεωθεί πλή-

ρως κάνοντας μια δυναμική επανεκκίνηση. Στο πλαίσιο αυτό η Έ-

νωση σύναψε συμφωνίες με πολλούς παραγωγούς της ευρύτε-

ρης περιοχής, που καλλιεργούν γηγενείς ποικιλίες όπως Βιδιανό, 

Θραψαθήρι, Λιάτικο, Βηλάνα, Μαλβάζια, Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι 

αλλά και Μοσχάτο Σπίνας σε αργιλοασβεστώδη εδάφη και 300-

450 μ. υψόμετρο, με τις αποδόσεις για τις premium ετικέτες να δι-

ατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, 700-800 κιλά/στρέμμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οργάνωσης, Σταύρο Γαβαλά, κα-

τά τη διάρκεια της σοδειάς 2020, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα 

σταφύλια που προορίζονταν για premium ετικέτες, έτσι ο τρύγος 

πραγματοποιήθηκε χειρωνακτικά τις πρωινές και απογευματινές 

ώρες. Ανάλογη προσοχή δόθηκε και στις οινοποιήσεις που ήταν α-

πόλυτα ελεγχόμενες σε όλα τα στάδια. Σε ό,τι αφορά το λευκό στα-

φύλι περνούσε στο πνευματικό πιεστήριο στους 12οC έπειτα από 

πτώση της θερμοκρασίας του σταφυλοπολτού σε εναλλάκτη θερ-

μότητας και ακολουθούσε προζυμωτική κρυοεκχύλιση 5 ωρών 

για μεγαλύτερη απόδοση πρωτογενών αρωμάτων. Μετά τη στατι-

κή απολάσπωση, ο καθαρός μούστος μεταφερόταν σε δεξαμενές ζύ-

μωσης όπου διατηρούνταν στους 14-16οC σύμφωνα την αρωματική 

παλέτα που αναμενόταν. Ακολούθησαν τρεις μήνες batonnage με 

λεπτές λάσπες που θα δώσουν όγκο και σώμα στο κρασί.

Τα ροζέ κρασιά ακολούθησαν διαφορετική οινοποιητική διαδρο-

μή, ξεκινώντας με τη μέθοδο της αφαίμαξης. Η οινοποίηση λοι-

πόν ξεκινούσε με πτώση της θερμοκρασίας του σταφυλιού στους 

12οC και παραμονή σε οινοποιητές με τα στέμφυλα, για περίπου 

8-15 ώρες, χρόνος που καθοριζόταν ανάλογα με την ποικιλία. Στη 

συνέχεια, ο μούστος αφού έπαιρνε το επιθυμητό χρώμα, διαχωρι-

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ EΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ίνοντας έµφαση στις γηγενείς ποικιλίες, την ανάδειξη του τόπου και µε στόχευση στην 
ποιότητα, η Ένωση Ηρακλείου επανέρχεται µετά από χρόνια απουσίας, για  να γίνει, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρό της Σταύρο Γαβαλά, το next big thing στο Κρητικό κρασί

ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνα Πολυχρονίδου 

 OINIKO ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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ζόταν από τα στέμφυλα (αφαίμαξη) και η ζύμωση πραγματοποι-

ούνταν όπως ακριβώς και στα λευκά. Όσον αφορά τα ερυθρά, ο κ. 

Γαβαλάς αναφέρθηκε κυρίως στο Λιάτικο, ως σταφύλι προορισμέ-

νο για premium ετικέτα, που παρέμεινε περίπου μια βδομάδα σε 

οινοποιητή στους 10οC. Ακολούθησε παραδοσιακή μέθοδος ερυ-

θρής οινοποίησης ενώ πριν μεταφερθεί σε δρύινα βαρέλια και ω-

ριμάσει εκεί για 4 μήνες, πραγματοποιήθηκαν batonnage σε λε-

πτές λάσπες στη δεξαμενή. Επιστέγασμα της όλης προσπάθει-

ας αποτέλεσε η βράβευση κάποιων ετικετών στο διεθνή διαγωνι-

σμό της Γερμανίας PAR, όπου η Ένωση κατέκτησε τέσσερα χρυ-

σά και τέσσερα αργυρά μετάλλια. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Γαβαλάς 

προκαλεί το οινόφιλο κοινό να δοκιμάσει τις premium ετικέτες 

Domeniko Βιδιανό, το Domeniko Θραψαθήρι, το Domeniko Λιά-

τικο, τον Κρητικό Τοπικό αλλά και την Ερωφίλη ροζέ.  

Στόχος το µηδενικό  
ενεργειακό αποτύπωµα
Εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, συλλογή του 
βρόχινου νερού σε δεξαµενές, κοµποστοποίηση 
όλων των υπολειµµάτων της οινοποίησης και 
µετατροπή τους σε λίπασµα µε δωρεάν διανοµή στους 
παραγωγούς αποτελούν µερικές από τις κινήσεις της 
Ένωσης Ηρακλείου στην προσπάθειά της να γίνει το 
πρώτο οινοποιείο στην Ελλάδα µε µηδενικό ενεργειακό 
αποτύπωµα. Αρωγό θα αποτελέσει το Μεσογειακό 
Πανεπιστήµιο που µε το κατάλληλο επιστηµονικό 
προσωπικό, θα δώσει τα «φώτα» του στην οργάνωση.

Σχεδιάζεται η µετατροπή του οινοποιείου σε έναν «πολυχώρο»  
όπου θα πραγµατοποιούνται οινικά συνέδρια από όλο τον κόσµο, 
φεστιβάλ και οινικές εκδηλώσεις.
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Mία στροφή στην εμπορική της στρατηγική η οποία της έδωσε τη 

δυνατότητα να κινηθεί ανεξάρτητα σε επίπεδο εμπορικής διά-

θεσης και διακίνησης των κρασιών που παράγει υλοποίησε πρόσφα-

τα η Οινοποιία Nico Lazaridi. Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο της ε-

ταιρείας, Φεδερίκο Λαζαρίδη, η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται 

ως άφιξη σε ένα σημείο επιχειρηματικής ωρίμανσης. «Αυ-

τό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ ασχοληθήκαμε για πε-

ρισσότερα από 30 χρόνια με μεγαλύτερη εσωστρέ-

φεια στο κομμάτι που ονομάζεται αμπελουργία 

και παραγωγή, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ό-

τι πρέπει να βλέπουμε την εταιρεία και το οι-

νοποιείο από τα έξω προς τα μέσα με τα δικά 

μας μάτια. Έτσι, με τη βοήθεια της πραγμα-

τικής αγοράς που περιλαμβάνει τον κατανα-

λωτή, τα τελικά σημεία, το εμπόριο, τα σού-

περ μάρκετ, λάβαμε την απόφαση». Σε αυτό 

το πλαίσιο ιδρύθηκε μία ανεξάρτητη διοικητικά 

αλλά και μετοχικά εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία φέ-

ρει την ονομασία «Taste Artisans». Σύμφωνα με τον 

κύριο Λαζαρίδη έλαβε την ονομασία, ώστε να έχει τη δυνατότητα μελ-

λοντικά να καλύψει υπό την ομπρέλα της και άλλα προϊόντα εκτός α-

πό το κρασί. «Μεταξύ των προϊόντων που θα μπορούσαμε να εκπρο-

σωπήσουμε στην αγορά, είναι τα τρόφιμα, το εμφιαλωμένο νερό ή και 

ο εξοπλισμός, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να δια-

θέτουμε ακόμα και μηχανήματα εξυγίανσης του αέρα, δε-

δομένης και της ζήτησης που πιθανώς θα παρουσιά-

σουν στο HoReCa λόγω της πανδημίας». 

Επί του παρόντος η «Taste Artisans» δραστη-

ριοποιείται στη διακίνηση των προϊόντων 

της Nico Lazaridi. Ωστόσο, ήδη η νεοσύ-

στατη εταιρεία έχει δημιουργήσει μία βά-

ση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει σχε-

δόν 10.000 τελικά σημεία, για τα οποία έχει 

δημιουργηθεί πλήρης χαρτογράφηση. Η βά-

ση δεδομένων αναμένεται να αξιοποιηθεί προ-

σεχώς ως το μέσο αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

που παρέχει, τόσο από άλλες οινοποιητικές επιχει-

ρήσεις, όσο και από εταιρείες άλλων κλάδων. Γ. Λαµπίρης

MΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ Η NICO LAZARIDI
'Έχει ήδη δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων η οποία περλαµβάνει  
σχεδόν 10.000 τελικά σηµεία, για τα οποία υπάρχει πλήρης χαρτογράφηση

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TASTE ARTISANS

 OINIKO ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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Να επεκταθεί στο λευκό κρασί 
αποφάσισε το µικρό οικογενειακό 

οινοποιείο από την Άνω Γάστρα της 
Ηµαθίας που µετρά φέτος 103 χρόνια 
ζωής κι έχει συνδεθεί µε την παραγωγή 
κόκκινου κρασιού από Ξινόµαυρο. Το νέο 
απόκτηµα του Κτήµατος είναι ο «Λευκός 
Μελιτζανή», ένα blend από Ασύρτικο (60%) 
και Chardonnay (40%), το οποίο αυτή την 
περίοδο είναι στο στάδιο της εµφιάλωσης 
και σιγά σιγά θα πάρει τη θέση του στην 
αγορά.  
«Πρόκειται για οινοποίηση του 2020 µε 
σταφύλια που αγοράσαµε από ένα πάρα 
πολύ καλό αµπέλι συνεργαζόµενου 
παραγωγού στη Νάουσα, καθώς ο δικός 
µας αµπελώνας αποτελείται αποκλειστικά 
από κλήµατα Ξινόµαυρου», εξηγεί ο 
υπεύθυνος του Κτήµατος Μελιτζανή, 
Στέλιος Γιαµαλιδης, µέλος της τρίτης γενιάς 
διαχείρισης του οινοποιείου. Με την ετικέτα 

«Λευκός Μελιτζανή» θα κυκλοφορήσουν 
περίπου 1.500 φιάλες, όλες και όλες, 
αφού όπως εξηγεί ο κ. Γιαµαλίδης «πάµε 
δειλά – δειλά στην αρχή, γιατί θέλουµε 
να κάνουµε προσεκτικές κινήσεις». Στο 
παρελθόν, άλλωστε, είχε ξαναγίνει µια 
απόπειρα οινοποίησης λευκού οίνου, 
αλλά το αποτέλεσµα δεν είχε ικανοποιήσει 
την οικογένεια και το εγχείρηµα 
εγκαταλείφθηκε. 
«Βαρύ πυροβολικό» για το Κτήµα 
παραµένει το «Νάουσα Μελιτζανή» 
ένα µονοποικιλιακό Ξινόµαυρο, που 
χρησιµοποιεί πρώτη ύλη από ιδιόκτητο 
αµπελώνα 22 στρεµµάτων. Η ετήσια 
παραγωγή του Κτήµατος, κυµαίνεται 
µεταξύ 15.000 – 20.000 φιαλών, µε την 
πλειονότητα να αφορά στο «Νάουσα 
Μελιτζανή», ενώ ένα µέρος φυλάσσεται 
για παλαίωση µε την ετικέτα «Κάβα 
Μελιτζανή». Λεωνίδας Λιάµης

ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  
�ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ�
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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2022
VIOGNIER ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΪΒΑΛΗ 

Ηεµφιάλωση ενός Viognier στις αρχές του 2022 αποτελεί ένα από τα 
επόµενα βήµατα του Κτήµατος Αϊβαλή,  το οποίο δηµιουργήθηκε 

το 1997 στο Πετρί Νεµέας από τον Χρήστο Αϊβαλή µε στόχο την ανάδειξη 
της ποικιλίας του Αγιωργίτικου και της Νεµέας. Πρόκειται για τον οινοποιό 
που άνοιξε το δρόµο για τις ακριβές ελληνικές ετικέτες κρασιού το 2004 µε 
την ετικέτα «Τέσσερα» ενώ σε όσους τον ρωτούν για τις τιµές του Κτήµατος 
χαρακτηρίζοντάς τες «ακριβές», απαντάει ότι «είναι υψηλές λόγω της 
σπανιότητας και της ποιότητας του προϊόντος. ∆εν πήγαµε να γίνουµε µαζικοί, 
πηγαίνοντας στα ράφια των σούπερ µάρκετ όπου η πώληση µπορεί να είναι και 
απρόσωπη. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα στο προϊόν» σηµειώνει.  Γ. Λαµπίρης

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ OINOΠΟΙΕΙΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΛΒΑΖΙΑ, 
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΥ∆Ι  
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΙ∆ΗΣ

