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Τεύχος Νο 34 Φεβρουάριος- Απρίλιος 2023
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 3 ευρώ
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Wine Trails    3

Οι παλιές άδειες συνιστούν αξία

Η
εικόνα ανάπτυξης που παρουσιάζει ο αµπελοοινικός τοµέας στην Ελλάδα είναι 
δεδοµένη, ωστόσο ένα ξεκαθάρισµα του θεσµικού πλαισίου και των κανόνων 
βάσει των οποίων κινείται η συγκεκριµένη αγορά είναι απαραίτητο. 
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο εγχώριος αµπελοοινικός κλάδος καλείται σιγά – 

σιγά να περάσει από τον ενθουσιασµό της εφηβείας στη φάση της ενηλικίωσης. 
Όλοι συµφωνούν ότι η τελευταία 20ετία καταγράφεται από τις πλέον δηµιουργικές περιόδους για 
το επώνυµο ελληνικό κρασί. Τους αγώνες των πρωτοπόρων του κλάδου για µια πρώτη οριοθέτηση 
της κατάστασης σε σχέση µε τις αµπελουργικές ζώνες, τις γηγενείς ποικιλίες και τα σήµατα (ΠΟΠ 
και ΠΓΕ), ακολούθησαν οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µιας γενιάς νεότερων οινοποιών που 
σήµερα διαπρέπουν µε τα προϊόντα τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς. 
Εκατοντάδες οινοποιεία µε δεκάδες ετικέτες το καθένα απ’ αυτά, αξιοποιούν µε τον καλύτερο 
τρόπο ένα πολύ µεγάλο µέρος της εγχώριας παραγωγής οινοποιήσιµων σταφυλιών, διευρύνοντας 
συνεχώς τις ανάγκες τους για ποιοτική πρώτη ύλη. Βεβαίως, όσο µεγαλώνει η παραγωγή 
κρασιού και όσο αυξάνονται οι εξαγωγές των επώνυµων ελληνικών οίνων, τόσο µεγαλώνουν 
και οι απαιτήσεις για µια συνεκτική πολιτική, η οποία θα κατοχυρώνει τη θέση της Ελλάδας στον 
παγκόσµιο οινικό χάρτη και θα δοξάζει τα ονόµατα των πρωταγωνιστών του κλάδου. 
Οι στόχοι αυτοί δεν διευκολύνονται, πάντως, όταν ένα πολύ µεγάλο µέρος του ελληνικού αµπελώνα 
τελεί υπό καθεστώς αµφισβήτησης και όταν ένα επίσης µεγάλο µέρος της εγχώριας παραγωγής 
σταφυλιών (οινοποιήσιµων ποικιλιών) διακινείται, είτε µε ονόµατα άλλα απ’ αυτά των πραγµατικών 
αµπελουργών, είτε µε ονόµατα ποικιλιών άλλα απ’ αυτά για τα οποία νοµίµως έχουν αδειοδοτηθεί. 
Και την ίδια στιγµή, ένα σηµαντικό µέρος των αδειοδοτήσεων για καλλιέργεια οινοποιήσιµων 
σταφυλιών παραµένει ανενεργό. Στερώντας επί της ουσίας τη δυνατότητα ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών, σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο πεδίο 
δραστηριότητας και υποχρεώνοντας επί του πρακτέου κάποιους άλλους να δεσµεύουν 
εκτάσεις σε µη παραγωγικούς ή και ανύπαρκτους αµπελώνες.  
Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση δεν µπορεί να µείνει έτσι. Οι κίνδυνοι να χαθούν δικαιώµατα 
αδειών φύτευσης είναι υπαρκτή, ωστόσο άλλο τόσο υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος 
στρεβλώσεων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την προσπάθεια βιώσιµης ανάπτυξης 
του αµπελοοινικού κλάδου στην Ελλάδα. Εκτιµάται ότι στο µεγάλο αµπελοοινικό συνέδριο που 
προγραµµατίζεται για το ερχόµενο καλοκαίρι, αυτό το θέµα θα τεθεί πρώτο στην ατζέντα των 
συζητήσεων που πρόκειται να γίνουν για επαναπροσδιορισµό της πορείας του κλάδου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Εκδότης-∆ιευθυντής

editorial

Αφιέρωµα: 
Cabernet Sauvignon
Θα µπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί 
η σπουδαιότερη διεθνής ερυθρή 
ποικιλία, κατέχοντας ξεχωριστή 
σηµασία στα κρασιά του Μπορντό 
και παράγοντας µερικά από τα 
σηµαντικότερα και ακριβότερα 
κρασιά του κόσµου… Στην Ελλάδα 
καλλιεργείται σχεδόν σε όλες τις 
οινοπαραγωγικές περιοχές, ενώ 
έχει δώσει δείγµατα κορυφαίας 
ποιότητας στις περισσότερες από 
αυτές. Στιβαρά, βαθύχρωµα, µε 
υψηλό επίπεδο ταννινών, σχετικά 
υψηλή οξύτητα, υψηλό αλκοόλ αλλά 
και τα τυπικά αρώµατα της ποικιλίας 
που θυµίζουν σκούρα φρούτα είναι 
τα κρασιά που δίνει. 

Αφιέρωµα: 
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 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
10 ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
 Αίρονται οι περιορισµοί φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
14 ΚΟΝΤΟ ή ΑΜΟΛΥΤΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 Αναθεωρείται το παραδοσιακό µοντέλο του χειµερινού κλαδέµατος

 ΘΕΣΜΙΚΑ
18 ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
 Στο δρόµο για πιστοποίηση ως ΠΟΠ το εµβληµατικό Σαββατιανό

        ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ IAN HARRIS
20 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 Τώρα µπορείς κι εσύ, λέει το WSPC σε γυναίκες µονογονεϊκών οικογενειών

 ∆ΙΕΘΝΗ
22 ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ Η ΑΓΟΡΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΟΙΝΩΝ
 Πλούσιο οινικό µέλλον για τη Σουηδία χτίζει η κλιµατική αλλαγή
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I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24,  
Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905,  
Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γιάννης Πανάγος

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Γιουρουκέλη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Λάζαρος Γατσέλος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ειρήνη Σκρέκη

ΣΥΝΤΑΞΗ 
Χαρ. Σπινθηροπούλου 
Ζήσης Πανάγος
Πέτρος Γκόγκος
Λεωνίδας Λιάµης
Γιώργος Λαµπίρης
Γιώργος Κοντονής
Κώστας Λώνης
Μιχάλης Χούλης
Βασίλης Πατάκης
Παναγιώτης Πασχαλίδης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόµου
Σπύρος Αλεξίου 
Φανή Παπαπετροπούλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειρήνη Βλάχου
Σταύρος Κoντός

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA KAI 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
28 ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΟΝΙΑΚ ΒΑ∆ΙΖΕΙ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
 Έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο από τα οινοποιεία

        ΟΙΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
32 ΧΤΙΖΕΙ ΣΤΙΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Η ΟΙΝΟΠΟΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 Boutique οινοποιείο στη Μύκονο ετοιµάζει η Οινοποιία Nico Lazaridi

           ΗΠΕΙΡΟΣ
40 ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 Πολλά υποσχόµενες τοπικές ποικιλίες και δραστήριοι οινοποιοί

 ΟΙΝΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
46 ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΠΑΡΩΝ ΜΕ 47 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΙ 500 ΕΤΙΚΕΤΕΣ
 Τοπικές σπάνιες ποικιλίες, πειραµατικά και παλαίωση, οι τρεις προκλήσεις

 ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ
62 ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ TERROIR
 Ένα εξαιρετικό όπλο για το σύνολο του σύγχρονου ελληνικού αµπελώνα

Φεβρουάριος-Απρίλιος 2023

περιεχόµενα

10 44

50
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T
ι κοινό µπορεί να έχουν ένα εστιατόριο στο Λονδίνο κι ένα λευκό κρασί από τη 
βορειοδυτική Ισπανία; Αρχικά το όνοµά τους. Ένα κοινό όνοµα που σε όσους 
αναζητούν την αυθεντικότητα σε συνδυασµό µε την πρωτοπορία είναι οικείο αν όχι 
σηµείο αναφοράς τόσο των εδεσµάτων του µέλλοντος, όσο και των σπουδαίων 

λευκών κρασιών του πλανήτη. Το SKETCH του Λονδίνου άνοιξε τις πόρτες του το 2003 και 
έφερε τα πάνω κάτω σε όλο τον γαστρονοµικό κόσµο. Για όσους δεν το έχουν επισκεφθεί, αξίζει 
να σηµειωθεί πως δεν πρόκειται για ένα κλασικό και συµβατικό εστιατόριο αλλά για έναν 
πολυχώρο µε πέντε και πλέον ξεχωριστές θεµατικές προσεγγίσεις, ανάµεσά τους και αίθουσα 
τέχνης. Ανήκει στον Mourad Mazouz και ο επικεφαλής chef είναι ο διάσηµος Pierre Cagnair. Tο 
2008 και το 2016 κέρδισε το ΑΑ βραβείο για την Αγγλία. Αντίστοιχα, το 2021 οι αίθουσες «lecture 
room» και «library» κέρδισαν τις πέντε ροζέτες του ΑΑ. Η οµάδα του SKETCH επιθυµεί τη διαρκή 
βελτίωση και αναβάθµιση πάντα µε στοχευµένη σκληρή εργασία και υποµονή. Έτσι, το πρώτο 
αστέρι του οδηγού Michelin απονεµήθηκε το 2005.Πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια για να έρθει 
το δεύτερο αστέρι το 2012 και άλλα εννέα για το τρίτο το 2021. 

Την ίδια περίοδο που έκανε την εµφάνισή του SKETCH το επισκέφθηκε ο  οινολόγος και 
οινοποιός Raul Perez απο το Bierzo της Ισπανίας. Όσοι γνωρίζουν τον Raul ξέρουν πως λίγα 
πράγµατα στη ζωή µπορεί να τον εντυπωσιάσουν, καθώς είναι µια ταπεινή ευφυΐα που δεν διστάζει να 
δοκιµάσει πράγµατα που οι περισσότεροι στον συµβατικό κόσµο του κρασιού απλά αγνοούν ή φοβού-
νται. Κι όµως το SKETCH τα κατάφερε και ο ίδιος ακόµα και σήµερα το περιγράφει ως εµπειρία. Έ-
νας άνθρωπος που µπορεί να διανύσει δύο χιλιάδες χιλιόµετρα σε µία ηµέρα, ως κοµµάτι της εργασί-
ας του, κάποια στιγµή χρειάζεται και ξεκούραση. Την περίοδο εκείνη ο Raul Perez αποφασίζει να ξε-
κουραστεί για λίγες ηµέρες δίπλα στη θάλασσα στην περιοχή Rias Baixas. Ανακαλύπτει έναν αµπελώ-
να µε πρέµνα ηλικίας 60-80 ετών από την ποικιλία Albarino ο οποίος βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.Τι θα 
µπορούσε άλλο να κάνει µια οινική ιδιοφυία; Με συνοπτικές διαδικασίες ξεκινά την παραγωγή ενός α-
πό τα πιο εξαιρετικά λευκά κρασιά του πλανήτη στο ενοικιαζόµενο εξοχικό του, καθώς εκεί πραγµατο-
ποιήθηκαν οι δύο πρώτες οινοποιήσεις πριν αυτές µεταφερθούν στο οινοποιείο του φίλου του Rodrigo 
Mentez. Αναζητώντας όνοµα τηλεφωνεί στο SKETCH του Λονδίνου, για ηθικούς λόγους, ζητώντας την 
άδεια να χρησιµοποιήσει τόσο το όνοµα, όσο και τη γραµµατοσειρά. Οι άνθρωποι του SKETCH τον κα-
λωσορίζουν και τον ευχαριστούν και η συνέχεια βρίσκεται στα ποτήρια.

Του 
Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Η ετικέτα Sketch 
του εµβληµατικού 
οινοποιού Raul Perez

Το SKETCH του 
Λονδίνου άνοιξε τις 
πόρτες του το 2003 
και έφερε τα πάνω 
κάτω σε όλο τον 
γαστρονοµικό κόσµο. 

Λονδίνο, Bierzo και Rias Baixas

Vincent van Gogh’s The Drinkers 1862

εισαγωγή
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10    Wine Trails 

Αίρονται σύντοµα οι περιορισµοί που υπάρχουν στις φυτεύσεις εγχώριων 

οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και παρέχεται σε όλους τους αµπελουργούς  

η δυνατότητα, εφόσον κατέχουν την προβλεπόµενη άδεια φύτευσης αµπέλου,  

να καλλιεργούν σε όλη την Ελλάδα όλες ανεξαιρέτως τις γηγενείς ποικιλίες 

Κείµενο: Γιάννης Πανάγος

επενδύσεις φύτευση

Η  ρύθµιση για την άρση των περιορισµών 
στις φυτεύσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών θα 
περιληφθεί σε υπουργική απόφαση (ΥΑ) της 
οποίας το περιεχόµενο επεξεργάζονται 

ήδη, αυτόν τον καιρό, οι αρµόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα το 
αρµόδιο Τµήµα Αµπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων 
Ποτών, µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµένου 
του τµήµατος, ∆ιονύση Γραµµατικού. 
Οι πληροφορίες θέλουν επί του πνεύµατος που διέπει 
την προωθούµενη ρύθµιση να έχουν δώσει τη συγκατά-
θεσή τους όλες οι οργανώσεις. Το θέµα συζητήθηκε σε 
ευρεία σύσκεψη µε όλες οι ενδιαφερόµενες πλευρές 
του κλάδου,  απ’ όπου και προκρίθηκε ολόκληρη η Ελ-
λάδα να αποτελέσει ένα Αµπελουργικό ∆ιαµέρισµα (αντί 
17 µέχρι τώρα), όπου και θα µπορεί να γίνει φύτευση και 

καλλιέργεια όλων των εγχώριων ποικιλιών που είναι εγ-
γεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο. 
∆εν θα ισχύσει βέβαια το ίδιο και για τις ξενικές ποικι-
λίες. Για ευνόητους λόγους, η  καλλιέργεια των ξένων 
ποικιλιών στη χώρα µας θα συνεχίσει να υπακούει σε 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις, τόσο ως προς το εύρος 
των ποικιλιών που µπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, ό-
σο και ως προς τις ειδικότερες περιοχές στις οποίες θα 
µπορούν αυτές να φιλοξενηθούν. 
Η έκδοση της σχετικής απόφασης θα πάρει το δρόµο 
της υπογραφής µόλις ολοκληρωθεί και η ειδική µελέτη 
που έχει ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Α-
θήνας και έχει να κάνει µε την επιστηµονική τεκµηρίω-
ση όχι των επιτρεπόµενων ποικιλιών, καθώς όλες πλέ-
ον θα είναι επιτρεπόµενες, αλλά των προτεινόµενων 
(εγχώριων πάντα) ποικιλιών για κάθε περιοχή. Η τεκ-

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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12    Wine Trails 

Μετά από εισήγηση του προϊσταµένου του Τµήµατος Αµπέλου, Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών, ∆ιονύση Γραµµατικού, έρχεται η ρύθµιση για τις φυτεύσεις.

Το νέο πλαίσιο υποστήριξης των συστηµάτων πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α. 
υποχρεώνει αυτή τη φορά την Ελλάδα στη δηµιουργία Οµάδων ∆ιαχείρισης Ζωνών.

µηρίωση αυτή δεν θα κινείται σε γεωγραφικά όρια αλ-
λά θα λαµβάνει υπόψη τα γεωφυσικά και κλιµατολογικά 
χαρακτηριστικά κάποιων περιοχών και το συσχετισµό 
τους µε τις  αντίστοιχες ποικιλίες.
Η νέα προσέγγιση έχει αναµφίβολα το ενδιαφέρον της, 
καθώς απελευθερώνει δυνάµεις και δίνει τη δυνατότητα 
ενδυνάµωσης των ντόπιων ποικιλιών στη διεθνή αγορά 
του κρασιού, προϋποθέτει, ωστόσο, βαθιά µελέτη και υ-
πευθυνότητα από τους αµπελουργούς σε σχέση µε τις ε-
πιλογές τους. Το ότι θα µπορούν τυπικά να φυτεύονται ό-
λες οι ποικιλίες παντού δεν σηµαίνει ότι όλες κάνουν για 
όλα τα αµπελοτόπια. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, η κάθε επι-
λογή να υπακούει σε συγκεκριµένα κριτήρια και όχι να α-
κολουθούνται τυφλά οι τάσεις της µόδας. 

Νέος πονοκέφαλος για ΠΟΠ και ΠΓΕ
Εν τω µεταξύ, νέο πονοκέφαλο προκαλεί στις αρµόδι-
ες εθνικές αρχές, η υπόθεση διαχείρισης των συστη-
µάτων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α.) σε εφαρµογή βέβαια 
των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν και των διαδικασι-
ών που θα πρέπει να τηρούνται. 
Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012) κάθε νέα πι-
στοποίηση ή αλλαγή στις ισχύουσες πιστοποιήσεις, έ-
χει φύγει από τις Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και έχει περάσει πλέον στην αρµοδιότητα της Wipo / 
MADRID, έναν ευρωπαϊκό οργανισµό που διαχειρίζεται 
τα εµπορικά σήµατα παγκοσµίως και εξασφαλίζει την 
προστασία τους σε 130 χώρες.
Το νέο, ενδεχοµένως και πιο αυστηρό πλαίσιο υποστή-
ριξης των συστηµάτων και πιστοποίησης των προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α. υποχρεώνει αυτή τη φορά την Ελλάδα 
στη δηµιουργία Οµάδων ∆ιαχείρισης Ζωνών, κάτι το ο-
ποίο, έχει µεν θεσπιστεί, ουδέποτε ωστόσο εφαρµόστηκε 
από τους συντελεστές του αµπελοοινικού κλάδου. 

Παλιές και νέες άδειες φύτευσης
Τέλος, ένα ακόµα θέµα που απασχολεί το αρµόδιο τµή-
µα Αµπέλου και Οίνου, είναι οι διευθετήσεις που θα 
πρέπει να γίνουν σε σχέση µε τις άδειες φύτευσης. Πέ-
ραν της «µόνιµης πληγής» που έχει να κάνει µε τις α-
νενεργές άδειες φύτευσης και το πώς αυτές θα πρέ-
πει να αντιµετωπιστούν ώστε να µη χαθεί ένα κρίσιµο 
κεφάλαιο για την εγχώρια αµπελουργία, η αρµόδια αρ-
χή έχει θέσει θέµα παράτασης του χρόνου υλοποίησης 
(δηλαδή φύτευσης και πιστοποίησης) των νέων αδειών 
που είχαν ως τελική προθεσµία το έτος 2022. Σηµειω-
τέον ότι µια τέτοια παράταση είχε εξασφαλιστεί -λόγω 
πανδηµίας- για τις λήθεις αδειών της προηγούµενης δι-
ετίας, δηλαδή 2020 και 2021. Η απάντηση των Κοινο-
τικών Αρχών επί του θέµατος, θα ανοίξει το δρόµο για 
την έκδοση των τελικών εγκρίσεων και για τις νέες ά-
δειες (τριετούς διάρκειας) βάσει των αιτήσεων που υπο-
βλήθηκαν στα τέλη του 2022. 

ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

∆. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

2012 2021

1.984,45  |  2.164,64 

4.770,02 |  4.734,21 

2.603,00  |  2.672,30 

4.332,50  |  4.173,71
 

706,10  |  845,75
 

2.670,42  |  2.735,61
 

9.015,6  |  8.895,98

 7.387,05  |  6.987,92

 11.487,1  |  10.043,19
 

6.813,28   |  6.223,06

3.042,15  |  2.807.69

3.901,72  |  3.834,10

7.760,43  |  7.578,37

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ    66.473,82  |  63.696,53  
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Τα τελευταία χρόνια ενόψει της κλιµατικής αλλαγής, της έξαρσης  

των ασθενειών του ξύλου και της αδυναµίας εξεύρεσης εργατικών χεριών, πολλά 

πράγµατα που στο παρελθόν ίσχυαν σε αυτό που αποκαλούµε χειµερινό κλάδεµα, 

αρχίζουν να αναθεωρούνται

Κοντό ή αµολυτή,
ανάλογα µε την ποικιλία, 

τον αµπελώνα και το κρασί 

Κείµενο Χαρούλα Σπινθηροπούλου
* Γεωπόνος, ειδικός αµπελουργίας, οινοποιός

Σ
την Ελλάδα της έντονης ηλιοφάνειας (τουλάχι-
στον στις περισσότερες περιοχές της) το 
σύνηθες κλάδεµα καρποφορίας των οινοποιήσι-
µων ποικιλιών ήταν το κοντό, που εξασφάλιζε µια 

υπέρ του δέοντος παραγωγή, αφού οι περισσότερες 
γηγενείς αλλά και διεθνείς ποικιλίες είχαν µια πολύ ικανοποιη-
τική γονιµότητα οφθαλµών στις ευλογηµένες συνθήκες της 
χώρας µας.
Εξαίρεση κάποιες διεθνείς ποικιλίες που στις ψυχρότερες πε-
ριοχές έπρεπε να κλαδευτούν σε αµολυτή (µακρύ κλάδεµα) 
ώστε να δώσουν ικανοποιητική παραγωγή, αλλά και σε κά-
ποιες περιοχές, όπως η Σαντορίνη που το παραδοσιακό σύ-
στηµα διαµόρφωσης προσαρµοσµένο στο ιδιαίτερο περιβάλ-
λον της, επέβαλε την εφαρµογή αµολυτής.
Καθώς οι γνώσεις µας εµπλουτίζονταν, αρχίσαµε να κλαδεύ-
ουµε σε αµολυτή και ποικιλίες που έδιναν πολύ πυκνόραγο 
σταφύλι, όπως για παράδειγµα η Μαλαγουζιά, για να απο-
φύγουµε την προσβολή από το βοτρύτη, αφού τα σταφύλια 
στην περίπτωση της αµολυτής, ήταν πιο χαλαρά σε σχέση µε 
αυτά του κοντού κλαδέµατος και άρα µπορούσαν να προστα-
τευτούν καλύτερα. 
Παράλληλα έγινε φανερό ότι µε την εφαρµογή της αµολυ-
τής, το βλαστολόγηµα, µία από τις σηµαντικότερες εργασίες 
του αµπελιού, ήταν πιο εύκολο και πιο γρήγορο και άρα χρει-
άζονταν λιγότερα εργατικά χέρια.
Σε κάποιες ποικιλίες µε τάση ανθόρροιας από την άλλη, ό-
πως το Merlot,η διαµόρφωση των φυτών σε συστήµατα τύ-
που λύρας µε περισσότερο παλαιό ξύλο, βελτίωνε την καρ-
πόδεση της ποικιλίας λόγω περισσότερων αποθησαυριστικών 
ουσιών, ενώ σε ποικιλίες όπως το Ξινόµαυρο το κοντό κλά-

δεµα στο ίδιο σύστηµα διαµόρφωσης, όπως και στο κλασικό 
Royat σε πειράµατα στη Νάουσα έδινε πολύ καλύτερες ταν-
νίνες και καλύτερη ωρίµανση ραγών γενικότερα σε σχέση µε 
το σύστηµα Guyot (αµολυτή). 
Ο αµπελουργός κάτω από αυτό το πρίσµα πρέπει να σκεφτεί 
ποιο σύστηµα κλαδέµατος θα επιλέξει ανάλογα µε την ποικι-
λία, την περιοχή που θα καλλιεργήσει τον αµπελώνα του και 
τον τύπο του κρασιού που θέλει να παράγει.