Eνα τριετές ερευνητικό πρόγραµµα για 
τις ποικιλίες που βρίσκονται κάτω από 

την οµπρέλα της ποικιλίας «Ασπρούδι» 
ολοκλήρωσε πρόσφατα η Οινοποιητική 
Μονεµβασιάς. «Έχουµε ήδη καταγράψει και 
ταυτοποιήσει πέντε ποικιλίες. Τις µελετάµε 
και πειραµατικά σε επίπεδο οινοποίησης 
και κάποια στιγµή θα προχωρήσουµε στην 
δηµιουργία αµπελώνων. Παρά το γεγονός 
ότι έχουµε 20 στρέµµατα αµπελώνων από 
αυτές τις ποικιλίες, θα προχωρήσουµε 
στην καλλιέργεια της καθεµίας ξεχωριστά. 
Πρόκειται για ποικιλίες που φέρουν 
τοπικές ονοµασίες όπως Ασπροβαριά, 
Κιτρινοβαριά» σηµειώνει ο επικεφαλής της 
Οινοποιίας Γιώργος Τσιµπίδης. Άλλωστε 
η αναβίωση, διάσωση και προβολή των 
τοπικών ποικιλιών, όπως η Μαλβαζία, η 
Κυδωνίτσα και η Μονεµβασιά έως τώρα µε 
πολλαπλές δράσεις, αποτελεί βασικό στόχο 
της Οινοποιητικής Μονεµβασιάς, ο οποίος 
αναµένεται να εξυπηρετηθεί ακόµη καλύτερα 
µε την ολοκλήρωση -µετά από αρκετές 
δυσκολίες- του νέου οινοποιείου της, όπου 
θα επιτυγχάνεται η σύνδεση της παραγωγής 
µε το κοινό που θα επισκέπτεται τη µονάδα.
Ας σηµειωθεί ότι πρόσφατα η Οινοποιητική 
Μονεµβασιάς υπέγραψε συµφωνία στον 
τοµέα της διανοµής µε την Β.Σ. Καρούλιας 
αποκτώντας δυνατότητα παρουσίας µε 
πανελλαδική εµβέλεια  Γ. Λαµπίρης

Γιώργος & Ελλη Tσιµπίδη

 OINIKO ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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Η Μαλαγουζιά βρίσκεται ανάµεσα στις ανερχόµενες ελληνικές αρωµατικές 
λευκές ποικιλίες δίνοντας λάµψη στην προσεκτική δουλειά κάθε οινοποιού, 
µε στόχο τη διατήρηση των αρωµάτων του σταφυλιού αλλά και τη δηµιουργία 
καινούργιων κατά τη ζύµωση. Κατάγεται από την Αιτωλοακαρνανία αλλά 
καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα και κάθε περιοχή µε το µικροκλίµα της και 
τα εδαφολογικά της στοιχεία δίνει την πινελιά της µε µικρές παραλλαγές 
στο αρωµατικό προφίλ και την οξύτητα του κρασιού. Το Wine Trails επέλεξε 
ετικέτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για να αποτυπώσει το 
«χαρακτήρα» κάθε περιοχής και κάθε οινοποιού στο τελικό προϊόν. 

ΑΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Kωνσταντίνα 
Πολυχρονίδου

∆ΡΑΜΑ
ΚΑΤΑΦΥΤΟ

ΚΤΗΜΑ
ΚΩΣΤΑ 
ΛΑΖΑΡΙ∆Η

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ

ΚΤΗΜΑ
ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΟΜΗ

ΚΤΗΜΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΝΤΖΑ

ΚΤΗΜΑ
ΜΑΤΣΑ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

WINERY 
MONSIEUR 
NICOLAS

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΟΡ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ
ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ

ΚΤΗΜΑ
ΠΙΕΡΙΑ 
ΕΡΑΤΕΙΝΗ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 

ΚΤΗΜΑ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΝΕΜΕΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ

ΚΤΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε
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με
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε

∆ ιατίθεται ως ΠΓΕ Δράμα η Μαλα-

γουζιά του Κτήματος Κώστα Λαζαρί-

δη, που καλλιεργείται στο Κατάφυτο του 

δήμου Νευροκοπίου, μία από τις πιο ψυ-

χρές και ψηλές περιοχές της Ελλάδας, 

σε αμπελοτόπια που βρίσκονται σε 200, 

300, 400 αλλά και 900 μ. υψόμετρο. Πα-

ρόλο που σε μεγάλο υψόμετρο το ρίσκο 

για ανοιξιάτικους παγετούς είναι υψηλό, 

το αλκαλικό, πηλώδες έδαφος, ο ΝΑ προ-

σανατολισμός και η μεγάλη διαφορά θερ-

μοκρασιών μέρας-νύχτας, που ευνοεί τη 

δημιουργία αρωματικών κρασιών, αντι-

σταθμίζουν επάξια το ρίσκο. 

Στόχοι είναι οι υψηλές οξύτητες με το υ-

ψηλό υψόμετρο να προσφέρει αυτή τη 

δυνατότητα και παράλληλα η διατήρηση 

των ποικιλιακών αρωμάτων σε μεγάλη έ-

νταση. Στο ίδιο πλαίσιο και για καλή ποι-

ότητα φρούτου, οι αποδόσεις παραμένουν 

στα 800 κιλά/στρέμμα. Στο οινοποιείο α-

κολουθείται η κλασική μέθοδος οινοποί-

ησης λευκού σταφυλιού με θερμοκρασί-

ες ζύμωσης στους 14οC που χαρίζει έντο-

να φρουτώδη και ανθικά αρώματα και ω-

ρίμανση με τις οινολάσπες για 5 μήνες.

Η ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ 2020
Το μικροκλίμα λοιπόν της περιοχής και η 

τεχνογνωσία των οινοποιών, χάρισαν στη 

σοδειά του 2020, ένα λαμπερό με κιτρινο-

πράσινο χρώμα κρασί, έντονο και καθαρό 

στη μύτη με φυτικές και τερπενικές νότες, 

λευκά λουλούδια και λευκόσαρκα φρού-

τα με ένα τελείωμα ορυκτότητας να ανα-

δύεται. Στρογγυλό και γεμάτο στο στόμα, 

με φυτικά στοιχεία και δροσιστική οξύτη-

τα και φρεσκάδα, κάτι που δεν συναντά-

ται εύκολα σε κρασιά της ποικιλίας και ο-

φείλεται στο μεγάλο υψόμετρο. Ένα κρασί 

που δεν ξεχνιέται εύκολα, αφού η επίγευ-

σή του επιμένει να θυμίζει αρώματα ροδά-

κινου και βερίκοκου. Η δυνατότητα εξέλι-

ξής του για τουλάχιστον 2-3 χρόνια δηλώ-

νει στον οινόφιλο ότι μπορεί άφοβα να το 

προμηθευτεί ακόμα και σε μεγαλύτερες 

ποσότητες και να το αποθηκεύσει.

Μάλιστα, απόδειξη της ποιότητάς του α-

ποτελούν οι βραβεύσεις της «Malagousia 

Domaine Costa Lazaridi 2019» που κέρδισε 

Χρυσό Μετάλλιο στο διαγωνισμό Selections 

Mondiales des Vins 2019 στον Καναδά και 

Χρυσό Μετάλλιο στο διαγωνισμό Concours 

Mondial 2019 στο Βέλγιο.  

ΚΡΕΣΕΝΤΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
∆ύο χρυσά µετάλλια για τη Μαλαγουζιά εσοδείας 2019 του Κτήµατος Κώστα Λαζαρίδη
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Kυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν μο-

νοποικιλιακή ετικέτα (ΠΓΕ Φλώ-

ρινα) το 2019 η Μαλαγουζιά του Kτή-

ματος Κυρ-Γιάννη, που φέρει το όνομα 

«Malagousia Single Vineyard» . Το συγκε-

κριμένο αμπελοτόπι βρίσκεται στο λόφο 

της Σαμαρόπετρας στη Φλώρινα, φυτεύτη-

κε το 2004 και εκτείνεται σε 8 στρέμματα 

με κλίση, σε φτωχά αμμώδη εδάφη, με τις 

δροσερές κλιματικές συνθήκες να δημι-

ουργούν πρόσφορο έδαφος για την παρα-

γωγή μιας αρωματικής, φρέσκιας και πα-

ράλληλα ισορροπημένης Μαλαγουζιάς.

Ενώ η συγκεριμένη ποικιλία χρησιμοποι-

ούνταν σε χαρμάνια σε διαφορετικές ετι-

κέτες, το 2019 ο Στέλλιος Μπουτάρης με 

την ομάδα παραγωγής του Κτήματος δο-

κίμασαν τις δεξαμενές της Μαλαγουζιάς 

και τους άρεσε ιδιαίτερα. Το «millesime» 

2019 φαίνεται να χάρισε εξαιρετικά απο-

τελέσματα όσον αφορά την εν λόγω ποι-

κιλία στο συγκεκριμένο αμπελοτεμά-

χιο. Το αποτέλεσμα ήταν να κυκλοφο-

ρήσει σε συλλεκτική έκδοση αποκλειστι-

κά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Warehouse 10, η οποία φιλοξενεί και άλ-

λες ιδιαίτερες, ακυκλοφόρητες ετικέτες 

από παλιές σοδειές του Κτήματος. Σημει-

ώνεται ότι ο οινόφιλος έχει τη δυνατότητα 

να την προμηθευτεί στην τιμή των 13 ευ-

ρώ, αλλά πρέπει να βιαστεί γιατί διατέθη-

καν μόνο 4.500 φιάλες.

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ 
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Μαλαγουζιά Κυρ-Γιάννη διαθέτει αν-

θικά αρώματα με πρώτο το τριαντάφυλ-

λο, που συνδυάζονται με πράσινα φρού-

τα, μήλου και αχλαδιού, πρωτογενή δη-

λαδή αρώματα της Μαλαγουζιάς, και τε-

λειώνει με νότες εσπεριδοειδών. Στο στό-

μα υπενθυμίζονται τα αρώματα που εντο-

πίστηκαν στη μύτη, αλλά σε πιο έντονη 

μορφή, ενώ η τραγανή του οξύτητα μαρ-

τυρά την ορεινή προέλευσή του. Το υψη-

λό αλκοόλ (13,5%) που ενισχύει το σώμα 

του κρασιού, προκαλεί εντύπωση σε συν-

δυασμό με την υψηλή οξύτητα. Ένα σχε-

τικά υψηλό αλκοόλ είναι βέβαια σύνη-

θες για μια Μαλαγουζιά. Η μακρά επίγευ-

ση ενισχύει την εντύπωση της καλής ποι-

ότητας του σταφυλιού και της προσεκτι-

κής οινοποίησης που ακολουθήθηκε. 

με
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε
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Η ταν πολλές δεκαετίες πριν όταν ο 

Βαγγέλης Γεροβασιλείου πήρε τη 

Μαλαγουζιά από τον καθηγητή Αμπε-

λογραφίας και Αμπελουργίας του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλη Λογο-

θέτη και την οινοποίησε στο Κτήμα Πόρ-

το Καρράς στη Χαλκιδική όπου εργαζό-

ταν. Συνέχισε με φυτεύσεις το 1981 στον 

δικό του αμπελώνα στην Επανομή και έ-

δωσε έπειτα κλήματα στο Ινστιτούτο Οί-

νου, ακολούθησαν η Ρωξάνη Μάτσα και 

ο οινοποιός Θανάσης Παρπαρούσης.

Η σημερινή ετικέτα ξηρής Μαλαγουζιάς 

Γεροβασιλείου είναι single vineyard και 

μάλιστα σε ΠΓΕ Επανομή. Η οινοποίη-

ση ξεκινάει με προζυμωτική κρυοεκχύ-

λιση και ακολουθεί ζύμωση σε ανοξεί-

δωτες δεξαμενές στους 18-20oC με ένα 

ποσοστό περίπου 20% να ωριμάζει σε 

γαλλικά δρύινα βαρέλια. Το υπόλοιπο 

παραμένει στις δεξαμενές και ωριμάζει 

με τις οινολάσπες για κάποιους μήνες. 

ΕΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ
Η ετικέτα της σοδειάς 2020 έχει ήδη κά-

νει θραύση στην αγορά και προσφέρει στο 

ποτήρι ένα λαμπερό με αχυρένιο χρώμα 

λευκό κρασί με πρασινωπές ανταύγει-

ες. Πληθώρα αρωμάτων Μαλαγουζιάς, 

με ώριμα φρούτα μάνγκο, κίτρου και α-

χλαδιού και φυτικές νύξεις στο τελείω-

μα. Έχει όμορφη ισορροπία στο στόμα, 

με ικανοποιητική οξύτητα, είναι πλούσιο 

και γεμάτο με αρώματα λεμονιού, εμφα-

νές αλκοόλ (13,5%) και μακρά επίγευση. 