Γενικές αρχές κλαδέµατος
Όποιο κλάδεµα όµως κι αν επιλέξει θα πρέπει να γνωρίζει και 
να εφαρµόζει τις γενικές αρχές του κλαδέµατος:
■ Υπολογίζουµε των αριθµό των µατιών που θα αφήσου-
µε ανάλογα µε την παραγωγή που επιδιώκουµε και πάντα ό-
µως σε σχέση µε την πρώτη και βασική αρχή του κλαδέµα-
τος: κλαδεύουµε ανάλογα µε τη ζωηρότητα και την ευρωστία 
του κάθε φυτού.
■ Προσπαθούµε από την αρχή που διαµορφώνουµε το φυ-
τό, οι πληγές που πραγµατοποιούµε κατά το κλάδεµα να βρί-
σκονται από την ίδια πλευρά του φυτού, ώστε να µην διακό-
πτεται-εµποδίζεται η ροή του χυµού προς τους βλαστούς και 
τα σταφύλια.
■ Ψεκάζουµε µε κάποιο χαλκούχο σκεύασµα αµέσως µετά 
το κλάδεµα, ενώ απολυµαίνουµε και τα ψαλίδια σε τακτά δι-
αστήµατα.
■ Το κλάδεµα φροντίζουµε να γίνεται, κατά το δυνατόν, µε 
καλό καιρό.
■ Προσπαθούµε να διατηρήσουµε το σχήµα του φυτού και 
να µην µειώνουµε τη φυλλική του επιφάνεια (αυξάνοντας το 
ύψος των κεφαλών).
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καλλιέργεια αµπελώνας

Βρισκόµαστε 
µπροστά σε νέα 
δεδοµένα
Ας αφήσουµε για λίγο 
τη δική µας εγωκεντρική 
προσέγγιση και ας 
αφουγκραστούµε 
για λίγο τα ίδια µας τα 
φυτά πάνω στα οποία 
βασίζουµε όλο το 
αφήγηµα του terroir 
και της φροντίδας 
των αµπελουργών 
και οινοποιών της 
κάθε αµπελουργικής 
περιοχής. Βρισκόµαστε 
µπροστά σε νέα 
δεδοµένα, σε αλλαγές 
στις οποίες θα πρέπει να 
προσαρµοστούµε εάν 
θέλουµε να συνεχίσουµε 
να καλλιεργούµε και να 
παράγουµε άξια λόγου, 
ιδιαίτερα κρασιά.  

■  Όταν αφαιρούµε κεφαλές, βραχίονες ή  τον κα-
βαλάρη στις κεφαλές (τον ανώτερο δηλαδή βλα-
στό της κεφαλής) δεν κλαδεύουµε σύρριζα στο πα-
λιό ξύλο, αλλά αφήνουµε ένα τακούνι το µήκος 
του οποίου εξαρτάται από το πάχος του τµήµατος 
που αφαιρούµε (1,5-2 φορές µεγαλύτερο). Ακόµη 
και όταν κλαδεύουµε τον πεζό (τον κατώτερο βλα-
στό της κεφαλής) ή µικραίνουµε το µήκος της αµο-
λυτής, αφήνουµε ένα τµήµα πάνω από τον τελευ-
ταίο οφθαλµό  µεγαλύτερο από το πάχος του τµή-
µατος που αφαιρούµε, ώστε η φυσιολογική νέκρω-
ση που θα προκύψει λόγω τοµής, να µην επηρεάσει 
το µάτι που βρίσκεται κάτω από την τοµή. Γιατί µιλά-
µε συνεχώς για την προσβολή των τοµών από τις α-
σθένειες του ξύλου και ιδιαίτερα την ίσκα που είναι 
και η συχνότερη ασθένεια του ξύλου, δεν ασχολού-
µαστε όµως και µε τη φυσιολογική νέκρωση των ι-
στών λόγω των τοµών του κλαδέµατος.

Στόχος η δηµιουργία ισορροπηµένων φυτών
Η άποψη ότι εάν αφήσουµε τακούνι (ή αφαιρέσου-
µε τον καβαλάρη όταν το µεσογονάτιο είναι πολύ µι-
κρό) θα βγουν πολλοί βλαστοί γύρω από την τοµή έ-
χει σχέση µε την ποικιλία και κυρίως µε τη ζωηρότη-
τα των φυτών. Υπερβολικά ζωηρές ποικιλίες ή πολύ 
ζωηρά φυτά βγάζουν συνήθως βλαστούς και χρειά-
ζεται µεγαλύτερη προσοχή και επιπλέον εργασία στο 
βλαστολόγηµα (και εδώ η δηµιουργία ισορροπηµέ-
νων φυτών προβάλει για µια ακόµη φορά ο στόχος 
που θα πρέπει να θέτουν οι αµπελουργοί όταν θέ-
λουν να παράξουν ποιοτικά σταφύλια). Το ερώτηµα 

είναι τι είναι πιο σηµαντικό, η επιπλέον εργασία ή ο 
κίνδυνος νέκρωσης κεφαλών ή βραχιόνων από την 
πραγµατοποίηση µεγαλύτερων τοµών και άρα µεγα-
λύτερης, σε βάθος, νέκρωσης.

Κλάδεµα και αναγεννητική αµπελουργία
Είναι γνωστή η σχέση µεταξύ παλαιών κληµάτων 
και ποιότητας των αµπελοοινικών προιόντων. Είναι 
επίσης γνωστό ότι η ύπαρξη αµπελώνων µεγάλης 
ηλικίας σε µία περιοχή είναι αποδεικτική της ιστορί-
ας της ως αµπελόεσσα.
Εάν δούµε τις περισσότερες περιοχές της χώρας 
µας, παρόλη την  ιστορία τους ως αµπελουργικές 
ζώνες, διαθέτουν λίγους αµπελώνες ηλικίας µεγα-
λύτερης των 50 ετών. Κι αυτό γιατί µε την έλλειψη 
σωστής φροντίδας κατά το κλάδεµα, και τη συχνό-
τερη παρουσία των ασθενειών του ξύλου, αµπελώ-
νες που ξεπερνούσαν τα 20 χρόνια θεωρούνταν µη 
παραγωγικοί και εκριζώνονταν. Η φράση «ο αµπε-
λώνας γηράσκει και πρέπει να ανανεωθεί» (µε εκρί-
ζωση και επαναφύτευση) ήταν και συνεχίζει να είναι 
η εύκολη λύση.
Την τελευταία 15ετία ευτυχώς η τάση αυτή άρχισε να 
αντιστρέφεται και να επιδιώκεται η διατήρηση των α-
µπελώνων µεγάλης ηλικίας. Έτσι αρχίσαµε να µιλά-
µε για αναγεννητική αµπελουργία που µπορεί, εκτός 
των άλλων, να µετριάσει τις συνέπειες και της κλιµα-
τικής αλλαγής, αλλά και να συνδράµει σε µια πιο αει-
φορική αντιµετώπιση του αµπελουργικού περιβάλλο-
ντος, αφού βασίζεται στην ενδυνάµωση των φυτών 
και σε µια πιο υγιή σχέση του φυτού µε το έδαφος. 
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Τα παλαιά κλήµατα διαθέτουν ένα εξαιρετικά ανεπτυγµένο ριζικό 
σύστηµα που µπορεί να εκµεταλλευτεί µεγάλη έκταση εδάφους 
και να προσροφήσει περισσότερο νερό και θρεπτικά απ' ό,τι νε-
αρότερα φυτά µε λιγότερο ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα. Εποµέ-
νως διαθέτει καλύτερα «προσόντα» ώστε να αντιµετωπίσει φαινό-
µενα ξηρασίας που θεωρείται ότι θα είναι έντονα µελλοντικά. Ε-
δώ λοιπόν, χρησιµοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, µπορoύµε να 
βελτιώσουµε το εδαφικό περιβάλλον και να ενισχύσουµε ακόµη 
περισσότερο την αντοχή των φυτών µας σε συνθήκες υδατικού 
stress (µυκόρριζες, ορυκτά µε ικανότητα συγκράτησης νερού και 
θρεπτικών κ.λπ.)
Όσον αφορά στο υπέργειο τµήµα του φυτού, φυτά εξασθενη-
µένα λόγω ηλικίας, κακού κλαδέµατος και ελλιπούς φροντίδας, 
πρέπει να δεχθούν το κατάλληλο κλάδεµα αναγέννησης: Περιο-
ρισµός των οφθαλµών κατά το χειµερινό κλάδεµα, αντικατάστα-
ση βραχιόνων, κεφαλών, κορµού κλπ, µε τρόπο ώστε η επιλογή 
των νέων οφθαλµών αντικατάστασης να γίνεται στην υγιή πλευρά 
του πρέµνου βοηθώντας στην απρόσκοπτη κυκλοφορία του χυ-

µού, φροντίζοντας παράλληλα τις τοµές που πραγµατοποιούµε, 
µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε.
Το να µειώσουµε την παραγωγή των πρέµνων µία χρονιά, για να 
έχουµε την επόµενη δυνατά και εύρωστα φυτά µε ένα καλά α-
νεπτυγµένο ριζικό σύστηµα, είναι κάτι που τους το οφείλουµε. 
Αυτά θα µας βοηθήσουν σταδιακά να καλύψουµε και κενά που 
υπάρχουν στους παλιούς αµπελώνες. Το να αφήνουµε πολλές 
αµολυτές σε ένα εξασθενηµένο φυτό ηλικίας 100 χρόνων µε το 
σκεπτικό ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες και οι άνεµοι µπορεί να 
µειώσουν πολύ την παραγωγή, όπως στη Σαντορίνη, είναι άτο-
πο, οδηγεί τα φυτά σε ακόµη µεγαλύτερη εξασθένηση και τους 
αµπελουργούς στο συµπέρασµα ότι πρέπει να προβούν σε ε-
κρίζωση. Ας σταµατήσουµε να θεωρούµε ότι προσφέροντας λί-
πασµα (να µην τους λείψει τίποτε), νερό (άφθονο) και κλάδεµα 
µε βάση την επιθυµητή  παραγωγή και όχι τη ζωηρότητα και την 
ευρωστία των φυτών µας, θα έχουν οι αµπελώνες µας µέλλον. 
Στις πρώτες δύσκολες συνθήκες θα µας υπενθυµίσουν ότι δεν 
τους φροντίσαµε κατά πώς τους έπρεπε!

11ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΡΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ
1 2 3

KΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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18    Wine Trails

ντίθετα στο ρεύµα της εποχής κινείται η υφιστάµε-
νη νοµοθεσία σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της 
ζώνης ΠΟΠ Αµυνταίου για τους αφρώδεις οίνους, 

καθώς ορίζει ότι ένα αφρώδες κρασί δεν µπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως ΠΟΠ Αµυνταίου, εάν δεν είναι «Sec», δηλαδή ηµίξηρο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Οινο-
ποιών Β. Ελλάδος, Στέλλιος Μπουτάρης, «τώρα δεν µπορούµε να 
χτίσουµε τη ζώνη του Αµυνταίου γιατί όταν χρησιµοποιούµε κρα-
σιά Brut, δεν επιτρέπεται από τη νοµοθεσία να τα χαρακτηρίσου-
µε ως ΠΟΠ Αµύνταιο ή να αναγράψουµε την ποικιλία ή ακόµα και 
τη χρονιά πάνω στη φιάλη. Αυτό συµβαίνει διότι η νοµοθεσία ορί-
ζει ότι τα κρασιά πρέπει να είναι Sec. Πρόκειται για µία πεπαλαιω-
µένη νοµοθεσία, που εναρµονίζεται µία χρονική περίοδο κατά την 
οποία οι καταναλωτές προτιµούσαν τα αφρώδη κρασιά να έχουν 
γλυκύτητα». «Πλέον η αγορά έχει στραφεί προς τα ξηρά κρασιά», 
συµπληρώνει ο κ. Μπουτάρης. Αυτήν τη στιγµή οι οινοποιοί της 
ζώνης του Αµυνταίου έχουν κινηθεί µε υπόµνηµά τους προς το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας την τροποποίηση της 
νοµοθεσίας. «Πρόκειται για µία διαδικασία που δεν γνωρίζουµε 
πότε θα ολοκληρωθεί, καθότι εξαρτάται απόλυτα από τους χειρι-
σµούς των ανθρώπων του υπουργείου» σηµειώνει ο ίδιος. 

Α

Αφήνει έξω από το ΠΟΠ Αµύνταιο  
τα αφρώδη ξηρά κρασιά η νοµοθεσία
Την αλλαγή της νοµοθεσίας ζητούν οι οινοποιοί του Αµύνταιου µε υπόµνηµά τους στο υπουργείο

Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης 

ΠΟΠ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ

Ειδικό Μέτρο στην ΚΑΠ 
για τον Αττικό αµπελώνα

Πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της ποικιλίας του Σαββατιανού ως προϊόν ΠΟΠ 
αναλαµβάνουν αµπελουργοί και τοπικοί φορείς της Ανατολικής Αττικής.