Κρασί ικανό για μικρή παλαίωση, προο-

ρίζεται για κατανάλωση μέχρι 5 έτη μετά 

την παραγωγή του. Συνδυάζεται με μεσο-

γειακά πιάτα, θαλασσινά, πουλερικά, ζυ-

μαρικά με ελαφριές σάλτσες και σαλάτες 

φρέσκων λαχανικών. 

Ετικέτα που έχει φέρει πολλαπλά βρα-

βεία στο Κτήμα Γεροβασιλείου σε διά-

φορους διαγωνισμούς, διεθνείς και ε-

θνικούς. Από το Χρυσό Μετάλλιο για 

την κρασί του 2018 στο Decanter World 

Wine Awards, Αγγλία έως τα 100 Κα-

λύτερα Κρασιά για το 2018 στα Wine 

& Spirits Magazine, ΗΠΑ και Wine 

Spectator Magazine, ΗΠΑ για την ετι-

κέτα του 2016. Ας σημειωθεί ότι κυκλο-

φορεί και σε Magnum φιάλη.

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ  
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑΣ

Ο οινοποιός που αναβίωσε την καλλιέργεια της Μαλαγουζιάς στην 
Ελλάδα, Βαγγέλης Γεροβασιλείου, προσφέρει σήµερα ένα κρασί  
µε δοµή και σώµα, πλούσια φρούτα και µεγάλη πολυπλοκότητα.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε
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Η Μαλαγουζιά στο Κτήμα Πιερία Ερα-

τεινή, καλλιεργείται βιολογικά και δί-

νει νέα προοπτική στον όρο «savoir faire». 

Οι αμπελώνες εκτείνονται σε λόφους που 

ξεκινούν από τα Πιέρια Όρη και καταλή-

γουν στον Θερμαϊκό κόλπο με υψόμετρο 

500 μ., μεγάλη εναλλαγή θερμοκρασιών η-

μέρας/νύχτας και αμμοαργιλώδη σύσταση 

εδάφους. Η οινοποίηση ακολουθεί προζυ-

μωτική κρυοεκχύλιση πολλών ημερών και 

ζυμώνει σε μικρές δεξαμενές. Μετά τη ζύ-

μωση, η ωρίμανση του κρασιού στις οινο-

λάσπες ενισχύει το χαρακτήρα του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Μαλαγουζιά-9D είναι αποτέλεσμα μι-

κρο-οινοποίησης. Μόλις 10.000 φιάλες 

θα εμφιαλωθούν ανά «παρτίδες», με σκο-

πό να διατηρηθούν η αρωματική έκπληξη 

και πολυπλοκότητα. Επιπλέον, με αυτόν 

τον τρόπο διαχείρισης της εμφιάλωσης, το 

κρασί ωριμάζει στο σύνολό του ομοιόμορ-

φα στη δεξαμενή, διαδικασία που επιτρέ-

πει τη δημιουργία επιπρόσθετων δευτερο-

γενών αρωμάτων.  

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
«Ο τόπος της Πιερίας, ανέκαθεν περιβαλ-

λόταν από μυστήριο και μύθους. Η επι-

βλητικότητα του τόπου, υπό το βλέμμα 

του Ολύμπου και των Θεών του, του προ-

σέδιδε μια διάσταση πέρα από τα ανθρώ-

πινα. Πίστευαν πως, κρυμμένα στα δέν-

δρα και στους ποταμούς, κατοικούν πλά-

σματα θεϊκά στην καταγωγή, που το κα-

θένα προίκιζε με δώρα τους ανθρώπους. 

Και τα πλάσματα αυτά τις κόρες του Θεϊ-

κού, τα ονόμασαν Νύμφες. Στον ήχο του 

οίνου που κυλάει, ξεκινά να ξεδιπλώνε-

ται η ιστορία του τόπου. Ξεκινά από τις ρί-

ζες, μέχρι το θρόισμα των φύλλων, τις σκι-

ές του βουνού και τη δροσιά των δέντρων. 

Μάλιστα, ο μύθος λέει πως εκείνος που 

θα αφουγκραστεί προσεχτικά, θα καταφέ-

ρει να γευτεί το τραγούδι τους και τα ποι-

ήματά τους. Ένας οίνος, προς τιμήν της 

μητέρας φύσης, προς τιμήν και της αν-

θρώπινης φύσης και της  ατέρμονης ανά-

γκης της να γεννά τις ιστορίες και τα τρα-

γούδια», διηγείται η Φανή Αργυροπούλου 

κόρη του Παύλου Αργυρόπουλου, οινολό-

γου και δημιουργού του Κτήματος Πιερία 

Ερατεινή.  μαζί με τον Ανδρέα Πάντο. 

Το κατάλληλο κλίµα, σε συνδυασµό µε τη µορφολογία του εδάφους και την επιλεγµένη 
τοπογραφία, µπορούν πραγµατικά να αναδείξουν προϊόντα terroir, δηλαδή µε 
χαρακτήρα και ταυτότητα, όπως η Μαλαγουζιά του Κτήµατος Πιερία Ερατεινή.

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΕRROIR 

Στην ετικέτα 9 Daughters του Κτήµατος Πιερία Ερατεινή επικρατούν 
τα φυσικά ανθικά αρώµατα της Μαλαγουζιάς, µαζί µε βοτανικά 
αρώµατα και εσπεριδοειδή χάρη στις γεωφυσικές και µικρό-
κλιµατικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στο στόµα έχει λιπαρό και 
«καυτερό» σώµα, δροσερή οξύτητα και µαλακή, επίµονη επίγευση. 

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε
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Χ ρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις αυτό-

χθονες γηγενείς ζύμες για τις οινοποι-

ήσεις σχεδόν όλων των κρασιών του Κτήμα-

τος ήδη από το 2007, ο Χρήστος Ζαφειρά-

κης αναδεικνύει το terroir της περιοχής του 

Τυρνάβου. Και το ίδιο ισχύει και για την ξη-

ρή Μαλαγουζιά «NATURA», μία εκ των τρι-

ών που παράγει το Κτήμα. Στην ιδιαιτερότη-

τά της προστίθεται η ολοκλήρωση της ζύμω-

σης σε ξύλινη δεξαμενή δρυός 2.400 λίτρων. 

Έπειτα ακολουθεί μικρής διάρκειας οξειδωτι-

κή παλαίωση στη δρύινη δεξαμενή για 12 μή-

νες, όπου η επαφή με το οξυγόνο θα βοηθή-

σει το κρασί να αναπτύξει τριτογενή αρώματα.

H μονοποικιλιακή Μαλαγουζιά εσοδεί-

ας 2016 προέρχεται από το αμπελοτεμά-

χιο «Παλαιόμυλος» που καλλιεργείται βι-

ολογικά εδώ και 16 χρόνια. Εκεί, σε ύψος 

200-300 μ., το έδαφος είναι αμμοπηλώδες 

με μεγάλο ποσοστό τσακμακόπετρας που 

προσδίδει χαρακτήρα στον οίνο, ενώ το στα-

φύλι διατηρείται σε αρκετά χαμηλές στρεμ-

ματικές αποδόσεις των 700-800 κιλών. Ο 

Χρ. Ζαφειράκης επιλέγει να τρυγήσει νωρίς 

για να διατηρήσει τη φρεσκάδα και τη φινέ-

τσα στο κρασί του. Το αποτέλεσμα, ένα μο-

ντέρνο, σύνθετο κρασί με ανθικά αρώματα 

όπως το χαμομήλι και το γιασεμί. Αυτά α-

γκαλιάζονται από αχλάδι και μαρμελάδα λε-

μόνι. Γευστικά προσφέρει μέτριο όγκο, σχε-

τικά διακριτικό αλκοόλ (12,5%), καλή οξύ-

τητα και μακρά επίγευση. Ο οινόφιλος δεν 

πρέπει να διστάσει να κρατήσει αυτό το κρα-

σί για παλαίωση για ακόμα 6-8 χρόνια. 

ΦΡΕΣΚΑΔΑ  
& ΦΙΝΕΤΣΑ

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε

52-63_malagouziess.indd   58 13/04/2021   23:57



Wine Trails    59

ΗΜαλαγουζιά του Γιώργου Καραμή-

τρου είναι μέρος της ανατρεπτικής 

και αντισυμβατικής σειράς κρασιών MOI, 

JE M’EN FOUS! του Winery Monsieur 

Nicolas που αγαπήθηκε από όλο τον κό-

σμο και ταξιδεύει και στις 5 ηπείρους! Οι 

αμπελώνες της Μαλαγουζιάς εκτείνονται 

στη σκιά των Αγράφων, δέχονται απα-

λά την αύρα της λίμνης Ν. Πλαστήρα και 

καλλιεργούνται υπό την αιγίδα του οινο-

ποιού Γιώργου Καραμήτρου.  Το αποτέ-

λεσμα είναι ένα κρασί που χαρακτηρίζε-

ται από έντονα αρώματα ροδάκινου, λε-

μονανθού, πορτοκαλιού, γιασεμιού και ε-

ξωτικών φρούτων. Είναι ένα φρέσκο, μέ-

τριας οξύτητας, απολαυστικό και πολυδι-

άστατο, γεμάτο κρασί με παιχνιδιάρικη, 

σπιρτόζα διάθεση, το οποίο, ας σημειω-

θεί, διατίθεται και σε Magnum συσκευα-

σία, ενώ κερδίζει κάθε χρόνο βραβεία ποι-

ότητας και καινοτόμου σχεδιασμού σε εγ-

χώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. Συ-

νοδεύει ιδανικά ελαφρά πιάτα με θαλασ-

σινά, πουλερικά, ζυμαρικά με ελαφριές 

σάλτσες και σαλάτες. 

Αναζητώντας το παρελθόν του οινοποιεί-

ου, από την εποχή της Τουρκοκρατίας η 

οικογένεια Καραμήτρου εγκαθίσταται κά-

τω από τα Άγραφα, στο χωριό του Μεσενι-

κόλα. Έκτοτε αγοράζει και φυτεύει αμπε-

λώνες και ξεκινά να ασχολείται με την α-

μπελουργία, ασχολία που φτάνει μέχρι 

και σήμερα, τέσσερις γενιές μετά. Ο Γιάν-

νης Καραμήτρος παίρνει τα ηνία γύρω στο 

1960 και προχωρά στην απόκτηση νέων 

αμπελώνων, στην αντικατάσταση των γε-

ρασμένων κλημάτων με νέα, και στη δο-

κιμή νέων ποικιλιών. Ο γιος του, Γιώργος 

Καραμήτρος αναλαμβάνει λίγο αργότερα 

την επιχείρηση και ακολουθεί κάθε νέα ε-

ξέλιξη στην κατανάλωση, στο εμπόριο και 

στην τεχνολογία του κρασιού.

ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΟΠ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Το οινοποιείο Μεσενικόλα ιδρύθηκε τε-

λικά το 2000 από τον Γιώργο Καραμή-

τρο, δίνοντας έμφαση στην παράδοση, 

την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά του τόπου. Το σύγχρονο οινοποι-

είο βρίσκεται στη ζώνη ΠΟΠ Μεσενικό-

λα του Δήμου Πλαστήρα με δυναμικότη-

τα 1.000.000 φιάλες ετησίως.  

Τέταρτης γενιάς οινοποιός, ο Γιώργος Καραµήτρος 
δηµιουργεί τη δική του Μαλαγουζιά, ένα κρασί  
που έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία.