θεσµικά επενδύσεις

Στην προοπτική δηµιουργίας νέας δράσης στα οι-
κολογικά σχήµατα (νέο πρασίνισµα) για τους πα-
ραγωγούς του αττικού αµπελώνα αναφέρθηκε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς 
στο πλαίσιο ηµερίδας για τη διάσωση του αττικού 
αµπελώνα, που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβου-
λία της ΚΕΟΣΟΕ και τη συµµετοχή των οινοποιητι-
κών συνεταιρισµών της Αττικής. «Πεποίθησή µου 
είναι ότι η δράση αυτή µπορεί να υποστηριχθεί και 
να εγκριθεί. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα για ένα 
µόνιµο συµπληρωµατικό εισόδηµα για όσους δρα-
στηριοποιούνται στον αττικό αµπελώνα», σηµείω-
σε µεταξύ άλλων ο υπουργός. 
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Στέλλιος Μπουτάρης, πρόεδρος της Ένωσης 
Οινοποιών Βορείου Ελλάδος
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Wine Trails    19

Ηλεκτρονική 
σήµανση  
για τους  
οίνους ΠΟΠ
Την εγκατάλειψη της αναχρονι-
στικής χάρτινης ταινίας και τη 
θέσπιση της ηλεκτρονικής σή-
µανσης για τους οίνους ΠΟΠ, α-
νακοίνωσε η γενική γραµµατέ-
ας του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Χριστιάννα Καλογή-
ρου, στο πλαίσιο συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησε την Πα-
ρασκευή 27 Ιανουαρίου η Ε∆Ο-

ΑΟ. Πρόκει-
ται για µια 
προσπάθεια 
στην οποία 
έχουν θέ-
σει την προ-
σωπική τους 

σφραγίδα, ο σηµερινός πρόε-
δρος της Ε∆ΟΑΟ, Κωσταντίνος 
Ευσταθίου, αλλά και η γραµµατέ-
ας του υπουργείου κυρία Καλο-
γήρου. Όπως χαρακτηριστικά α-
νέφερε η ίδια, δηµιουργήθηκε 
µία οµάδα εργασίας από την Ε-
∆ΟΑΟ και στελέχη του υπουργεί-
ου για τον εκσυγχρονισµό της πι-
στοποίησης των ΠΟΠ οίνων µε τη 
χρήση QR Code µε όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες. 
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 Χριστιάννα Καλογήρου, 
γενική γραµµατέας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων

ην καθιέρωση του ελληνικού κρασιού 
στον παγκόσµιο οινικό χάρτη, µέσα από 
συγκεκριµένες δράσεις υποστήριξης 
της προβολής της εγχώριας παραγωγής 

αλλά και µε χρήσιµα εργαλεία που παρέχουν στους 
επαγγελµατίες του οίνου χρήσιµες πληροφορίες 
γύρω από τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, προωθεί και η 
δεύτερη φάση της καµπάνιας ENOS που διαχειρίζεται 
η Ε∆ΟΑΟ. Σε συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε 
την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο 
ELECTRA PALACE της Αθήνας, έγινε ένας πρώτος 
απολογισµός της µέχρι σήµερα δραστηριότητας 
γύρω από το συγκεκριµένο πρόγραµµα που τρέχει 
ταυτόχρονα σε Γερµανία και Ελλάδα, ενώ στη δεύτερη 
χρονιά του περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, συµµετοχή 
σε εµπορικές εκθέσεις, ηµερίδες, γευστικές δοκιµές, 
masterclasses, webinars, podcasts και άλλα.
Η υλοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου και 
συγκεκριµένα το µέτρο «Ενηµέρωση στα Κράτη µέλη» 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος είναι να 
αναδειχθούν τα εγγενή, ανώτερα χαρακτηριστικά των 
υπό ενηµέρωση οίνων, η εφαρµογή των αυστηρών 
ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και την 
εµπορία, καθώς και η εφαρµογή πρότυπης αµπελουργίας, 
όπου καλλιεργούνται οι οίνοι ενδιαφέροντος.

Οινόφιλους κι επαγγελµατίες 
προσεγγίζει η δράση ENOS 

Τ

Από αριστερά ο Master of Wine, Κωνσταντίνος Λαζαράκης, η ∆ιευθύντρια 
της Ε∆ΟΑΟ, Μαρία Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ, Κωνσταντίνος 
Ευσταθίου, και ο Managing Director της AMUSE, Βασίλης Μεντζελόπουλος
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ΜΕΙΩΣΗ  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Το πρόγραµµα φιλοδοξεί 
να παράσχει στους 
επαγγελµατίες του οίνου 
πληροφορίες και εργαλεία 
για την παρουσίαση του 
κρασιού µε υπευθυνότητα.

θεσµικά επενδύσεις
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20    Wine Trails 

συνέντευξη

Ian Harris

Περάσµατα  
στο µέλλον 

οφείλει  
να ανοίγει

η εταιρική 
ευθύνη

Συνέντευξη: Σοφία Σπύρου

Ευκαιρία κατάρτισης στο χώρο της 
εστίασης, της φιλοξενίας και του 

τουρισµού φιλοδοξεί να παρέχει το 
εκπαιδευτικό σχήµα για µητέρες 

µονογονεϊκής οικογένειας που υλοποιεί 
το WSPC σε συνεργασία µε το Ίδρυµα 

Basset Foundation. Το Wine Trails 
συνάντησε στην Αθήνα, στα γραφεία 

του WSPC, τον Ian Harris, o οποίος 
παρουσίασε το πρόγραµµα µαζί µε τον 

Κωνσταντίνο Λαζαράκη  
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«Ως µέλος του ∆Σ του 
Ιδρύµατος Gerard Basset 
όταν είδα την αίτηση 
που υπέβαλε το WSPC 
ήξερα ότι θα υλοποιούσαν 
µεπιτυχία το εν λόγω 
πρόγραµµα» σηµείωσε 
µεταξύ άλλων π Ian Harris, 
πρώην CEO του WSET. 

Η δράση της παροχής υποτροφιών σε 25 γυναίκες 
αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών έρχεται να 
συµπληρώσει την εκπαίδευση που παρέχει εδώ και 
18 χρόνια ο οργανισµός WSPC στην Ελλάδα. Ποια 
είναι η φιλοσοφία και η λογική πίσω από τη δράση;
Κ.Λ. Μέσα από τη δουλειά που κάνει το Ίδρυµα Gérard  
Basset είδαµε µια ευκαιρία να αγκαλιάσουµε γυναίκες που 
λόγω συνθηκών αντιµετωπίζουν προκλήσεις και κινδυνεύ-
ουν να βιώσουν αποκλεισµό. Είµαστε οπαδοί της προσέγγι-
σης που λέει ότι η εκπαίδευση δηµιουργεί εφόδια να κάνεις 
βήµατα εξέλιξης και να δηµιουργήσεις ελπίδα για το µέλλον. 

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του WSPC;
Κ.Λ. Το πρόγραµµα αποτελεί  ένα από τα πρώτα βήµατα 
που κάνουµε στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Κάτι που επίσης κάνουµε τακτικά είναι ότι προσπαθούµε να 
παρέχουµε υποτροφίες στους καλύτερούς µας σπουδαστές 
µε την υποστήριξη εταιρειών στο χώρο του κρασιού. Μάλιστα 
υπάρχουν Έλληνες οινοπαραγωγοί που βοηθούν µε µυστικό-
τητα επικοινωνώντας µαζί µας για να παρέχουµε µε διακριτι-
κότητα στήριξη σπουδαστές µε οικονοµικές δυσκολίες. 

Τι περιλαµβάνουν τα τρία εκπαίδευσης πάνω στο 
κρασί, τα αποστάγµατα και τον καφέ-τσάι-κακάο;
Κ.Λ. Το πρώτο πρόγραµµα περιλαµβάνει µια πρώτη εισαγω-
γή στο κρασί που αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο κατάρτισης 
που πιστοποιεί ο οργανισµός WSET. Το δεύτερο που προ-
σφέρεται από τον ίδιο οργανισµό αφορά σε αποστάγµατα 
και περιλαµβάνει αντίστοιχες θεµατικές ενότητες µε το πρό-
γραµµα του κρασιού. Το τρίτο που αφορά στον καφέ προ-
σφέρεται από το Beverage Standards Association BSA. 

Ποια είναι η οικονοµική αξία των διδάκτρων για κά-
θε µια από τις 25 υποτροφίες; 
Κ.Λ. Τα δίδακτρα έχουν αξία πάνω από 1.000 ευρώ ανά υ-
ποτροφία και οι ωφελούµενες θα λάβουν την πιστοποίηση 
από το WSET και  το BSA. Είναι διεπαγγελµατικοί σύλλογοι 
που εδρεύουν µεν στην Αγγλία, παράλληλα όµως έχουν υ-
ποκαταστήµατα και οι πιστοποιήσεις τους είναι σεβαστές α-
πό τους επαγγελµατίες του χώρου σε όλο τον κόσµο. 

Πως εκτιµάτε ότι θα βοηθήσει τις γυναίκες ωφε-

λούµενες του προγράµµατος η εκπαίδευση πάνω 
στα τρία αντικείµενα που προαναφέραµε;
I.H. Στον κόσµο του κρασιού παίζει πολύ µεγάλο ρόλο το δί-
κτυο των προσωπικών επαφών που διαθέτεις πέρα από τις 
καθαυτές γνώσεις πάνω στο αντικείµενο. Προσφέροντας 
τη δυνατότητα στις γυναίκες που θα λάβουν την υποτροφία 
να παρακολουθήσουν δια ζώσης το πρόγραµµα θα συνδρά-
µουµε ώστε να αποκτήσουν ένα αρχικό δίκτυο επαφών. 
Κ.Λ. Έχουµε διαπιστώσει ότι η εξειδίκευση που παρέχουν 
τα προγράµµατά µας αποτελεί πολύτιµο επαγγελµατικό ε-
φόδιο. Ακόµη και 500 οινοχόοι να εισέρχονταν στην αγο-
ρά στη σεζόν θα έβρισκαν δουλειά σε µία εβδοµάδα. Ένα 
από τα προνόµια όσων αποφοιτούν είναι η πρόσβαση στο 
κέντρο σταδιοδροµίας που έχουµε δηµιουργήσει το οποίο 
συνδέει τους υποψήφιους εργαζόµενους µε τους δυνητι-
κούς εργοδότες. Έτσι κάθε εβδοµάδα προωθούµε στους 
αποφοίτους µας ένα δελτίο που ενηµερώνει για τις θέσεις 
εργασίας. Κατά µέσο όρο ανακοινώνονται 20 θέσεις εργα-
σίας ενώ στην αρχή της τουριστικής σεζόν αυτός ο αριθµός 
µπορεί να φτάσει και 50 αγγελίες σε εβδοµαδιαία βάση. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των γυναικών;
Κ.Λ. Το πρώτο κριτήριο είναι η καλή κατανόηση Αγγλικών 
γιατί η εκπαίδευση των αποσταγµάτων παραδίδεται στα Αγ-
γλικά ενώ γενικά είναι µια προαπαιτούµενη δεξιότητα. Θα 
ζητηθεί επίσης από τις αιτούσες να καταθέσουν βιογραφικό 
και θα προτιµηθούν άτοµα που έχουν σχετική προϋπηρεσία. 
Βασικό χαρακτηριστικό είναι να διαθέτουν οι υποψήφιες εί-
ναι διάθεση να επενδύσουν στην εκπαίδευσή τους και να δι-
ατηρήσουν µια καλή επίδοση στις εξετάσεις. Θέλουµε δη-
λαδή αυτό το ακριβό δώρο να δοθεί σε άτοµα που θα έχουν 
τη διάθεση να το αξιοποιήσουν.

Τi σκέψεις έχετε για το µέλλον της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης του WSPC;
Κ.Λ. Αυτή είναι µόνο η αρχή, στα επόµενα χρόνια θα θέλα-
µε να χρησιµοποιήσουµε αυτούς τους πόρους για να προτεί-
νουµε σε εταιρείες του χώρου να προσφέρουν ένα χρηµα-
τικό ποσό ίσης αξίας για τη χρηµατοδότηση φιλανθρωπικών 
δράσεων. Γιατί νοµίζω ότι υπάρχει ανάγκη για την απόκτη-
ση κατάρτισης που µπορεί να εξασφαλίσει στους εργαζοµέ-
νους ης φιλοξενίας της εστίασης και του τουρισµού καλύτε-
ρες επαγγελµατικές προοπτικές για το µέλλον.

�©
 ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜ

ΑΛΗ�

20-21_WSPC_SYNENTEYXH.indd   21 07/02/2023   18:07



22    Wine Trails

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Στρατιώτες των αµπελιών 
οι πάπιες στη Νότια Αφρική

Σ την προστασία των φυτών 
του αµπελιού µε φυσικό τρό-

πο φροντίζουν 500 άσπρες, µαύ-
ρες και καφέ ινδικές πάπιες δρο-
µείς στο οινοποιείο Vergenoegd 
Löw Wine Estate που βρίσκεται στο 
Stellenbosch της Νότιας Αφρικής. 
Ο Corius Visser, υπεύθυνος για τον 
αµπελώνα, αναφέρει σχετικά: «Τους 
λέµε στρατιώτες των αµπελιών. Τρώνε 
όλα τα µικρά έντοµα, ώστε να µην 
χρειάζεται να ψεκάζουµε για τυχόν 
παράσιτα στους αµπελώνες. Τα 

διατηρούν απαλλαγµένα από παράσιτα. Αυτοί είναι οι φροντιστές».Επιπλέον, οι 
άνθρωποι που διαχειρίζονται τον αµπελώνα χρησιµοποιούν τα απόβλητα από τις 
πάπιες για να παράγουν λίπασµα, το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη των σταφυλιών.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Εισηγητής στο Συµπόσιο  
των Masters of Wine  
ο John Malkovich

Σ το Βισµπάντεν της Γερµανίας θα συγκεντρωθεί τον Ιούνιο 
του 2023 η αφρόκρεµα της οινικής κοινότητας όπου θα 

διεξαχθεί το Masters of Wine Symposium, στη διάρκεια του 
οποίου θα λάβουν χώρα πρωτοποριακά σεµινάρια και εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας. Μεταξύ των εισηγητών θα είναι και ο  διάσηµος 
Αµερικανός ηθοποιός John Malkovich, ο οποίος παράγει κρασί 
στη Νότια Γαλλία και συγκεκριµένα στην περιοχή Vaucluse από 
ένα βιολογικό κτήµα µε Pinot Noir και Cabernet Sauvignon, 
τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κόκκινων και 
ροζέ κρασιών για τη σειρά Les Quelles de la Coste. Μαζί µε 
τον Malkovich θα συµµετάσχουν µαζί µε µια σειρά από άλλους 
οµιλητές, συµπεριλαµβανοµένης της βραβευµένης από το the 
drink business ως «Γυναίκα της Χρονιάς», Dr Laura Catena, καθώς 
και της κυρίαρχης του κρασιού και κριτικού Jancis Robinson. Το 
Συµπόσιο θα διαρκέσει από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2023, 
µε οικοδεσπότη το Deutsches Weininstitut (DWI). 

κόσµος 
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∆ΗΜΟΦΙΛΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣTIM JACKSON MW

Τ ην ανοδική της πορεία συνέχισε και το 2022 η αγορά εκλεκτών 
κρασιών, ξεπερνώντας τον χρυσό και χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες όπως ο S&P500 (πτώση 18,11%) και ο FTSE100 (άνοδος 
4,7%), σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Cult Wines. Όπως 
αναφέρει, η αγορά εκλεκτού κρασιού σηµείωσε άνοδο 20,54% 
κατά τη διάρκεια της 12µηνης περιόδου, ξεπερνώντας εύκολα 
τα παραδοσιακά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα 
εναλλακτικά όπως ο χρυσός, επιδεικνύοντας σχετική ανοσία σε ένα 
ασταθές µακροοικονοµικό περιβάλλον. Μάλιστα το εκλεκτό κρασί 
παρέµεινε υγιές χαρτοφυλάκιο ακόµη και το τελευταίο τρίµηνο 
του έτους (αύξηση 1,54% στο τρίµηνο), παρά τις συνεχιζόµενες 
οικονοµικές ανησυχίες και την αστάθεια στις ευρύτερες 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, εν µέσω πληθωριστικών πιέσεων και 
ύφεσης στις µεγάλες οικονοµίες.  Ως αποτέλεσµα, οι επενδυτές 
αναµένεται να «συνεχίσουν να αναζητούν πραγµατικά περιουσιακά 
στοιχεία, όπως το εκλεκτό κρασί το 2023 και µετά, καθώς ο 
πληθωρισµός παραµένει σε υψηλά πολλών δεκαετιών», εκτιµάται.

Οινικό µελλον για τη Σουηδία 
χτίζει η κλιµατική αλλαγή

Α ν και σχετικά 
µικροί, στα 150 

εκτάρια, οι αµπελώνες της 
Σουηδίας έχουν επεκταθεί 
κατά 50% τα τελευταία 
δύο χρόνια ενώ µέσα σε 
πέντε χρόνια αναµένεται 
να υπερδιπλασιαστούν ενώ 
παράλληλα οι εγχώριες 
πωλήσεις σουηδικού 
κρασιού έχουν σχεδόν 
διπλασιαστεί τα τελευταία 
πέντε χρόνια. Ζωτικής 
σηµασίας για την αµπελουργική επιτυχία θα είναι η χρήση 
ανθεκτικών στις ασθένειες ποικιλιών σταφυλιού και βιώσιµων 
συστηµάτων καλλιέργειας σηµειώνουν οι ειδικοί..

CULT WINES

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ 
ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ Η ΑΓΟΡΑ 
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Ένας πλήρους απασχόλησης MW 
για τους ταξιδιώτες της British Airways

Μ ε σκοπό να βελτιώσει την εµπειρία 
των πελατών της τόσο στο έδα-

φος, όσο και στον αέρα, η British Airways 
προσέλαβε τον Tim Jackson MW. Στα κα-
θήκοντά του περιλαµβάνονται µεταξύ άλ-
λων η επιλογή και δοκιµή νέων κρασιών, η 
επιµέλεια περιγραφών µενού, η ανάπτυξη 
της ευρύτερης στρατηγικής ποτών της αε-
ροπορικής εταιρείας και η προµήθεια µιας 
ποικιλίας κρασιών από όλο τον κόσµο για 
να απολαύσουν οι πελάτες. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει επίσης ένα ακόµη µεγάλο µέ-
ρος του ρόλου του που θα περιλαµβάνει τη 
συνεκτίµηση των διαφορών στις γεύσεις, 
καθώς και στις αλλαγές γεύσης και δοµής 
των ποτών ανάλογα µε το υψόµετρο.
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«Για να βγουν στους δρόµους οι αµπελουργοί του Μπορντό, τότε τα 
πράγµατα πάνε πραγµατικά στραβά». Με τη φράση αυτή, ο Jean-

Samuel Eynard, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αγροτικών Ενώσεων FDSEA, υ-
πογραµµίζει την προβληµατική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλά-
δος και αποτυπώνεται στις δυναµικές κινητοποιήσεις  των αµπελουργών στα 
τέλη του περασµένου έτους και στις αρχές του νέου, για τη διεκδίκηση ολιστι-
κών λύσεων αναδιάρθρωσης του τοµέα που αντιµετωπίζει ζητήµατα προσφο-
ράς-ζήτησης. Ζητούν χαµηλότοκο δανεισµό µε κρατικές εγγυήσεις, ενισχύ-
σεις για απόσταξη κρίσης αλλά και πριµ εξόδου. Ο Joël Boueilh, πρόεδρος 

των συνεταιριστικών οινοποιείων (Vignerons Cooperateurs), απαριθµεί τις α-
βεβαιότητες του 2023: Πληθωρισµός και υποκατανάλωση: «∆ιανύουµε τη 
χρονιά όλων των κινδύνων» επισηµαίνει ο αµπελουργός από το Saint-Mont. 
«Eίναι απαραίτητο να βαθµονοµηθούν τα αιτήµατα στήριξης για να αποφευ-
χθούν παρενέργειες»,  συµπληρώνει. «Για παράδειγµα, το αίτηµα για οριστικό 
ξερίζωµα των πλεοναζόντων αµπελιών στο Μπορντό θα µπορούσε να προκα-
λέσει αιµορραγία στο Μπερζεράκ. Πέρα από τα µέτρα έκτακτης ανάγκης, έ-
χουµε την επιτακτική ανάγκη να εργαστούµε για έναν οδικό χάρτη για τα επό-
µενα χρόνια για τη γαλλική αµπελοκαλλιέργεια», τονίζει.

Ο τοµέας δεν χρειάζεται 
άλλη µια έκθεση, αλλά µια 
σφαιρική αµφισβήτηση της 
υφιστάµενης κατάστασης για 
να καταλήξει σε ένα καινοτόµο 
σχέδιο δράσης, εκτιµούν οι 
αµπελουργοί.

Συλλεκτική έκδοση της 
Balllers µε µπουκάλι στο 
χρώµα του club της οµάδας.

ΝΤΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ευρωπαϊκή Πόλη Οίνου 2023

Η κοιλάδα Douro, η έδρα παραγωγής κρασιών Port της Πορτογαλίας, ονο-
µάστηκε ως η φετινή Ευρωπαϊκή Πόλη του Οίνου, παρόλο που τεχνικά... 

δεν είναι πόλη. Πρόκειται για την παλαιότερη οριοθετηµένη περιοχή κρασιού 
στον κόσµο ενώ αποτελεί Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. 
Σύµφωνα µε τη Κοινότητα Douro (CIM Douro), µια τοπική διοικητική µονάδα, 
έχουν προγραµµατιστεί «δεκάδες πρωτοβουλίες» για όλο το έτος.

Manchester City 
µαζί µε τον οίκο 
σαµπάνιας Ballers

Σ υνεργασία µε την Ballers Brands 
Ltd. ανακοίνωσε η Manchester 

City µε τη συµφωνία να περιλαµβάνει 
και µια σειρά από µπουκάλια µε την ε-
πωνυµία του Manchester City Football 
Club. Η περιορισµένης έκδοσης σειρά 
Ballers Champagne Manchester City 
περιέχει επί του παρόντος ένα µείγµα 
Brut και ροζέ σαµπάνιας.

κόσµος 

ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟ
Ζητούν χαµηλότοκο δανεισµό µε κρατικές εγγυήσεις, ενισχύσεις για απόσταξη κρίσης και πριµ εξόδου

22-27_eidiseis.indd   24 07/02/2023   18:26



22-27_eidiseis.indd   25 07/02/2023   18:26



26    Wine Trails

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τιµητική έκδοση 
Οινάνθη προς τιµήν της 
Σταυρούλας Κουράκου

E να βιβλίο - φόρο τιµής στη Σταυρούλα 
Κουράκου, τη γυναίκα που υπηρέτησε για 

µισό αιώνα το ελληνικό κρασί, αποτελεί η «Οινάνθη», 
την έκδοση του οποίου ανέλαβαν 28 οινοποιεία και 
συνεταιριστικοί φορείς. Πρόκειται για µια συλλογή 
από 50 κείµενα από το αρχείο της  95χρονης 
σήµερα Σταυρούλας Κουράκου, µια περιήγηση στην 
πολύτιµη εργογραφία της µε έναν συµβολικό τίτλο 
που παραπέµπει στα «εύοσµα 
άνθη της άγριας αµπέλου». 
H επίσηµη παρουσίαση 
έγινε στις 30 Ιανουαρίου
στο Ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετάννια, στο πλαίσιο των 
«ΒορΟινών της Αθήνας».
«Το βιβλίο, εµπλουτισµένο µε 
πρωτότυπο εικονογραφικό 
υλικό, συγκεντρώνει κείµενα 
από το ευρύ και πολυδιάστατο 
πεδίο θεµάτων που πραγµατεύεται το πολύτιµο 
έργο της» σηµείωσε ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου, Γιάννης Βογιατζής, ιθύνων νους της 
ξεχωριστής αυτής πρωτοβουλίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT

Χρονιά ρεκόρ το 2022 για τις 
εξαγωγές ελληνικού οίνου

A ύξηση 17% στην αξία και 6,5% στην ποσότητα εξαγωγών ελληνικού 
οίνου για το διάστηµα Ιανουάριος – Νοέµβριος 2022, σε σύγκριση µε 

το αντίστοιχο διάστηµα του 2021, δείχνουν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της 
Eurostat. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 2022 αποτελεί χρονιά-ρεκόρ για τις 
εξαγωγές ελληνικού κρασιού, καθώς η συνολική αξία έως και τον Νοέµβριο 
του 2022 έχει υπερβεί τα 90 εκατοµµύρια ευρώ. Οι top50 προορισµοί ως προς 
την αξία των εξαγωγών στο διάστηµα Ιανουάριος – Νοέµβριος 2022 είναι η 
Γερµανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κύπρος και το Ηνωµένο Βασίλειο.