Σε µια περιοχή όπου οι συνθήκες της αµπελουργίας καθίστανται ιδανικές  
το Οινοποιείο Monsieur Nicolas προτείνει τη δική του σπιρτόζα Μαλαγουζιά.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
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Ο ι αμπελώνες του Κτήματος Μάτσα καλλιεργούνται σύμφω-

να με τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας, ενώ στο πλαίσιο 

διατήρησης υψηλής ποιότητας στην παραγωγή του οίνου, ακο-

λουθεί αυστηρή χειροδιαλογή σταφυλιού. Έτσι, αφού τρυγηθούν 

στις ώρες της ημέρας με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία, μό-

νο τα πιο «ποιοτικά» σταφύλια διαλέγονται με προορισμό τη δεξα-

μενή ζύμωσης. Ακολουθεί τυπική λευκή οινοποίηση με προζυ-

μωτική κρυοεκχύλιση, με σκοπό την απελευθέρωση αρωμάτων ι-

κανών για τη δημιουργία μιας τυπικής Μαλαγουζιάς. Η αλκοο-

λική ζύμωση πραγματοποιείται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες  με 

χρήση επιλεγμένων στελεχών ζυμομυκήτων. Αφού τελειώσει η 

ζύμωση, πραγματοποιείται ανάδευση των λεπτών λασπών μέχρι 

και την εμφιάλωση, που θα προσδώσουν πιο έντονα αρώματα αλ-

λά κυρίως όγκο και σώμα στο τελικό προϊόν.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙ 
Η Ρωξάνη Μάτσα ενημερώνει ότι η περίοδος Οκτωβρίου '18-Αυ-

γούστου '19 κύλησε με υψηλότερες βροχοπτώσεις (588 mm) σε 

σχέση με τη μέση βροχόπτωση (517mm) της περιοχής και ο χειμώ-

νας ήταν σχετικά ψυχρός με ικανοποιητικές βροχοπτώσεις. Οι σχε-

τικά χαμηλότερες μέσες θερμοκρασίες Μαρτίου και Απριλίου οδή-

γησαν στην οψιμότερη άνθιση (22/5/2019) των αμπελιών κατά 13 

ημέρες σε σχέση με τη μέση ημερομηνία άνθισης. Σημαντική επί-

δραση στο ύψος των αποδόσεων και την ποιότητα των σταφυλιών, 

είχαν οι βροχοπτώσεις στο διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, αλλά 

και η πολύ καλή και επίκαιρη κατανομή τους μέσα στο διάστημα 

αυτό, με αποτέλεσμα τον καλό εφοδιασμό των πρέμνων σε νερό, ώ-

στε να ανταπεξέλθουν στην ξηρή και θερμή περίοδο που ακολού-

θησε μέχρι τον τρυγητό, χωρίς όμως καύσωνες. Ο τρυγητός ξεκί-

νησε με 10 ημέρες καθυστέρηση σε σχέση με το 2018. Τα σταφύ-

λια ήταν απολύτως υγιή και με πολύ καλή τεχνολογική ωριμότητα. 

ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
Μοναδικό κρασί η Μαλαγουζιά του 2019 που κυκλοφορεί τώ-

ρα στην αγορά, έντονο και πολύπλοκο αρωματικά, με λευκοκί-

τρινο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. Κυριαρχούν αρώματα 

φρούτων όπως πεπόνι, βερίκοκο και εσπεριδοειδή που πλαισι-

ώνονται από ώριμα και γλυκά αρώματα μελιού και γιασεμιού. 

Εξαιρετική πιπεράτη γεύση με φινέτσα και μεγάλης διάρκειας 

επίγευση που δένει με το σύνολο με τον χαρακτήρα μελιού που 

βγάζει. Λιπαρό σώμα, με όμορφη ισορροπία ανάμεσα στην οξύ-

τητα και τον αλκοολικό βαθμό (12,5%).  

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ, ΟΠΩΣ 
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ

Από αµπελώνες ΠΓΕ Παλλήνη του Κτήµατος Μάτσα, που φυτεύθηκαν 
στα τέλη της δεκαετίας του '80 µε τα αποτελέσµατα εγκλιµατισµού 

να αποδεικνύονται εξαιρετικά. 

Η Μαλαγουζιά της Ρωξάνης Μάτσα έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισµούς, µεταξύ 
των οποίων ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου και Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε
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ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε

Μ ια μονοποικιλιακή Μαλαγουζιά με το όνομα 

«Geometria Malagouzia» ΠΓΕ Πελοπόννησος, δι-

αθέτει στην αγορά το Οινοποιείο Λαφαζάνη. Οι αμπελώ-

νες βρίσκονται στα ημιορεινά εδάφη της Κορινθίας σε υ-

ψόμετρο 250-450 μ.. Οι αποδόσεις διατηρούνται χαμηλές, 

της τάξης των 600 κιλών/στρέμμα με σκοπό την ανάδειξη 

της ποιότητας του σταφυλιού της περιοχής. Οι οινοποιήσεις 

πραγματοποιούνται στο εκσυγχρονισμένο οινοποιείο σε χα-

μηλές θερμοκρασίες των 14-16οC για τη διατήρηση και ανά-

δειξη πλούσιων φρούτων κι ανθικών αρωμάτων ζύμωσης.

Δοκιμάζοντας αυτήν τη Μαλαγουζιά που προέρχεται από 

την πελοποννησιακή γη σε τυπικό μεσογειακό κλίμα, αρ-

χικά το μάτι διακρίνει ένα απαλό κίτρινο χρώμα με πράσι-

νες ανταύγειες για να ακολουθήσει ένα έντονο, πλούσιο ά-

ρωμα φρούτων και λουλουδιών που χαρακτηρίζουν την 

ποικιλία και να τελειώσει με ισορροπημένη γεύση, αρώμα-

τα λουλουδιών και φρούτων και μακρά επίγευση. Ο χαμη-

λός αλκοολικός βαθμός (12% vol) συγκριτικά με τα κρασιά 

που το οινόφιλο κοινό είναι συνηθισμένο για μια ποικιλία 

σαν τη Μαλαγουζιά μαρτυρά ένα εύκολο, κρασί απεριτίφ.

Το Κτήμα Λαφαζάνη ιδρύθηκε το 1946, με τον Βασίλειο Λα-

φαζάνη. Το πρώτο οινοποιείο της οικογένειας ιδρύθηκε στη 

Μαγούλα Αττικής, ενώ το δεύτερο που διατηρείται μέχρι και 

σήμερα ιδρύθηκε στη ζώνη ΠΟΠ Νεμέα το 1993. Ο Σπύρος 

Λαφαζάνης, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς, πήρε τη σκυ-

τάλη και κατάφερε να εξελίξει το οινοποιείο δίνοντας έμφα-

ση σε γηγενείς ποικιλίες. Το 2016 κάνει την εμφάνισή της 

δυναμικά η τρίτη γενιά της οικογένειας, με την Αθηνά Λα-

φαζάνη στη διοίκηση του εμπορικού τμήματος και τον Βα-

σίλη Λαφαζάνη ανερχόμενο αμπελουργό και οινολόγο.

ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ
Σε µια περιοχή όπου οι συνθήκες της αµπελουργίας καθίστανται ιδανικές 
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ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑμε

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΧΝΗ Η ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ

Η δεύτερη γενιά οινοποιών του 
οικογενειακού Κτήµατος Αναστασίου 

ξεκίνησε την οινοποίηση της 
Μαλαγουζιάς το 2013.

Το κλίμα της Αρχαίας Νεμέας σε συνδυα-

σμό με το αργιλώδες έδαφος, δημιουργούν 

ικανές συνθήκες για την καλλιέργεια της ποι-

κιλίας της Μαλαγουζιάς του Κτήματος Ανα-

στασίου. Η οικογένεια διαθέτει 145 ιδιόκτητα 

στρέμματα στην κοιλάδα της Αρχαίας Νεμέας 

και στις πλαγιές του λόφου Απέσα και αφιερώ-

νει 45 εξ αυτών σε υψόμετρο 300 μέτρων για 

τη Μαλαγουζιά που διατίθεται σε ΠΓΕ Πλαγιές 

Κιθαιρώνα, το οποίο από τη σοδειά του 2021 θα 

αλλάξει σε ΠΓΕ Κόρινθος.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ
Η ετικέτα που διατίθεται κάθε χρόνο, από το 

2013,  στην αγορά το πρώτο δεκαήμερο του Νο-

εμβρίου, είναι ένα εξαιρετικό value for money 

κρασί. Μάλιστα η φετινή χρονιά ήταν μία από 

τις καλύτερες, αρκετά ξερική, με μικρές αποδό-

σεις της τάξης των 700 κιλών/στρέμμα. Ο τρύ-

γος πραγματοποιήθηκε στις 25.8.2020 χειρω-

νακτικά, με διαλογή για καλή ποιότητα φρού-

του και οδηγήθηκε στο οινοποιείο για κρυοεκ-

χύλιση 24 ωρών. Ακολούθησε ελεγχόμενη ζύ-

μωση σε δεξαμενές σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η Μαλαγουζιά Αναστασίου διακρίνεται για 

την κομψότητα, την τυπικότητα και τον εξω-

στρεφή χαρακτήρα της. Τα αρώματα τριαντά-

φυλλου, τροπικών φρούτων, βερίκοκου και ρο-

δάκινου επικρατούν στην αρωματική παλέτα 

και επιβεβαιώνονται και γευστικά. Χαρακτη-

ρίζεται από ήπια οξύτητα, αλκοόλ που δηλώνει 

την παρουσία του (13%) χωρίς να γίνεται «κου-

ραστικό» και μακρά επίγευση.

52-63_malagouziess.indd   62 13/04/2021   23:58



52-63_malagouziess.indd   63 14/04/2021   01:19



64    Wine Trails

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Γιουρουκέλη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ BORDEAUX

Mια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε 

τον Φεβρουάριο του 2021 στην εφημερίδα 

Ecological Economics, βάζοντας στο μικροσκό-

πιο 128.000 κρασιά με χώρα παραγωγής τη Γαλ-

λία, έδειξε ότι τα πιστοποιημένα βιολογικά ή βι-

οδυναμικά κρασιά είχαν πιο υψηλές βαθμολογή-

σεις από γνωστούς κριτικούς οίνου όπως ο Robert 

Parker αλλά και το Wine Enthusiast ή το Wine 

«Εξελιγµένο» το διαστηµικό Petrus 2000
«Πεντανόστιµο» αλλά ίσως δύο µε τρία χρόνια πιο εξελιγµένο από το χερσαίο χαρακτήρισε το 
Petrus 2000 που ταξίδεψε στο διάστηµα η ανταποκριτής του Decanter στο Bordeaux, Jane Anson, 
που παραβρέθηκε στη δοκιµή που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Οίνου του Πανεπιστηµίου 
του Bordeaux τον Μάρτιο, µετά την επιστροφή των δώδεκα φιαλών από το διάστηµα. «’Υπήρχαν 
πιο ανθικά αρώµατα και οι τανίνες ήταν λίγο πιο µαλακές και πιο εξελιγµένες» είπε, αλλά 
πρόσθεσε: «∆οκίµασα µόνο µία φιάλη από τον διαστηµικό σταθµό, οπότε δεν µπορώ να εγγυηθώ 
ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα και στις υπόλοιπες φιάλες» σηµείωσε χαρακτηριστικά. 

ΚΟΥΜΑΡΙΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗ

Αποκωδικοποιήθηκαν  
τα πικρά στοιχεία της δρυός

Το κρασί, όπως και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, εί-

ναι σύνθετα μείγματα γεύσεων και αρωματικών ε-

νώσεων, μερικά από τα οποία προκύπτουν κατά 

την ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια. Η παρατεταμένη 

επαφή των αλκοολούχων ποτών με το ξύλο αλλάζει 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, ενώ πολ-

λές ενώσεις από το δέντρο της δρυός που συμβάλ-

λουν στο χρώμα, το άρωμα και τη γεύση έχουν ταυ-

τοποιηθεί. Το ξύλο δρυός περιέχει επίσης κουμαρί-

νες – ενώσεις που παράγονται από τα φυτά ως άμυ-

να έναντι των αρπακτικών. Πολλά φυτά δημιουρ-

γούν κουμαρίνες, οι οποίες σε υψηλές δόσεις χρη-

σιμοποιούνται ως αραιωτικά αίματος.  Σήμερα, οι ε-

ρευνητές που γράφουν στην επιστημονική εφημε-

ρίδα «Journal of Agricultural and Food Chemistry» 

έχουν εντοπίσει και μετρήσει έξι κουμαρίνες στο 

δρύινο ξύλο και έχουν αποδείξει με μελέτη στο ερ-

γαστήριο ότι ένας συνδυασμός αυτών των ενώσεων 

μπορεί να παράγει πικρή γεύση.

Ο ερευνητής Axel 
Marchal και οι 
συνάδελφοί του 
υποστηρίζουν ότι οι 
µελλοντικές µελέτες 
θα µπορούσαν να 
εξετάσουν τρόπους 
µείωσης της 
περιεκτικότητας σε 
κουµαρίνη στα βαρέλια 
που χρησιµοποιούνται 
για την ωρίµανση 
κρασιών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΙΟ ΕΥΓΕΥΣΤΑ  
ΤΑ ΒΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΑ   
& ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ACADEMIE DU VIN

ΒURDI W BRAND

Ε∆ΩΣΕ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ

ANA ΦΙΑΛΗ 34 ΕΥΡΩ

Spectator και μάλιστα τα βιοδυναμικά κρασιά εί-

χαν 11,8% υψηλότερες από τα βιολογικά. Ας ση-

μειωθεί ότι πίσω στο 2016, ο Magali Delmas, κα-

θηγητής στο UCLA Ινστιτούτο Περιβάλλοντος 

και Βιωσιμότητας και ο Olivier Gergaud, καθη-

γητής Οικονομικών στο KEDGE, Σχολή Επιχει-

ρήσεων στο Bordeaux, δημοσίευσαν μια μελέ-

τη όπου ανέλυαν τις αξιολογήσεις 74.000 κρα-

σιών που παράγονταν από βιολογικά σταφύλια 

στη Καλιφόρνια και κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι οι βαθμολογίες βιολογικών κρασιών από την 

Καλιφόρνια ήταν 4,1% υψηλότερες σε σχέση με 

τα συμβατικά κρασιά, αυτά δηλαδή που δεν εί-

χαν πιστοποίηση από τρίτους οργανισμούς ως 

βιολογικά ή βιοδυναμικά.