ελλάδα 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΒορΟινά

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙΝΟΧΟΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ 2023 Ο ΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ο Άρης Σκλαβενίτης, συνιδιοκτήτης και sommelier του wine bar Oinoscent, 
αναδείχθηκε καλύτερος Οινοχόος για το 2023 και θα εκπροσωπήσει την 

Ελλάδα στον Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Sommelier, µια από τις πιο σηµαντικές 
διοργανώσεις στον κλάδο της Παγκόσµιας Οινοχοΐας, που θα διεξαχθεί το 2026 
από τη ∆ιεθνή Ένωση Οινοχόων (A.S.I). Να σηµειωθεί ότι ο Άρης Σκλαβενίτης, 
έχει αναδειχθεί νικητής του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Οινοχόων και το 2016 
και το 2019. Ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Οινοχόων διεξάγεται στα πλαίσια της 
οινικής εκδήλωσης «Τα ΒορΟινά» της Ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», η 
οποία είναι ο Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης. Ο διαγωνισµός οργανώνεται 
κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων και έχει την υποστήριξη µιας 
πληθώρας εµβληµατικών χορηγών οι οποίοι βοηθούν στην πραγµατοποίηση 
του διαγωνισµού αλλά και συµβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω εκπαίδευση 
των καλύτερων, µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεών τους πάνω σε θέµατα που 
αφορούν το αντικείµενο της δουλειάς τους.

Από αριστερά προς τα δεξιά, Κωνσταντίνος Κοσµόπουλος, Ά-
ρης Σκλαβενίτης, Παναγιώτης Κατσούδας, οι τρεις φιναλίστ. 
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ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΝΙΑΚ 
ΒΑ∆ΙΖΕΙ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Να προσδώσουν premium χαρακτηριστικά στο ταλαιπωρηµένο 

από ανορθόδοξες πρακτικές τσίπουρο επιδιώκουν οι Έλληνες 

αποσταγµατοποιοί δηµιουργώντας ένα προϊόν παλαίωσης µε 

ευγενή χαρακτηριστικά, το οποίο διέπουν αυστηροί κανόνες 

προστασίας κατά την παραγωγή και απόσταξή του, όπως 

συµβαίνει µε το παγκοσµίως καταξιωµένο γαλλικό κονιάκ

Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης vΦωτογραφιές: Γεωργία Καραµαλή

Σ
ε πεδίο δηµιουργικών αναζητήσεων, που συχνά µεταφράζονται σε φιλόδοξα 
επιχειρηµατικά πλάνα, µετατρέπεται το τελευταίο διάστηµα το τσίπουρο. 
Ανάµεσα στα πολλά παραδείγµατα βρίσκονται συνεταιρισµοί όπως ο ΕΟΣ 
Σάµου που «σηκώνει» µε επένδυση 600.000 ευρώ αποσταγµατοποιείο στο νησί 

για το αρωµατικό Μοσχάτο, και η Zoinos που έστησε και δεύτερο άµβυκα για να καλύψει τη 
ζήτηση για το ηπειρώτικο τσίπουρο. Την ίδια στιγµή το εµβληµατικό Κατώγι Αβέρωφ επιστρέ-
φει δυναµικά στο απόσταγµα µε µια επένδυση 800.000 ευρώ ενώ οινοποιοί όπως ο 
∆ηµήτρης Μπίζας από την Άρτα και ο Χρήστος Πουλτσίδης της οµώνυµης οινοποιίας της 
Λάρισας δροµολογούν περισσότερα και σταθερά βήµατα στον κλάδο. Πολλές από αυτές τις 
προσπάθειες που συχνά µετουσιώνονται και σε ένα προσεγµένο και «βαρελάτο» λόγω 
παλαίωσης προϊόν µε έντονα, ξεχωριστά αρωµατικά αλλά και φίνα γευστικά χαρακτηριστικά, 
ήρθαν στο προσκήνιο της φετινής έκθεσης «Ελληνικό Απόσταγµα 2023», που διοργάνωσε η 
Vinetum στις 29 Ιανουαρίου στον φιλόξενο χώρο του Ωδείου Αθηνών. 

Τσίπουρο εξαετίας µε παλαίωση σε τρία διαφορετικά είδη βαρελιών
Eνδεικτική του ρεύµατος που υφίσταται στην αγορά είναι η νέα κυκλοφορία της θεσσαλικής 
Αποσταγµατοποιίας Αποστολάκη, η οποία έφερε στο προσκήνιο εκτός από το ήδη υπάρχον 
τσίπουρο «Μανιφέστο» των 18 µηνών και µία ίδια ετικέτα που παλαιώνει για 6 χρόνια σε τρία 
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1. Το βραβευµένο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο του Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Τυρνάβου παράγεται από Μοσχάτο Τυρνάβου.
2. Το τσίπουρο «Μανιφέστο» της θεσσαλικής Αποσταγµατοποιίας Αποστολάκη από Μοσχάτο Αµβούργου παλαιώνει για 18 µήνες.
3. Την εκδήλωση Ελληνικό Απόσταγµα, την οποία διοργάνωσε η εταιρεία Vinetum, φιλοξένησε στις 29 Ιανουαρίου το Ωδείο Αθηνών.
4. ∆υναµική επιστροφή στα αποστάγµατα για το Κατώγι Αβέρωφ µε µια επένδυση της τάξης των 800.000 ευρώ σε ιδιόκτητη µονάδα.
5. Από αµπελοτόπι Μοσχάτου Τυρνάβου ηλικίας 65 ετών προέρχεται η πρώτη ύλη για το Distiller's Choice της οικογένειας Καρδάση.
6. Η πρώτη εµφιάλωση του τσίπουρου Ζώπυρο της οικογένειας ∆ηµητριάδη έγινε το 2015 µε στέµφυλα από τον ιδιόκτητο αµπελώνα της ∆ράµας.
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1. Στη σκιά των Μετεώρων, περιοχή µε πλούσια παράδοση στο από-
σταγµα, δραστηριοποιείται το οινοποιείο-αποσταγµατοποιείο «Με-
τέωρο» της οικογένειας Τσίνα µε µεράκι και σύγχρονες τεχνικές.
2. Πέντε ποικιλίες, Ασύρτικο, Sauvignon Blanc, Κουντούρα, Μα-
λαγουζιά και Μούχταρο, παλαιώνουν αυτόνοµα στα βαρέλια και 
στη συνέχεια συνδυάζονται για την παραγωγή του τσίπουρου «Last 
Battle 1829» της οικογένειας Ζαχαρία, αφιερωµένο στην τελευταία 
µάχη που έδωσαν τα ελληνικά στρατεύµατα στην Πέτρα Βοιωτίας 
κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας.
3. Έµφαση σε τοπικές ποικιλίες, όπως ο Καρναχαλάς, η Κερατσούδα 
και ο Μπογιαλαµάς δίνει η Αποσταγµατοποιία Μπέλλας από το Σουφλί. 
4. Στις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης, ένα µπαρ µε 
mixologists δηµιουργούσε κοκτέιλ µε βάση ελληνικά αποστάγµατα. 
5. Τσίπουρο από την ποικιλία Mαύρο Μοσχάτο  που ωριµάζει σε 
δρύινα βαρέλια είναι η ετικέτα Puro από το artisan αποσταγµατο-
ποιείο του Θάνου Καραθάνου στο Παλιούρι Καρδίτσας.

1

4

2 3

5

διαφορετικά είδη βαρελιών και παρήχθη σε 2.800 φιάλες. «Επιθυµία µας ήταν να 
προσφέρουµε αρώµατα του καπνιστού και του ξύλου. Προσπάθειά µας ήταν να 
δηµιουργήσουµε ένα προϊόν που είναι παρεµφερές µε το κονιάκ» σηµειώνει ο χη-
µικός και οινολόγος Αντώνης Μαρίνος. Την ίδια στιγµή η οικογένεια Καρδάση, έ-
χοντας ήδη διαγράψει τη δική της διαδροµή στα αποστάγµατα, ενισχύει την παρου-
σία της µε ένα «γηραιότερο» ως προς το χρόνο παλαίωσης τσίπουρο, το οποίο «ξε-
κουράζεται» για τρία χρόνια σε δρύινα γαλλικά βαρέλια και κυκλοφόρησε φέτος σε 
536 φιάλες. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Θοδωρή Καρδάση, στο «Distiller’s Choice», 
ακολουθείται η διαδικασία της διπλής απόσταξης και παράγεται ένα προϊόν που 
προτείνεται για τη δηµιουργία κοκτέιλ. Στο δρόµο του κονιάκ και  ο Βασίλης και η 
Άρτεµις Τσίνα από την Αποσταγµατοποιία Μετέωρο µε το παλαιωµένο τσίπουρο 
«Asclepius» µε την κυρία Τσίνα να αναφέρει «αυτό που θέλουµε να δηµιουργήσου-
µε είναι µία γκάµα µε τσίπουρο σε διαφορετικές παλαιώσεις 4, 8 και 12 ετών και να 
βαδίσουµε στον δρόµο του κονιάκ». 
Την προσέγγιση νεότερων σε ηλικία καταναλωτών επιζητά η Αποσταγµατοποιία 
Μπέλλας από το Σουφλί του Έβρου, η οποία µετά το παλαιωµένο τσίπουρο που πα-
ραµένει για δύο χρόνια σε βαρέλια, εξετάζει να δηµιουργήσει και ένα πιο ευκολόπι-
οτο παλαιωµένο απόσταγµα που θα παραµένει για περίπου 6 µήνες στο βαρέλι. 
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Μ ε κινήσεις που την οδηγούν στην ενίσχυση 
του αριθµού και των ποσοτήτων που 

παράγει σε ελληνικές ποικιλίες, η Οινοποιία 
Ελασσόνας πραγµατοποιεί νέες φυτεύσεις των 
ποικιλιών Μαλαγουζιά και Ληµνιώνα. Από τις 
δύο ετικέτες θα προκύψουν δύο µονοποικιλιακές 
ετικέτες, όπως λέει ο επικεφαλής της Οινοποιίας, 
Γιώργος Λόλας, τον οποίο το Wine Trails συνάντησε 
στο πλαίσιο της έκθεσης Εξποτρόφ. Επιδίωξή του 
είναι να αυξήσει και τις υφιστάµενες εκτάσεις του ήδη 
Ροδίτη, ο οποίος αποτελεί και την ποικιλία από την 
οποία διατίθενται οι µεγαλύτερες ποσότητες κρασιού. 
Μέσα στα χρόνια ο κ. Λόλας και ο συνέταιρός 
του, Γιώργος Φτίκας, ανέπτυξαν βιολογικούς 
ηµιορεινούς αµπελώνες 100 στρµ. που βρίσκονται 
σε υψόµετρο 800 µ., στους πρόποδες του Ολύµπου. 
Για να καλύψουν τις ανάγκες τους οινοποιούν 
αποκλειστικά τα σταφύλια που προέρχονται από 
τις ιδιόκτητες καλλιέργειες. Η παραγωγή της 
Οινοποιίας Ελασσόνας φτάνει τις 50.000 φιάλες 
ετησίως και επιµερίζεται σε εννέα ετικέτες 

τόσο µονοποικιλιακές όσο και από ανάµειξη 
διαφορετικών ποικιλιών. Τα κρασιά της, εκτός 
από την Ελλάδα, ταξιδεύουν σε χώρες όπως η 
Γερµανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. 
Έχοντας ιδρύσει την Οινοποιία το 2000, οι δύο 
συνέταιροι αποφάσισαν ότι η παραγωγική 
τους φιλοσοφία θα έπρεπε να επικεντρώνεται 
σε επιλεγµένες µικρές παραγωγές. Αρχικά 
δηµιούργησαν τους δικούς τους αµπελώνες, τους 
οποίους ενισχύουν σταδιακά. Ταυτόχρονα όµως 
έκαναν το κελάρι τους επισκέψιµο, φιλοξενώντας 
τους οινόφιλους που βρίσκονται στην περιοχή και 
επιθυµούν να δοκιµάσουν τα κρασιά τους. Επί του 
παρόντος η Οινοποιία Ελασσόνας αποτελεί ένα από 
τα τέσσερα θεσσαλικά οινοποιεία που διατηρούν 
σήµα επισκέψιµου από τον ΕΟΤ. «Πρόσφατα 
ιδρύσαµε την Ένωση Οινοποιών της Θεσσαλίας, 
στην οποία είµαι πρόεδρος εγώ και στο διοικητικό 
συµβούλιο συµµετέχουν επίσης ο Νίκος Κατσάρος, 
ο Κώστας Τσιλιλής, η Λουΐζα Ντούγκου και ο Θάνος 
Καραθάνος». Γ. Λαμπίρης

�ΧΤΙΖΕΙ� ΣΕ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Η ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Ληµνιώνα και Μαλαγουζιά έρχονται σε µονοποικιλιακές οινοποιήσεις

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 OINIKO ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
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Την πρώτη εµφιάλωση 
του Evil Eye, ενός 
µονοποικιλιακού 
ροζέ από Ξινόµαυρο 
συνέστησε µεταξύ 
άλλων η οινοποιία Nico 
Lazaridi σε εκδήλωση 
γευσιγνωσίας που 
πραγµατοποίησε στις 
αρχές του περασµένου 
∆εκεµβρίου. 

ΤΟ 2025 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
BOUTIQUE ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ  
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η NICO LAZARIDI

Σ την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση 

της επένδυσης και της έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας οινοποιείου στη Μύκονο, έ-

να εγχείρημα που είχε αναβάλει τα προηγού-

μενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και 

της πανδημίας, προχωράει πλέον η Οινοποιία 

Nico Lazaridi, η οποία φέτος συμπληρώνει 35 

χρόνια παρουσίας στο χώρο του κρασιού. Στο 

σχεδιασμό σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευ-

θύνοντα σύμβουλο της Οινοποιίας, Φρεδερί-

κο Λαζαρίδη ο οποίος μίλησε στο Wine Trails 

στο πλαίσιο εκδήλωσης οινογευσίας που δι-

οργάνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου, εντάσσε-

ται η δημιουργία ενός boutique οινοποιείου 

και υποδομών φιλοξενίας στην περιοχή της 

Άνω Μεράς Μυκόνου. Στο επίκεντρο της πα-

ραγωγής θα βρεθούν αποκλειστικά οι λευκές 

ποικιλίες των Κυκλάδων. Η επένδυση ξεκίνη-

σε να υλοποιείται αρχικά υπό την εταιρεία Οι-

νοποιητική Μυκόνου - συμφερόντων της Nico 

Lazaridi - πριν από κάποια χρόνια με περίπου 

το 70% του οινοποιείου να έχει αποπερατωθεί, 

χωρίς ωστόσο να έχει λειτουργήσει σε ολοκλη-

ρωμένη μορφή. Η υλοποίηση της επένδυσης θα 

ξεκινήσει το 2024 και οι πρώτες ετικέτες κρασι-

ών θα βγουν στην αγορά το 2025. Γ. Λαμπίρης

Η Φεντερίκα Λαζαρίδη, οινολόγος και 
επικεφαλής µάρκετινγκ της Οινοποιίας, µε 
τον δ/ντα σύµβουλο Φρεδερίκο Λαζαρίδη
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ
ΤΗ ΡΕΤΣΙΝΑ ΓΙΑΛΤΡΩΝ 
ΑΝΑΒΙΩΣΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ 
ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ

Αντλώντας έµπνευση και ερεθίσµατα από 
την οινική παράδοση των Γιάλτρων της 

Β. Εύβοιας, που αποτέλεσε το παλαιότερο 
κρασοχώρι της ευρύτερης περιοχής, ο 
οινοποιός Κώστας Βρυνιώτης οραµατίζεται 
και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια την 
αναβίωση πολλών τοπικών ποικιλιών που 
επί πολλά χρόνια ήταν ξεχασµένες. Για το 
2023 η Οινοποιία θα επαναφέρει στην αγορά 
την ΠΓΕ Ρετσίνα Γιάλτρων, η οινοποίηση της 
οποίας έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από αµπέλια 
Ροδίτη ηλικίας 60 και 70 ετών. Το ρετσίνι 
προέρχεται από χαλέπιο πεύκη, που βρίσκεται 
σε υψόµετρο 400 µέτρων στην περιοχή 
Φριάκι. Η εµφιάλωση θα πραγµατοποιηθεί τον 
Φεβρουάριο και θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο 
στην έκθεση «Οινόραµα».  
Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση του Κώστα 
Βρυνιώτη για τις τοπικές ποικιλίες ξεκίνησε 
ήδη από το 2000. «Η περιοχή της Β. Εύβοιας 
παρουσιάζει ευρύτατο δυναµικό κυρίως σε 
ερυθρές ποικιλίες που ήταν εξαφανισµένες. 
Η πιο γνωστή από αυτές είναι το Βραδυανό, 
ωστόσο υφίστανται και ο Καρτσιώτης, το 
Ριτινό, ο Μοδιάτης, η Μαυροκοντούρα» 
σηµειώνει ο ίδιος ενώ συµπληρώνει ότι για 
το 2024 έχει προγραµµατίσει τη φύτευση του 
Καρτσιώτη και του Μοδιάτη» Γ. Λαµπίρης

Στον προγραµµατισµό της Οινοποιίας 
Βρυνιώτη είναι η επέκταση και η 
µετεγκατάσταση σε νέο οινοποιείο  
µέσα στην επόµενη τριετία.

Με τις καλλιεργητικές 
και οινοποιητικές 
προσπάθειες του 
Οινοποιείου Βρυνιώτη 
και του ίδιου του 
Κώστα Βρυνιώτη 
αναβίωσε η τοπική 
ερυθρή ποικιλία της 
Εύβοιας Βραδυανό, 
που είχε εξαφανιστεί 
από τη φυλλοξήρα.

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�
�©

 Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡΑ

Φ
IA

: ΓΕ
Ω

Ρ
ΓΙΑ

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

32-37_epix..indd   34 07/02/2023   19:14



Wine Trails    35

ΟΡΕΙΝΕΣ 
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΕΣ

ΑCHAIA CLAUSS Φ υτεύσεις σε ορεινές περιοχές πραγµατοποιεί η 
Achaia Clauss µε τον κύριο όγκο να αφορά την 

περιοχή της κοινότητας Λεοντίου στην ορεινή Αχαΐα, 
ενώ για λογαριασµό των Αµπελώνων Αντωνόπουλου 
τα βασικά αµπελοτόπια βρίσκονται στους οικισµούς 
Αµυγδαλιά και Μιχαλαΐικα. Όπως σχετικά αναφέρει ο 
Σωτήρης Καραγιάννης, οινολόγος της Achaia Clauss,  
«το υψόµετρο σε ό,τι αφορά τον Αντωνόπουλο είναι 
µονόδροµος ως προς τις επιλογές µας, δεδοµένου ότι 
θέλουµε να παρουσιάζουµε κρασιά φινετσάτα»,  Σύµφωνα 

µε τον κ. Καραγιάννη, ένα ακόµη χαρακτηριστικό των 
νέων φυτεύσεων είναι η επιλογή µικρών εκτάσεων γης, 
πολλές φορές κάτω και των 10 στρεµµάτων. «Στόχος 
µας δεν είναι να επιστρέψουµε εκεί που βρισκόταν 
κάποτε η Achaia Clauss σε επίπεδο αριθµού φιαλών», 
συµπληρώνει ο ίδιος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ιστορική 
οινοποιία επιλέγει πλέον να προχωράει σε µικρές και 
επιλεγµένες µονοποικιλιακές οινοποιήσεις υπό τις σειρές 
«Ποικιλιακή Συλλογή» και «Επιλογές Κωνσταντίνου» και 
«Αµπελώνες Αντωνόπουλου». Γ. Λαµπίρης

ΠΥ∆ΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΚΤΗΜΑ KITRVS 

T ο πρώτο, διεθνώς, βιοκλιµατικό οινοποιείο, µε αξιοποίηση της επαυξηµένης πραγµατικότητας (σ.σ. augmented 
reality) έγινε πραγµατικότητα από το «Κτήµα Kitrvs», στην Πύδνα Πιερίας. Ήδη το κατασκευαστικό µέρος της 

υποδοµής στο καινοτόµο οινοποιείο έχει ολοκληρωθεί και είναι και λειτουργικό, επιτρέποντας, για δεύτερη χρονιά φέτος 
να γίνει η οινοποίηση µέσα στις εγκαταστάσεις του, και πλέον αποµένει η διαµόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, για να γίνει επισκέψιµο. Όπως µάλιστα τόνισε ο Κωνσταντίνος Γαρυπίδης, ενεργό µέλος στο οικογενειακό κτήµα 
και µηχανολόγος – µηχανικός ο ίδιος, για την υλοποίηση του project υπήρξε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. 
«Είναι η πρώτη κατασκευή παγκοσµίως που ολοκληρώθηκε µε augmented reality. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή τοποθετήσαµε τα τούβλα για να επιτρέπεται και ο φωτισµός του κτιρίου, αλλά και τον καλύτερο αερισµό του 
και αρχιτεκτονικά του δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα» ανέφερε, προσθέτοντας πως στα πλάνα της οικογένειας είναι να 
υλοποιηθούν επενδύσεις και σε ΑΠΕ, για να καταστεί κλιµατικά ουδέτερος και ο αµπελώνας του Κτήµατος. Λ. Λιάµης
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ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Τ ην αγορά της Ασίας ετοιµάζεται να «ξεκλειδώσει» 
το Κτήµα Αργυράκη από τον Τριπόταµο Ηµαθίας, 

µε πρώτο σταθµό την Ιαπωνία, όπου προγραµµατίζει να 
«ταξιδέψει» µε το… ερυθρό του Άτι. «Έχουµε έρθει σε 
επαφή µε έναν τοπικό διανοµέα, έχουµε στείλει ήδη και 
δείγµατα και πλέον αναµένουµε να οριστικοποιηθεί η 
συνεργασία για να φορτώσουµε, πιθανότατα µέσα στο 
2023, την πρώτη µας παλέτα για την Ιαπωνία», αναφέρει 
στο WineTrails, ο Κωνσταντίνος Αργυράκης, οινολόγος 
του Κτήµατος. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι «η διαπραγµάτευση 
αφορά κυρίως το ερυθρό Ξινόµαυρο της σειράς Άτι και 
το blanc de noir, επίσης, από Ξινόµαυρο της premium 
ετικέτας Chronos. Ο 29χρονος οινολόγος, ο οποίος µαζί µε 
τον 35χρονο αδελφό του Σπύρο «τρέχουν» τη boutique 
οινοποιητική επιχείρηση από το 2016, όταν και «στήθηκε» 
το µικρό βιοκλιµατικό οινοποιείο, µας είπε, ακόµη, πως 
οι εξαγωγές του Κτήµατος καλύπτουν περί το 30% της 
παραγωγής και κατευθύνονται κυρίως σε ΗΠΑ, Γερµανία, 
Βέλγιο και Αυστρία, ενώ το υπόλοιπο 70% καταναλώνεται 
στην Ελλάδα. Η ετήσια παραγωγή του οινοποιείου 
κυµαίνεται στις 20.000 – 25.000 φιάλες και µάλιστα 
εξαντλείται πριν από τον επόµενο τρύγο, γεγονός που 
ωθεί τα αδέλφια Αργυράκη να αυξήσουν τον αµπελώνα 
τους, ο οποίος εκτείνεται σε 24,5 στρµ. µε Ξινόµαυρο, και 
µε λευκές ποικιλίες, που για την ώρα προέρχονται από 
συνεργαζόµενους αµπελουργούς. Λ. Λιάµης