Η παγκόσµια αγορά 
βιολογικού κρασιού 

αναµένεται να ανέβει 
κατά 43% µέχρι το 2024 

σύµφωνα µε το IWSR, 
αφού εκτός από µικρές 

εταιρείες, πλέον και 
µεγάλες εφαρµόζουν 
βιολογικές πρακτικές.

+43%

Το πρώτο γαλλικό  
κρασί µε κάνναβη
Tο πρώτο γαλλικό κρασί εµποτισµένο µε 
εκχύλισµα κάνναβης δηµιούργησε ο νεαρός 
επιχειρηµατίας Raphael De Pablo στo Bor-
deaux, αναµειγνύοντας ένα τοπικό Petit Ver-
dot µε κανναβιδιόλη (CBD). Ας σηµειωθεί 
ότι όσον αφορά την παραγωγή του, το 
Burdi W Brand έρχεται αντιµέτωπο µε τη 
γαλλική νοµοθεσία. Παρότι η καλλιέργεια του 
CBD είναι νόµιµη δεν ισχύει το ίδιο για την 
εκχύλιση. Έτσι η παραγωγή ολοκληρώνεται 
στη Γερµανία. Το Burdi W Brand είχε 
ήδη προτού λανσαριστεί προσελκύσει 
περισσότερους από 1.000 χρηµατοδότες, 
ενώ πλέον πάνω από 8.000 µπουκάλια έχουν 
πωληθεί στην τιµή των 34 ευρώ. Βέβαια 
ενώ κυκλοφορεί νόµιµα λανσάρεται ως 
«αρωµατισµένο ποτό µε βάση το κρασί».

Στο πάνθεον των αθανάτων ο Steven Spurrier
Μια µικρή παριζιάνικη κάβα έµελλε στα µισά της δεκαετίας του 1970 να αλλάξει τις ισορροπίες στον κόσµο του κρασιού, 
δίνοντας «κουράγιο» στους ανερχόµενους οινοποιούς να διεκδικήσουν και αυτοί µια θέση στο πάνθεον του οίνου που 
µονοπωλούσαν οι ευρωπαϊκές ελίτ. Ανήκε στον Steven Spurrier ο οποίος έφυγε τον περασµένο Μάρτιο σε ηλικία 79 ετών. 
Όσοι τον γνώρισαν έχουν να λένε για τη γενναιοδωρία του. Όλοι όµως του αναγνωρίζουν ότι µέσα από το Cave de la Made-
leine και την ιδιωτική σχολή οίνου Académie du Vin που ίδρυσε, άλλαξε τον ρου της ιστορίας του κρασιού. 
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Nα αναδείξει το έργο των καλλιεργητών παλαιών αμπελιών, να υποστηρίξει 

την επιστημονική – οινολογική προσέγγιση όσον αφορά τα παλιά αμπέλια, να 

θέσει τα κρασιά που προέρχονται από τα αμπέλια αυτά ως μια ξεχωριστή ανα-

γνωρισμένη από τους καταναλωτές κατηγορία και να επιβραδύνει την απώλεια 

του παλαιού αμπελώνα παγκοσμίωw έχει θέσει ως στόχο το νεοϊιδρυθέν δίκτυο 

«The Old Vine Conference» (Συνέδριο Παλιών Αμπελιών). Μια πρωτοβουλία 

των Tim Atkin MW, Dr Jamie Goode και Sarah Abbott MW, που ξεκινά με μια 

σειρά συνεδρίων που έχουν προγραμματιστεί για το 2021 και τα οποία θα συγκε-

ντρώσουν κάποιους από τους πιο αξιόλογους υποστηρικτές του παλαιού αμπε-

λώνα ανά τον κόσμο που θα μοιραστούν την εμπειρία και τις απόψεις τους αλ-

λά και επαγγελματίες της βιομηχανίας κρασιού, «για να μοιραστούν την γνώση, 

να χτίσουν συμμαχίες και να αναπτύξουν νέα εργαλεία για τη συντήρηση, την 

προστασία και την καλλιέργεια τέτοιων αμπελοτοπίων», σύμφωνα με τους διορ-

γανωτές. Παράλληλα θα αναπτυχθεί ένα παγκόσμιο πρόγραμμα γευσιγνωσίας 

κρασιών από παλιά αμπέλια μαζί με επισκέψεις σε αμπελοτόπια. 

SOS για τον 
παγκόσµιο αρχαίο 
αµπελώνα
Αποτελεί παγκόσµια κληρονοµιά, 
εκφράζει απόλυτα το terroir και δίνει 
κρασιά δυσεύρετα και εξαιρετικά

«Μπορούµε να αλλάξουµε τη 
διαχείριση των παλιών αµπελιών 

και µέσω αυτού να αλλάξουµε και τις 
ζωές των καλλιεργητών σε όλο τον 

κόσµο» δηλώνει ο Tim Atkin MW. 

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ

B & B

M A G A Z I N E

Το νέο τεύχος
έρχεται  24 Απριλίου

µε την Agrenda

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Με αναµµένα κεριά και µπάλες από άχυρο κράτησαν ζεστά τα αµπέλια
Λίγο πριν το ξημέρωμα των πρώτων ημερών του φετινού Απρί-

λη, μικρές εστίες φωτιάς φώτιζαν τον ορίζοντα που σχηματίζουν 

τα προσεγμένα αμπέλια του Chablis, του Μπορντό και της Βουρ-

γουνδίας. Ώσπου να φτάσουν οι πρώτες ακτίνες της ημέρας να 

ζεστάνουν τα καινούρια φύλλα των αμπελιών, ο νυχτερινός πα-

γετός θα είχε κάψει τα πάντα στο πέρασμά του, αν δεν έσπευ-

δαν οι Γάλλοι αμπελουργοί να ζεστάνουν τα φυτά με κεριά και 

φλεγόμενες μπάλες από άχυρο. Η πιο παλιά και πρακτική μέθο-

δος προστασίας των φυτών από τον παγετό επιστρατεύθηκε προ-

κειμένου να αποτραπεί η επανάληψη των σοβαρών ζημιών του 

2017 που κατέγραψε ο γαλλικός αμπελώνας, όταν πάλι Απρί-

λιο μήνα, όψιμα κύματα ψύχους αιφνιδίασαν τους καλλιεργη-

τές.  Οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -5 ° C και έμειναν εκεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που θα μπορούσαν να βλάψει 

τους βλαστούς που έχουν ήδη αναπτυχθεί λόγω του ζεστού και-

ρού που επιφύλαξε για το 2021 το κλείσιμο του Μαρτίου.

Έξω από το Chablis, γνωστό σε όλο τον κόσμο για το φρουτώδες, 

όξινο λευκό κρασί του, μόλις ο πρωινός ήλιος αποκατέστησε την 

βαθιά πορτοκαλί λάμψη από δεκάδες χιλιάδες κεριά που ήταν 

κρεμασμένα πάνω στα φυτά, ο οινοποιός Laurent Pinson βρήκε 

λίγο χρόνο για δηλώσεις στο πρακτορείο Reuters, που δεν μπό-

ρεσε παρά να αποτυπώσει αυτήν την εντυπωσιακή εικόνα που έ-

κανε τον γύρο του κόσμου. Ο κ. Pinson λοιπόν είχε βάλει περί-

που 300 έως 600 μεγάλα κεριά – να καίνε σε δοχεία παραφίνης 

– κατά μήκος των 14 εκταρίων με αμπέλια που φροντίζει.

«Η συγκομιδή της χρονιάς διακυβεύεται μέσα σε δύο το πολύ τρεις 

νύχτες και αν δεν έχουμε συγκομιδή, αυτό σημαίνει ότι δεν έχου-

με ούτε πωλήσεις, ούτε κρασί οι καταναλωτές», δήλωσε ο ίδιος. 

Οι οινοπαραγωγοί έβαλαν επίσης να σιγοκαίνε μπάλες από άχυ-

ρο για να παρέχουν ένα προπέτασμα καπνού ώστε να αποτρέψουν 

τον πρώιμο ήλιο να κάψει παγωμένους βλαστούς. Επίσης ψέκα-

σαν με νερό πάνω από τα αμπέλια με σκοπό ο πάγος που σχημα-

τίζει να τα προστατεύει από το πάγωμα. Ταυτόχρονα εγκατέστη-

σαν θερμάστρες και πύργους ανέμου που αναμιγνύουν τον κρύο α-

έρα κοντά στο έδαφος με τον θερμότερο αέρα που βρίκεται πιο ψηλά.

Το φαινόμενο του ανοιξιάτικου παγετού έχει έρθει νωρίτερα φέ-

τος, τον Απρίλιο, και όχι στις αρχές Μαΐου που συνέβαινε πριν α-

πό 20-25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η πτώση των θερμοκρα-

σιών μπορεί να είναι μεγαλύτερη, είπε ο Pinson, και πρόσθεσε: «Έ-

τσι, αντί για θερμοκρασίες -1 ° C έως -2 ° C, μπορεί να δούμε πα-

γετούς στους -4 ° C, -5 ° C, -6 ° C ή ακόμα περισσότερο σε ορισμέ-

νες περιοχές». Το 2017 ο παγετός οδήγησε στη χαμηλότερη ιστορι-

κά παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, ενώ μειωμένη ήταν η παραγω-

γή και το 2019 αλλά και το 2020.  Κωνσταντίνα Πολυχρονίδου

Chablis

ΓΑ
Λ

Λ
ΙΑ
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΑΣΗ

Το µέλλον στο design 
της γυάλινης φιάλης 
δείχνουν τα ροζέ

Όποτε ένα οινοποιείο θέλει να 
παρεκκλίνει από την παράδοση 
ως προς τη φιάλη, το πρώτο 
µέρος όπου ανατρέχει για να βρει 
πιθανά σχέδια και σχήµατα που θα 
φιλοξενήσουν το premium κρασί, 
είναι το ράφι µε τα ροζέ. Σύµφωνα 
µε την Saverglass, την κορυφαία 
βιοµηχανία παραγωγής γυάλινων 
φιαλών, η εξέλιξη των µπουκαλιών 
στα ροζέ κρασιά, µπορεί να 
αποτελέσει ένα µικρό παράθυρο στο 
µέλλον της συσκευασίας του οίνου 
και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. 
Ορισµένα από τα πιο εκλεκτά 
ροζέ κρασιά που κυκλοφορούν 
στην αγορά, «πάνε χέρι-χέρι µε 
εκλεπτυσµένες γυάλινες φιάλες που 
έχουν σχεδιαστεί για να τραβάνε την 
προσοχή του καταναλωτή και να 
αποδίδουν το δυνατόν περισσότερο 
τον χαρακτήρα του περιεχοµένου 
τους» αναφέρει σχετικά στέλεχος 
της Saverglass. Η βάση της φιάλης, 
η απόχρωση του χρώµατος, το 
τελείωµα προς το στόµιο, αποτελούν 
µερικές από τις καινοτοµίες που 
µάλλον θα υιοθετηθούν και από 
µεγάλα λευκά και κόκκινα κρασιά. 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΟΙΝΙΚΟ MARKETING

Ξεκίνησε η συνεργασία του ΣΕΟ
Την κατ’ αποκλειστικότητα συνεργασία του µε την κορυφαία Σχολή 
Οινικού Μάρκετινγκ της Βουργουνδίας «Burgundy School of Wine & 
Spirits Business» ξεκίνησε ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου. Υπό την 
καθοδήγηση του Chris McIndoe, συµβούλου µε διεθνή εµπειρία και 
µέλος του ακαδηµαϊκού προσωπικού της Σχολής, οι σπουδαστές του 
προγράµµατος ΜΒΑ θα πραγµατοποιήσουν σε βάθος µελέτες για τα 
οινοποιεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, ώστε να αναπτύξουν 
τις κατάλληλες ανά περίπτωση στρατηγικές εξαγωγών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Eκεί όπου ο καφές συναντά τη γνώση
Τη ∆ευτέρα 12 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε από το WSPC η πρώτη επίσηµη 
παρουσίαση σεµιναρίου µε θέµα τον καφέ. Ο ανήσυχος εκπαιδευτικός 
οργανισµός ακούγοντας τις ανάγκες των σπουδαστών του και µελετώντας τις 
τάσεις της αγοράς άνοιξε και επίσηµα ένα νέο εκπαιδευτικό κεφάλαιο σε έναν 
τοµέα παντελώς άγνωστο στη χώρα µας. Μπορεί οι εισαγωγείς να αυξάνονται 
και οι χώροι που υπόσχονται εξαιρετικές νέες εµπειρίες καφέ να φυτρώνουν 
σαν µανιτάρια , ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η γνώση 
ωστόσο γύρω από τον καφέ και τα ροφήµατα παραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλό 
επίπεδο τόσο ανάµεσα στους επαγγελµατίες, όσο και ανάµεσα στους  λάτρεις 
του καφέ. Την παρουσίαση του νέου κλάδου του WSPC, του Coffee School, 
πραγµατοποίησαν ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW και η Μαριλένα Κουίδου,  η 
οποία θα είναι η και η υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Η κυρία 
Κουίδου µεταξύ άλλων είναι κάτοχος του πρώτου ακαδηµαϊκού µεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών στο αντικείµενο του καφέ από το πανεπιστήµιο CSA. Η ίδια 
δραστηριοποιείται είκοσι δύο χρόνια στο χώρο του καφέ ενώ η οικογενειακή 
της παράδοση ξεπερνά τον έναν αιώνα. Το Coffee School, αναπόφευκτα λόγω 
έντασης και δριµύτητας οσµών, θα στεγάζεται σε καινούργιο ξεχωριστό χώρο 
δίπλα από τη βάση του εκπαιδευτικού οργανισµού.   

EΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ WSPC
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Τεχνολογία Οινοποίηση

Προσεγγίζοντας αποτελεσματικά τους φελλούς DIAM, 

πρέπει να αναφερθεί ότι ουσιαστικά αποτελούν «εργαλεία πω-

ματισμού» στα χέρια του οινολόγου και του οινοποιού, καθότι εί-

ναι προϊόντα πολύ υψηλής και καινοτόμου τεχνολογίας. Ο χρή-

στης τους μπορεί να βασιστεί στην εγγυημένη απουσία οσμών 

(μέθοδος DIAMANT), στις εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και 

στη σιγουριά για ομοιομορφία σε κάθε μία φιάλη οίνου.

Παράγονται από το πιο φυσικό και ασφαλώς παραδοσιακό υλικό πω-

ματισμού οίνων, τον φελλό, κάθε κόκκος του οποίου διατηρεί τις ιδι-

ότητες της πρώτης ύλης. Ταυτόχρονα, αποτελούν πώματα σύνθεσης, 

που στηρίζεται σε μία πολύ προηγμένη και διαρκώς εξελισσόμενη τε-

χνολογία. Η διαχείριση της πρώτης ύλης γίνεται με επιστημονικές 

μεθόδους και τα πώματα που προκύπτουν έχουν τεχνικά χαρακτηρι-

στικά καθορισμένα, σταθερά, μετρήσιμα, γεγονός που οδηγεί την εμ-

φιάλωση σε στοχευμένα αποτελέσματα.

Μέσα από τη γνώση και την κατανόηση των χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων τους και μέσα από δοκιμές που πάντοτε προτείνουμε, 

μπορούν να τεθούν τα κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου 

τύπου DIAM για κάθε κρασί και με ασφαλή πωματισμό.

Η γκάμα των φελλών DIAM περιλαμβάνει πάρα πολλούς 

τύπους πωμάτων για κάθε τύπο οίνου. Τα βασικά χαρα-

κτηριστικά τους είναι κοινά αλλά οι διαφορετικοί τύποι 

DIAM ξεχωρίζουν ως προς τις επιμέρους ιδιότητες, με σα-

φώς διακριτά αποτελέσματα.

 Η επιλογή μπορεί να συναρτάται με μία απαιτητική διατήρη-

ση του αρωματικού χαρακτήρα, μια πολυετή βελούδινη παλαίωση 

με ελεγχόμενη μικροοξυγόνωση, μια ασφαλή προστασία ενός ημια-

φρώδους ή αφρώδους οίνου κ.ο.κ.

 Δουλεύοντας με τους φελλούς DIAM διαχειριζόμαστε με μεγάλη 

επιμέλεια την τελική κατεργασία και τους τελικούς ποιοτικούς ελέγ-

χους. Με τους φελλούς DIAM ο πωματισμός ακριβείας είναι πραγ-

ματικότητα. Ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται...

KEIMENO Tίνα Κοκκαλίδου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ

Υπερυψηλή και διαρκώς εξελισσόµενη τεχνολογία 
χαρακτηρίζει τους φελλούς DIAM

Εγγυηµένο 
για µηδενικές οσµές

και κάθε παράγοντα 
παραλλακτικότητας του οίνου

∆ιαπερατότητα  
ταιριαστή σε κάθε οίνο
Για να ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις 
µικροοξυγόνωσης 
κάθε οίνου

Η ευγένεια του φελλού

Το υλικό φελλός χαίρει 
της προτίµησης 
των καταναλωτών

Οµοιοµορφία

Ιδανική παλαίωση 
για κάθε µία φιάλη οίνου

Οικολογικά

Οργανωµένη 
παραγωγή φιλική 

προς το περιβάλλον

Προστασία και διαφύλαξη
των αρωµάτων των οίνων

μπορούν να τεθούν τα κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου 

τύπου DIAM για κάθε κρασί και με ασφαλή πωματισμό.

Η γκάμα των φελλών DIAM περιλαμβάνει πάρα πολλούς 

τύπους πωμάτων για κάθε τύπο οίνου. Τα βασικά χαρα-

κτηριστικά τους είναι κοινά αλλά οι διαφορετικοί τύποι 

προς το περιβάλλον

∆ιαφορετικές φάσεις εισόδου O2
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&
Η Μαυροδάφνη µετράει πάνω απο έναν διαρκή αιώνα συγχρονης ιστορίας. Το 1854 ο 
Γουσταύος Κλάους εγκαταστάθηκε στην Αχαΐα δηµιουργώντας το οινοποιείο Achaia 
Clauss. Η πρώτη εµφιάλωση της γλυκιάς Μαυροδάφνης του Κλάους έγινε το 1873 
Ήταν ένα επιδόρπιο κρασί µε πολλές οµοιότητες µε τα ενισχυµένα κρασιά Port

Πίσω από τη Μαυροδάφνη υπάρχει και μια ρο-

μαντική ιστορία. Ο Γουσταύος είχε μια πολύ 

όμορφη αγαπημένη που την έλεγαν Δάφνη, 

η οποία είχε μαύρα μαλλιά και μάτια. Την έ-

χασε σε νεαρή ηλικία κι έτσι βάφτισε την 

ποικιλία, προς τιμήν της, Μαυροδάφνη. Οι πιο κυνικοί 

βέβαια πιστεύουν πως η Μαυροδάφνη πήρε το όνομα της 

από το μαύρο χρώμα των σταφυλιών και τα φυτικά αρώ-

ματα δάφνης που έχει.

Η Mαυροδάφνη είναι μια ερυθρή ποικιλία που δίνει είτε ξη-

ρά είτε επιδόρπια κρασιά. Η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα το 

ΒΔ τμήμα της διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αμπελώ-

νων Μαυροδάφνης. Επικρατεί η άποψη ότι η γνήσια Μαυρο-

δάφνη είναι αυτή που οι αμπελουργοί αποκαλούν «Τσιγκε-

λωτή» ή «Τσιγκέλω». Η αναφορά στην παραλλαγή «Ρενιώ» 

όμως, εγείρει πολλά ερωτηματικά. Αρκετές από τις φυτεύσεις 

που αναφέρονται με αυτό το όνομα σε περιοχές της Αχαΐας εί-

ναι, είτε Τσιγκέλω ή παραγωγικές και μερικές φορές ξενικές 

ποικιλίες, που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την Μαυ-

ροδάφνη. Επίσης είναι εντυπωσιακή η απουσία οποιασδήπο-

τε αμπελογραφικής περιγραφής της «Ρενιώς».

Η πυξίδα δείχνει δυτικά 
Επιπρόσθετα, έχουν εντοπιστεί αρκετά δείγματα (πάνω από 

πέντε) σε περιοχές της Κεφαλονιάς, που δείχνουν διαφορετι-

κή κλωνική συμπεριφορά, με κάποια από αυτά να είναι ανθε-

κτικότερα στην ξηρασία, κάνοντας σταφύλια μικρότερου με-

γέθους, πυκνόραγα και οψιμότερης ωρίμασης.

Υπό κανονικές συνθήκες οι αποδόσεις της κυμαίνονται α-

πό 400 έως 500 κιλά το στρέμμα, στους παλιούς αμπελώνες 

που είναι διαμορφωμένοι σε κυπελλοειδές σχήμα, ενώ φθά-

νει και ξεπερνά τα 1.000 κιλά το στρέμμα σε νέους αμπελώ-

νες που είναι διαμορφωμένοι σε αμφίπλευρο Royat. Έχει πα-

ρατηρηθεί πάντως ότι οι ανθοκυάνες μειώνονται δραματικά 

όταν οι αποδόσεις αυξάνονται και επομένως, είναι προτιμότε-

ρο να φυτεύεται σε ρηχά και μη εύφορα εδάφη.  Μέχρι πριν α-

πό λίγα χρόνια η χρήση της περιοριζόταν σχεδόν αποκλειστι-

κά στην παραγωγή των διακεκριμένων ενισχυμένων επιδόρ-

πιων οίνων με την ένδειξη ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών. Το ί-

διο συνέβαινε και στην Κεφαλλονιά, το νησί του Ιονίου, που 

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ηµήτρης Σκαφίδας  
* Οινολόγος  

ΜΑΥΡH   
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Η Μαυροδάφνη διαθέτει όλα 
τα εφόδια για να αποτελέσει το 

επόµενο κρυφό ερυθρό χαρτί του 
Ελληνικού αµπελώνα.
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Σταφύλια από επιλεγµένα 
αµπελοτεµάχια, κλασική ερυθρή 
οινοποίηση µε ωρίµανση 12 
µηνών σε γαλλικά βαρέλια. Μια 
εξαιρετικά πληθωρική έκφραση 
της ποικιλίας, µε πολύ ώριµο 
µαύρο φρούτο, καπνό και δέρµα. 
Στο στόµα δυναµικό ταννικό φορτίο 
και µακρά επίγευση. 13,5% vol.

DAPHNE NERA 2017
KTHMA ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Σταφύλια από επιλεγµένα 
αµπελοτεµάχια, κλασική ερυθρή 
οινοποίηση µε ωρίµανση 12 
µηνών σε γαλλικά βαρέλια. Μια 
εξαιρετικά πληθωρική έκφραση 
της ποικιλίας, µε πολύ ώριµο 
µαύρο φρούτο, καπνό και δέρµα. 
Στο στόµα δυναµικό ταννικό φορτίο 
και µακρά επίγευση. 13,5% vol.

DAPHNE NERA 2017
KTHMA ΜΕΡΚΟΥΡΗ

παράγει σε ελάχιστες ποσότητες τα επίσης γλυκά και σπανιό-

τατα κρασιά ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς. 

Το σχεδόν μαύρο χρώμα, τα πυκνά αρώματα αποξηραμένου 

δαμάσκηνου και μαύρης σταφίδας, το υψηλό αλκοόλ και η 

μέτρια οξύτητα που χαρακτηρίζουν τα κρασιά της ποικιλί-

ας, ταιριάζουν γάντι σε ένα κλασικό προφίλ γλυκών κρασι-

ών. Κατόπιν όμως, έρχεται η ιδιαίτερα πικάντικη «πικράδα», 

που δίνει μια σύνθετη διάσταση στο τελείωμα των κρασιών 

από Μαυροδάφνη.

Τα τελευταία χρόνια, τα ενδιαφέροντα αυτά χαρακτηριστικά 

συναντώνται όλο και περισσότερο και σε ξηρές οινοποιήσεις, 

με την απουσία των σακχάρων να ενισχύει ακόμα περισσότε-

ρο αυτό το παιχνίδι γλυκιά μύτη-ξινόπικρη γεύση, που θυμί-

ζει έντονα τα σπουδαία Amarone του Veneto.

Υψηλή ποιότητα και νοµικά κενά 
Είναι δίχως αμφιβολία μια σπουδαία ποικιλία του ελληνικού 

αμπελώνα. Καταξιωμένη στο κομμάτι των γλυκών ενιχυμέ-

νων κρασιών, αλλά και ανεξερεύνητη όσο και αναπάντεχη 

στην ξηρή έκφρασή της, είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τους ε-

ραστές της οινικής αυθεντικότητας και διαφορετικότητας .

Παρόλο που απαγορεύεται η αναγραφή της ποικιλίας στα 

ξηρά κρασιά, οι οινοποιοί δεν εγκαταλείπουν την παρα-

γωγή ξηρής Μαυροδάφνης. Και αυτή η ξηρή εκδοχή, μέ-

χρι στιγμής, έχει χαράξει τη δική της ανοδική πορεία. Πρό-

κειται για κρασιά με μεγάλη συμπύκνωση, πολυπλοκότη-

τα και δυνατότητα παλαίωσης.

Οι ξηρές εκδοχές δείχνουν μέτριο προς γεμάτο σώμα, μέτρια 

ιδιαίτερα ενσωματομένη οξύτητα, ταννίνες και βαθύ γευστι-

κό δυναμικό. Συνδυάζει μοναδικά την πυκνότητα του φρού-

του (δαμάσκηνο, βύσσινο, κεράσι) με τη φυτικότητα (ευκάλυ-

πτος, δάφνη, φασκόμηλο) σε ένα φόντο σοκολάτας και καφέ. 

Μπορεί και συμβαδίζει με ευκολία με τη δρύ που τονίζει το 

γλυκό, βελούδινο χαρακτήρα της. 
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νατάσα Στασινού ΞΗΡΕΣ ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΕΣ

Μια εγχώρια ποικιλία που εκπλήσσει µε τις επιδόσεις και τον πολυδύναµο 
χαρακτήρα της, προσφέροντας δυνατές εµπειρίες και πείθοντας από την 

πρώτη γουλιά ότι βρίσκεσαι µπροστά σε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ

LAURA NERA 2019
ΑΧΑΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Mία ενδιαφέρουσα, ζωηρή ξηρή 

Μαυροδάφνη που παράγεται από την 

οικογένεια Κατσικώστα στην Αιγιαλεία. 

Με βαθύ κόκκινο χρώµα και αρώµατα 

ώριµων κόκκινων φρούτων και γλυκών 

µπαχαριών. Ισορροπηµένο, µε γεµάτο 

σώµα και βελούδινη υφή. 13% vol.

ΤΣΙΓΚΕΛΩ 2019
ROUVALIS WINERY

Τσιγκέλω στην 

Αιγιαλεία ονοµάζεται 

η αυτόχθονη ποιοτική 

παραλλαγή της ποικιλίας 

Μαυροδάφνη. Με όλες τις 

καλλιεργητικές φροντίδες 

να γίνονται µε τα χέρια και 

µε χαµηλές αποδόσεις, 

γεννιέται ένα βαθυκόκκινο 

κοµψό κρασί µε έντονα 

αρώµατα φρέσκων 

κόκκινων και µαύρων 

φρούτων και βοτάνων.

ΟΡΓΙΩΝ 2018
ΚΤΗΜΑ ΣΚΛΑΒΟΥ

Με την ευθύνη της πρώτης ξηρής 

οινοποίησης της Μαυροδάφνης ένας οίνος 

µε βαθύ ρουµπινί χρώµα, τη σοκολάτα 

να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο 

αλλά και την αναζωογονητική οξύτητα της 

ποικιλίας.13% vol.

ΘΕΛΕΙ ΣΚΙΑ
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ΜΟV 2017
PETRAKOPOULOS 
WINES
Από αυτόριζο 

αµπελώνα 

Μαυροδάφνης 

Κεφαλληνίας, ένα 

πλούσιο κρασί που 

κρύβει µέσα του 

όλη τη δύναµη της 

ποικιλίας και τη µαγεία 

του terroir. Επιδέχεται 

µακρόχρονη παλαίωση 

και απαιτεί µετάγγιση 

σε καράφα.14% vol.

ΤΡΙΤΩΝ 2018
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
Από το οικογενειακό οινοποιείο στην 

Σκιλλουντία Ολυµπίας που δεν σταµατά να 

εκπλήσσει µε τους πειραµατισµούς του, ένα 

κρασί που εκφράζει τον λουλουδάτο και 

ντελικάτο χαρακτήρα της ποικιλίας αλλά και 

την καθαρότητα του φρούτου. Βαθύ πορφυρό 

χρώµα, ζουµερό στόµα, τραγανή οξύτητα και 

µαλακές τανίνες. 13% vol.

ECLIPSE 2017
OINOΠΟΙΕΙΟ GENTILINI

Σταφύλια από τρία διαφορετικά αµπελοτόπια 

γι' αυτή την ξηρή Μαυροδάφνη από την Κεφαλονιά.

 Έντονο πορφυρό χρώµα, µε αρώµατα ώριµων

φρούτων του δάσους, γλυκόριζας και άγριας µέντας

και στόµα πλούσιο µε µαλακές τανίνες και επίγευση 

µακράς διάρκειας. 13% vol.

ΤΗE BLACK DAPHNE 2015
ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ

Από ένα αµπελοτόπι στο Λαλιώτη 

Κορινθίας, ζουµερός και έντονος 

χαρακτήρας, βαθύ πορφυρό χρώµα, 

πολύπλοκο στη µύτη και στο στόµα µε 

στρογγυλεµένες, µέτριας έντασης τανίνες 

και δροσιστική οξύτητα. 12,5% vol.

TAΩΣ 2017
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ

Πολυπλοκότητα και δύναµη, 

που εκφράζουν εξαιρετικά 

τα µοναδικά ποικιλιακά 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας 

από αµπελοτόπια της Αχαΐας. 

Ενα κρασί που παλαιώνει 

τουλάχιστον για µία δεκαετία. 

Έχει βαθυκόκκινο χρώµα µε 

ρουµπινί ανταύγειες, αρώµατα 

µπαχαρικών, γεµάτο σώµα και 

βελούδινες τανίνες. 13% vol.
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ανάµεσα στις νέες ετικέτες που παρουσιάστηκαν 
στην ελληνική αγορά, ορισµένες έδωσαν έµφαση 

στην αξιοποίηση των τοπικών και µη ποικιλιών για 
την παραγωγή εκφραστικών κρασιών. Ταξιδεύουµε 
στη Μακεδονία , τη Νεµέα και τη Σαντορίνη, για να 

επιλέξουµε τις τρεις του τεύχους

3000
TSANTALI
Μία περιορισµένη σειρά ροζέ 
κρασιών µε 3000 φιάλες, όπου για 
να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο θα 
πρέπει να το επιτρέψουν τα ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά επόµενης 
σοδειάς. Κυριαρχούν το πετροκέρασο 
και η φράουλα αλλά και γλυκά 
µπαχαρικά όπως η κανέλλα. Το 
γευστικό του προφίλ συνθέτουν η 
δύναµη και η αµεσότητα µε πολλαπλά 
στοιχεία φρέσκων ώριµων κόκκινων 
φρούτων. 

12,5% VOL

SAINT MODESTO 
OINOΠΟΙΕΙΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ
Ένα δροσερό ξηρό ροζέ που 
πήρε το όνοµα του από το 
εκκλησάκι του Αγ. Μόδεστου, 
το οποίο βρίσκεται στην είσοδο 
του οινοποιείου. Παράγεται από 
Grenache Rouge και Αγιωργίτικο. 
Έχει αρώµατα κόκκινων φρύτων 
και εσπεριδοειδών, οξύτητα και 
ευχάριστη φραουλένια επίγευση.

13,1% VOL

14,0% VOL 

ICON
ANHYDROUS 
Η αυθεντική έκφραση του 
µεγαλειώδους terroir της 
Σαντορίνης αποτυπώνεται 
στο Icon, ένα καθαρό 
µονοποικιλιακό Ασύρτικο, 
αυστηρό, µε στιβαρή δοµή. 
Πυκνό φρούτο από νεκταρίνια, 
βερίκοκα, λεµονανθούς, 
παρουσία θαλασσινής αύρας 
µε αξιοσηµείωτη αλµύρα που 
σε γοητεύει. Στόµα µε κοφτερή 
οξύτητα και ορυκτότητα, έχει 
υψηλή πολυπλοκότητα και µεγάλη 
επίγευση.  
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Μια Νεµέα που καταφέρνει να κατακτά υψηλά ποιοτικά επίπεδα 
δίχως να δηµιουργεί περιττούς κι εφήµερους θορύβους

Παράγεται αποκλειστικά από 

αυστηρά επιλεγμένη πρώτη 

ύλη από τους ιδιόκτητους α-

μπελώνες στην κοινότητα 

Κούτσι στη ζώνη της Νεμέ-

ας. Το υψόμετρο των αμπελώνων είναι 

μεταξύ 550 και  600 μ. Τα επικλινή αρ-

γιλο-ασβεστώδη εδάφη,  ο βαρύς χειμώ-

νας και οι ευεργετικοί βραδινοί  ψυχροί 

θερινοί άνεμοι της χρονιάς δημιούργη-

σαν τις ευνοϊκές συνθήκες για εξαιρετική 

ωρίμανση των σταφυλιών. Ο χειρωνακτι-

κός τρύγος πραγματοποιήθηκε στις 15 Σε-

πτεμβρίου. Μετά από επιμελή διαλογή τα 

σταφύλια οδηγήθηκαν αποκλειστικά σε 

ανοξείδωτες δεξαμενές για προζυμωτική 

εκχύλιση τριών ως και πέντε ημερών, α-

νά περίπτωση,  σε θερμοκρασίες μεταξύ 

8-10 βαθμών Κελσίου. Ακολουθήθηκε έ-

να πρωτόκολλο κλασικής ερυθρής οινο-

ποίησης υπό σταθερές κι αυστηρά ελεγ-

χόμενες θερμοκρασίες ζύμωσης μεταξύ 

23 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ η διάρκεια 

της μεταζυμωτικής εκχύλισης ήταν 15 η-

μέρες.Η εκχύλιση πραγματοποιήθηκε α-

ποκλειστικά με ανακυκλοφορίες. Το νε-

αρό κρασί συμβίωσε με τη δρυ, 50% της 

οποίας ήταν νέα, για 18 μήνες όπου και 

πραγματοποίησε τη μηλογαλακτική με-

τατροπή. Έπειτα έμεινε 24 επιπλέον μή-

νες στις φιάλες για επιπλέον οινική διά-

πλαση πριν την απελευθέρωση στην αγο-

ρά. Η χρονιά του 2014 απέδωσε συνολική 

παραγωγή 6.769 φιάλες. Διακρίνονται 

για την τυπικότητα στην έκφραση του 

φρούτου όπου κυριαρχούν τα ώριμα μαύ-

ρα φρούτα όπως τα βύσσινα και τα μούρα 

συνοδευόμενα από πλήθος γλυκών μπα-

χαρικών όπως το γαρύφαλλο και η κανέ-

λα. Πυκνό, στρογγυλό και ισορροπημένο 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα δομικά στοι-

χεία που το καθιστούν γευστικό τώρα και 

για τα επομενα χρόνια της δεκαετίας που 

διανύουμε.

ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ 
ΝΕΜΕΑ GRANDE 

RESERVE 2014

TrailsTrailsΕΠ
ΙΛ

ΟΓ
Η
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Επετειακή Ράµνιστα για τον 
εορτασµό των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση
Το επαναλανσάρισµα της «Ράµνιστας» του 2011, 
που θα φέρει στην ετικέτα της και ένδειξη για 
τα 200 χρόνια από τη θεµελίωση των όρων 
δηµιουργίας ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, 
ετοιµάζει το Κτήµα Κυρ Γιάννη για το 2021. 
«Επιλέξαµε τη Ράµνιστα γι' αυτή την ιδιαίτερη 
επέτειο, γιατί είναι η ναυαρχίδα του Κτήµατος, 
αλλά και διότι το 2011 ήταν µια καταπληκτική 
χρονιά για το Ξινόµαυρο Νάουσας. Θα 
κυκλοφορήσει σε ξύλινη κασετίνα, µε τρεις 
φιάλες, προκειµένου να προσφέρεται ως 
δώρο», αναφέρει ο οινοποιός Στέλλιος 
Μπουτάρης, υπογραµµίζοντας τη δυνατότητα 
παλαίωσης που έχει το Ξινόµαυρο.

Με επτά µέλη ο νεότευκτος 
Σύνδεσµος Οινοποιών Κεφαλονιάς
Με στόχο την ενίσχυση, ανάδειξη και προώθηση του κεφαλονίτικου 
και ιθακήσιου αµπελώνα και οίνου, επτά οινοποιεία της Κεφαλονιάς 
δηµιούργησαν τον νεοσύστατο Σύνδεσµο Οινοποιών Κεφαλονιάς 
- Kefalonia Wines. Τα κρασιά της Κεφαλονιάς και οι ΠΟΠ ποικιλίες 
Ροµπόλα, Μαυροδάφνη και Μοσχάτο είναι γνωστά παγκοσµίως, 
έχουν µακρά παράδοση και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πολιτιστική 
κουλτούρα του νησιού. Τα επτά οινοποιεία που δηµιούργησαν τον 
Σύνδεσµο είναι τα: Foivos Wines Of Greece, Gentilini Winery & Vineyards,  
Κτήµα Χαριτάτου – Haritatos Vineyard, Ορεάλιος Γη, Petrakopoulos 
Wines, Sarris Winery και Sclavos Wines.

ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ

Συλλεκτικό κρασί 
από 21 χρονιές από 
το Κτήµα Σκούρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KEFALONIA WINES

OINIKA NEA
Ελληνική αγορά
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Οινικά Νέα  Ελληνική αγορά

 t

Aέρας ανανέωσης 
για την Μπουτάρη 
Οινοποιητική

Στις ετικέτες Μοσχοφίλερο,  
Αγιωργίτικο, Κρητικός 
Λευκός και Κρητικός Ερυθρός 
αποτυπώνεται ο «αέρας ανανέωσης» που 
φέρνει στην εµφάνιση των κρασιών 
της η Μπουτάρη Οινοποιητική 
χρησιµοποιώντας ένα νέο λογότυπο που 
εφαρµόζεται µε πανοµοιότυπο τρόπο 
και στις τέσσερις ετικέτες. H εταιρία 
Μπουτάρη Οινοποιητική διαθέτει 6 
οινοποιεία στην Ελλάδα δίνοντάς της 
την ευκαιρία να πειραµατιστεί στον 
αµπελουργικό τοµέα µε τον εγκλιµατισµό 
των ποικιλιών στις πιο κατάλληλες 
περιοχές, αναπτύσσοντας έτσι µία 
ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων. 

   

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Τιµώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το 
Κτήµα Σκούρα ανέθεσε στο εργαστήριο συλλεκτικών βιβλιοδεσιών 
και ειδικών εκδόσεων του Μπάµπη Λέγγα, το σχεδιασµό και την 
κατασκευή µιας χειροποίητης, πανόδετης αριθµηµένης κασετίνας 
και ενός βιβλίου µε 21 ιστορίες από τα αποµνηµονεύµατα του 
Στρατηγού Μακρυγιάννη. Εκεί βρήκε τη θέση της η φιάλη ενός 

µοναδικού κρασιού µε όνοµα «21 χρονιές». Πρόκειται για µια 
επετειακή εµφιάλωση όπου 21 διαδοχικές χρονιές «Μέγας Οίνος» 
(1999-2020), παλαιωµένες στις ιδανικές συνθήκες, αναµείχθηκαν σε 
έναν οίνο που θα κυκλοφορήσει σε περιορισµένο αριθµό φιαλών. Να 
σηµειωθεί ότι οι αριθµοί 1-50 θα κρατηθούν από το Κτήµα Σκούρα 
για να διατεθούν σε ιδιαίτερους σκοπούς.

Κατακτά τον Καναδά 
η Debina Respect
Στις πρώτες προτιµήσεις του 
οινόφιλου κοινού του Καναδά 
όπου εξάγεται τοποθετείται η 
Debina Respect του Zoinos 
Winery, Παράλληλα κατέκτησε το 
Χρυσό Μετάλλιο στον Selections 
Mondiales des Vins Canada µε την 
αναφορά στον εν λόγω οίνο να 
είναι συνεχής στα καναδικά ΜΜΕ, 
όπως συνέβη και στη δηµοφιλή 
εκποµπή Salut Bonjour του 
Philippe Lapeyrie. «Η επιτυχία αυτή 
συνοδεύεται και από αυξηµένο 
αίσθηµα ευθύνης έναντι στους 
παραγωγούς της περιοχής της 
Ζίτσας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
διευθύνων σύµβουλος της Zoinos 
Winery, Θανάσης Κατσανάκης.  

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
ZOINOS WINERY

ΕΝΝΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Με σήµα Vegan 
Με την επισήµανση Vegan θα 
κυκλοφορούν πλέον εννιά ετικέτες του 
Οινοποιείου Χατζηδάκη, πιστοποιώντας 
ότι τα κρασιά δεν περιέχουν κανένα 
συστατικό ζωικής προέλευσης. 
Η εξαγωγική δραστηριότητα του 
Οινοποιείου αντιπροσωπεύει το 60% του 
τζίρου του ενώ σε επίπεδο εσωτερικής 
αγοράς έχει αναπτύξει µια σειρά από 
συνεργασίες κατά κύριο λόγο µε κάβες 
και εστιατόρια. Η πιστοποίηση Vegan, που 
ανανεώνεται κάθε χρόνο, αναµένεται 
να ανοίξει περαιτέρω και τον δρόµο 
για το κανάλι των σούπερ µάρκετ και 
σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς. Να 
σηµειωθεί ότι αυτή την στιγµή έχει 
περιορισµένη παρουσία σε επιλεγµένα 
καταστήµατα της ΑΒ Βασιλόπουλος. 
Σηµειώνεται ότι το Οινοποιείο παράγει 
οίνους ποιότητας σε περιορισµένες 
ποσότητες και προσανατολισµένους 
στην έκφραση του terroir του νησιού, 
µέσα από τις γηγενείς ποικιλίες της 
Σαντορίνης, κάνοντας αποκλειστικά 
ζυµώσεις µε ιθαγενείς ζύµες. 
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NEO ONOMA & ΕΜΦΑΝΙΣΗ

∆ιανύοντας τον ένατο χρό-

νο της ζωής του, το οι-

νοποιείο Αβαντίς Σαντορί-

νη αλλάζει όνομα και εμφάνι-

ση και «μεταμορφώνεται» σε 

«Anhydrous»., μια λέξη που 

προέρχεται από το ελληνικό 

«άνυδρος». Σύμφωνα με τους 

ανθρώπους του οινοποιείου, 

με αυτό τον τρόπο ο δεσμός 

του με τη άνυδρη γη της Σαντορίνης γίνεται ακόμη πιο δυνατός, ε-

νώ σε ό,τι αφορά το λογότυπο, ο σχεδιασμός του αποτελεί μια συμ-

βολική απεικόνιση του αμπελοτοπίου και των απρόβλεπτων και-

ρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί. Τα στοιχεία της φύσης 

εναλλάσονται συνδράμοντας στην ποιότητα και την πολυπλοκό-

τητα των κρασιών ενώ παρουσιάζονται σε μια εικόνα ως σύνολο, 

με σχεδιασμό που παραπέμπει 

σε παλιά γκραβούρα, γεφυρώ-

νοντας με αυτό τον τρόπο, το 

παρελθόν με το μέλλον. Στις 

νέες ετικέτες του Anhydrous, 

το οποίο βρίσκεται στο χωριό 

Βόθωνας της Σαντορίνης ε-

νώ διατηρεί αμπελώνες σε δι-

άφορες περιοχές, περιλαμβά-

νονται οι «Santorini» (Ασύρ-

τικο, Αθήρι και Αηδάνι),   «Afoura» (Ασύρτικο),  «Icon» (Ασύρτι-

κο), «Grace» (Μανδηλαριά) και  «St Nicolas» (Μαυροτράγανο και 

Μανδηλαριά). Ας σημειωθεί επίσης ότι chef Γιάννης Μπαξεβά-

νης επιμελείται και φέτος το μενού του Anhydrous Cellar Door, 

προβάλλοντας στον επισκέπτη τις ελληνικές πρώτες ύλες και τις 

παραδοσιακές συνταγές του τόπου.

Rebranding για το Aβαντίς Σαντορίνη
Με ονοµασία που προέρχεται από την ελληνική λέξη «άνυδρος», όπως ταιριάζει στο 
αµπέλι της Σαντορίνης, συστήνεται ξανά το Αβαντίς Σαντορίνη

OINIKA NEA
Ελληνική αγορά
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Εκδηλώσεις

  

Κρασί, Μαθηµατικά και 
ένας ανέντιµος υπηρέτης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

To «ανεξήγητο» νέρωµα 

ενός σπάνιου κρασιού 

µέσα στο βαρέλι κι ένας 

µακρυχέρης υπηρέτης 

διαµορφώνουν έναν 

περίπλοκο µαθηµατικό 

γρίφο που απαιτεί για την 

επίλυσή του µια σύνθετη 

µαθηµατική εξίσωση, η 

επίλυση της οποίας έγινε 

αφορµή για την πιο γνωστή 

αναγεννησιακή διαµάχη 

µαθηµατικών. 

Ο υπηρέτης κάποιου πλούσιου Βενετού εµπόρου τα χρόνια της ακµής 

της Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας, εντόπισε στο µεγαλοπρεπές κελάρι του 

αρχοντικού ένα γλυκόπιοτο σπάνιο κρασί. Την πρώτη µέρα, κρυφά άδειασε 

στο φλασκί του τρεις πίντες από το βαρέλι και αντικατέστησε το κρασί µε 

αντίστοιχη ποσότητα νερού. Μπήκε κρυφά στο κελάρι του αφέντη ακόµα δύο 

φορές, επαναλαµβάνοντας την κλοπή µε το ίδιο σύστηµα, µετατρέποντας σε 

ένα αντίστροφο «θαύµα» το κρασί σε νερό. Κάπως έτσι, το κρασί έχασε τη 

δύναµη και την περιεκτικότητά του στο µισό. Πόσες πίντες κρασί να υπήρχαν 

άραγε στο βαρέλι, πριν το βάλει στο µάτι ο υπηρέτης;

Παίρνοντας έµπνευση από το πνεύµα της εποχής του, ο µεγάλος Βενετός 

µαθηµατικός Niccolò Tartaglia, έχει καταγράψει τον παραπάνω γρίφο 

στο πλέον γνωστό του έργο General Trattato di Numeri et Misure (Γενική 

Πραγµατεία Αριθµών και Μέτρων). Η απάντηση στο γρίφο είναι 14,54 πίντες 

και ο τρόπος επίλυσης εµπίπτει στο ευρύτερο µαθηµατικό έργο που άφησε 

παρακαταθήκη ο Tartaglia -ο ένας από τους δύο λόγους για τον οποίο 

µνηµονεύεται µέχρι σήµερα από την παγκόσµια µαθηµατική κοινότητα.

Ο άλλος λόγος, είναι ο θερµός και πολυετής διαπληκτισµός του µε τον 

έτερο µαθηµατικό της Αναγέννησης, Μιλανέζο Gerolamo Cardano, πατέρα 

της θεωρίας των πιθανοτήτων. Εκ των υστέρων φάνηκε ότι η κόντρα των 

δύο αντρών θα µπορούσε να επιλυθεί εύκολα, καθότι οφειλόταν σε µια 

παρεξήγηση. Λίγο αναγεννησιακό κρασί θα µπορούσε να συµβάλει σε αυτό.

Λέγεται πως µερικά χρόνια αφ’ ότου ο Ταρτάλια εµπιστεύθηκε στον Cardano 

τη µέθοδο επίλυσης κυβικών εξισώσεων, ένας τρίτος µαθηµατικός ανέπτυξε 

κι αυτός µια µέθοδο την οποία δηµοσίευσε, κάτι που υποχρέωσε τον Cardano 

να προχωρήσει και ο ίδιος σε δηµοσίευση. Η συγκεκριµένη µέθοδος επίλυσης 

των κυβικών εξισώσεων ονοµάζεται πλέον µέθοδος Cardano-Tartaglia, όµως 

η αντιµαχία είχε ως αποτέλεσµα η αξιοπιστία του Tartaglia να πληγεί βαριά µε 

συνέπεια να έχει πρόβληµα ευρέσεως εργασίας. Παρότι συνέχισε να ασχολείται 

µε τα Μαθηµατικά, πέθανε φτωχός το 1557 ή 1559 στη Βενετία.

Ένα ποτήρι κρασί 
θα µπορούσε να 
διευθετήσει µια από 
τις µεγαλύτερες 
διαµάχες µεταξύ 
µαθηµατικών, 
ωστόσο τελικά η 
οινική παρουσία
στην όλη υπόθεση, 
περιορίζεται στον 
γρίφο που συνοψίζει 
το ανυπέρβλητο
έως τότε εµπόδιο 
στην εξέλιξη των 
µαθηµατικών.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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