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
MALBEC ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΤΗΜΑ 
∆ΥΟ ΥΨΗ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ Σ την επέκταση των αµπελώνων που 
παρέλαβαν όταν απέκτησαν το οινοποιείο 

του Χρήστου Κόκκαλη στην παραθαλάσσια 
περιοχή Σκαφιδιά Ηλείας, επένδυσαν ο Βαγγέλης 
Γεροβασιλείου και ο Βασίλης Τσακτσαρλής 
και από τα 30 αρχικά στρέµµατα µε Cabernet 
Sauvignon και Syrah, έφθασαν σήµερα τα 120 
στρέµµατα, ενώ στο τέλος της φετινής χρονιάς οι 
συνολικές εκτάσεις θα αναµένεται να ανέλθουν 
στα 150 στρέµµατα. Ανάµεσα στις ποικιλίες 

που φυτεύτηκαν ήταν Κυδωνίτσα, Ασύρτικο, 
Αγιωργίτικο, Μαυροδάφνη και Βερτζαµί αλλά 
και το κοσµοπολίτικο Malbec από το οποίο 
κυκλοφόρησε η νέα ετικέτα του Κτήµατος ∆ύο 
Ύψη Monologos, ένα στιβαρό κι έντονο, αρωµατικά 
και γευστικά, κρασί . Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε 
αυτές συνυπάρχουν και ελαιόδεντρα, από τα οποία 
παράγεται το περιορισµένης παραγωγής έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο Κορωνέικης ποικιλίας µε την 
ονοµασία «Κτήµα ∆ύο Ύψη». Γ. Λαµπίρης

ετικέτας Chronos. Ο 29χρονος οινολόγος, ο οποίος µαζί µε 

οινοποιητική επιχείρηση από το 2016, όταν και «στήθηκε» 

παραγωγής και κατευθύνονται κυρίως σε ΗΠΑ, Γερµανία, 
Βέλγιο και Αυστρία, ενώ το υπόλοιπο 70% καταναλώνεται 

τους, ο οποίος εκτείνεται σε 24,5 στρµ. µε Ξινόµαυρο, και 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Μ ε πρωτοβουλίες στο δρόμο της κοινωνι-

κής υπευθυνότητας, και στόχο την προ-

στασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη 

στήριξη της κοινωνίας και συναφείς δράσεις, 

αρκετά οινοποιεία έχουν λάβει πιστοποιήσεις 

που έρχονται να επισφραγίσουν τις δράσεις αυ-

τές. Από τους πρωτοπόρους στον τομέα της Κοι-

νωνικής Ευθύνης είναι και το Κτήμα Γεροβασι-

λείου. Η καλλιέργεια του αμπελώνα γίνεται με βάση Σύστη-

μα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, θέτοντας συγκεκριμένες 

προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας με σεβασμό στο πε-

ριβάλλον, στους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση στον κατα-

ναλωτή. Στον πυρήνα της λειτουργίας του Κτήματος βρίσκε-

ται και ο πολιτισμός, με κορωνίδα το Μουσείο Οίνου Γεροβα-

σιλείου καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

με ελεύθερη είσοδο. Το Κτήμα Γεροβασιλείου έχει πιστοποι-

ηθεί με το σήμα ETHOS, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία 

σύμπραξης μεταξύ CSR HELLAS και της εταιρείας μέλους 

EUROCERT για την Εταιρική Κοινωνική του Ευθύνη. 

Τη µικρότερη δυνατή όχληση
Το Κτήμα Σεμέλη έχει επιδιώξει να δημιουργεί τη μι-

κρότερη δυνατή όχληση και να υλοποιεί τις κινήσεις 

εκείνες που συμβάλλουν στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος. Το οινοποι-

είο που διατηρεί στη Νεμέα έχει ουδέτερο 

ανθρακικό αποτύπωμα, επίτευγμα για το ο-

ποίο έλαβε και σχετική πιστοποίηση στη δι-

άρκεια του 2022, καθώς έχει ενεργοποιήσει 

βιολογικό καθαρισμό για τα λύματα του οι-

νοποιείου καθώς και ένα πρόγραμμα μείω-

σης των ρύπων στον αμπελώνα.

Επίσης μεταξύ των εταιρικά υπεύθυνων οινοποιείων κα-

τατάσσεται και η Lyrarakis Wines της Κρήτης, η οποία ε-

πικεντρώνει στην προστασία του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας. Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει εί-

ναι η σπορά των αμπελώνων κατά τους χειμερινούς μή-

νες με μείγματα φυτών για την καταπίεση των ζιζανίων, 

η διατήρηση των αυτοφυών φυτών εδαφοκάλυψης που 

προσελκύουν αρκετά ωφέλιμα έντομα και η βόσκηση 

προβάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τον 

έλεγχο των ζιζανίων. Αποτέλεσε ίσως τη μοναδική οινο-

ποιία μέχρι στιγμής στην Ελλάδα που έχει δημοσιεύσει 

Έκθεση Βιωσιμότητας. Τέλος, η Ποτοποιία – Οινοποιία 

Θράκης έχει διακριθεί για τις επιχειρηματικές πρακτικές, 

από την Ecovadis, που αποτελεί μία από τις διεθνείς εται-

ρείες αξιολόγησης δεικτών βιωσιμότητας.  Γ. Λαμπίρης

Εκτός από το Κτήµα 
Γεροβασιλείου την 
πιστοποίηση ETHOS έχει λάβει 
και το Κτήµα Βιβλία Χώρα
των Βαγγέλη Γεροβασιλείου 
και Βασίλη Τσακτσαρλή.
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Γ
ια περισσότερα από 15 χρόνια, η γαλλική 
εταιρεία DIAM BOUCHAGE εργάζεται µε 
επιµονή και αφοσίωση, δηµιουργώντας 
πώµατα φελλού, που συντίθενται από τρίµµα 

φελλού απόλυτα καθαρισµένο µε τη µοναδική µέθοδο 
DIAMANT µαζί µε ελάχιστη ποσότητα µικροσφαιριδίων 
αέρα. Στην πορεία της, έχει δηµιουργήσει πολλούς 
διαφορετικούς τύπους φελλών, µε συγκεκριµένα χαρακτη-
ριστικά και ιδιότητες, για πωµατισµό ακριβείας.

Σηµαντικές παράµετροι είναι η χρονική διάρκεια ζω-
ής του εµφιαλωµένου προϊόντος, καθώς και η διαπερα-
τότητα από το οξυγόνο. Η αρχική απόδοση οξυγόνου κα-
τά την επαναφορά του φελλού µετά τη συµπίεση (oxygen 
initial release) και η µεταφορά οξυγόνου διαµέσου του πώ-
µατος (oxygen transfer rate), η οποία συµβαίνει καθ' όλη τη 
διάρκεια της εµφιαλωµένης ζωής του.

Έλεγχος στο οξυγόνο και στον χρόνο. Αυτά ήταν από 
την αρχή η πρόκληση και ο στόχος.

Πρόσφατα η DIAM BOUCHAGE έφερε στην αγορά δύο 
νέα προϊόντα, το DIAM 10 / P035 και το DIAM 30 / Ρ035. 
Τα νέα αυτά πώµατα DIAM έχουν τη διαπερατότητα του ι-
δανικού, χωρίς ατέλειες, Φυσικού Φελλού. Τα DIAM 10 και 
DIAM 30 είναι ήδη γνωστά, ως πώµατα µακράς παλαίωσης, 
µε την πολύ χαµηλή διαπερατότητα Ρ007, δηλαδή αργή µι-
κροοξυγόνωση του οίνου. Ως φελλοί παλαίωσης έχουν εµ-
φιαλώσει πάρα πολλούς οίνους παγκοσµίως, ερυθρούς, 
λευκούς, orange, γλυκείς, µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Οµοίως γνωστά είναι τα DIAM 10 και 30 ORIGINE, µε δια-

περατότητα την κλασική χαµηλή P015, αλλά µε το βελούδινο 
άγγιγµα του φυσικού κεριού µέλισσας στη σύνθεσή τους.

Η αποδοχή των DIAM µακράς παλαίωσης από τον οινι-
κό κόσµο, είχε σαν αποτέλεσµα να διατυπωθεί εδώ και και-
ρό η «απαίτηση» προς την εταιρεία να δηµιουργήσει πώµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για πολυετείς παλαιώσεις των οί-
νων, αλλά και µε µεγαλύτερη µικροοξυγόνωση. ∆ηλαδή µε 
τη δυνατότητα το κρασί να ωριµάζει και να στρογγυλεύει τα-
χύτερα και να διατίθεται νωρίτερα αν είναι επιθυµητό.

Η DIAM BOUCHAGE ανταποκρίθηκε και κατέθεσε την πρό-
τασή της, ελέγχοντας για ακόµα µια φορά το οξυγόνο και τον 
χρόνο. Με το DIAM 10 / P035 µπορούµε να έχουµε παλαίωση 
15ετίας. Με το DIAM 30 / Ρ035 απεριόριστη παλαίωση χωρίς α-
ναπωµατισµό. Το νέο σε αυτούς τους φελλούς είναι ότι µπορεί 
να εισέρχεται οξυγόνο, ελεγχόµενο και µετρήσιµο πάντοτε, ό-
σο του εκτιµούµενου ως ιδανικού φυσικού φελλού.Περιττό ί-
σως να ειπωθεί ότι όλες οι γνωστές ιδιότητες των φελλών DIAM 
είναι παρούσες, από την παντελή απουσία οσµών, έως την από-
λυτα οµοιόµορφη εξέλιξη του κρασιού σε κάθε µία φιάλη.

Η εταιρεία Cork Hellas διαχειρίζεται ήδη τα δύο αυτά 
νέα προϊόντα, διενεργώντας στις εγκαταστάσεις της την ε-
κτύπωση - στα DIAM 30 πάντα µε laser - την τελική κατερ-
γασία επιφάνειας και τους ποιοτικούς ελέγχους. 

Για ακόµα µία φορά η DIAM αποδεικνύει το σεβασµό 
της προς τη φύση, απ'όπου αντλεί την έµπνευση της, για 
την πραγµάτωση των τεχνολογικών επιτευγµάτων της.

KEIMENO TΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΟΥ   - CORK HELLAS

H διαπερατότητα του φυσικού φελλού
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Νέα διαπερατότητα για τα DIAM 10 και DIAM 30
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ζήσης Πανάγος   

Α
ν υπάρχει µια οινοπαραγωγική περιοχή στη χώρα που µπορεί να κάνει τη διαφορά µέχρι την αλλαγή της 
επόµενης δεκαετίας, αυτή είναι µε ξεκάθαρο προβάδισµα η Ήπειρος. Ξεκινώντας κανείς από την 
τοπογραφία της, εύκολα διαπιστώνει πως οι έντονες υψοµετρικές διαφορές συµβάλλουν στη σύνθεση 
ενός µωσαϊκού που περιλαµβάνει από σκληρά χιονισµένους χειµώνες και  έντονες βροχοπτώσεις µε 

υψηλές κατά τόπους σχετικές υγρασίες µέχρι τα καταπραϋντικά δροσερά αεράκια του Ιονίου. Η Ήπειρος παραµένει 
ένα διαµέρισµα τεσσάρων πραγµατικών εποχών κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Έτσι, σε µια εποχή που 
όλοι στο κρασί µιλούν για την έλλειψη νερού και τον αντίκτυπο των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, σε αυτό το 
κοµµάτι της Ελλάδας αυτές τις µεταβολές δείχνει να τις απορροφά ο τόπος. 
∆ιαβαίνοντας το αµπελουργικό κοµµάτι θα µπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς ως το κυνήγι του χαµένου θησαυρού, κα-
θώς από χωριό σε χωριό εύκολα συναντά κανείς άγνωστες, ξεχασµένες κι ανεξερεύνητες ποικιλίες, πολλές από τις οποί-
ες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ας µην ξεχνάµε πως µιλάµε για έναν τόπο που έζησε τη µετανάστευση και κατ’ ε-
πέκταση την έντονη πληθυσµιακή µείωση και αµπελουργική απονεύρωση εντονότερα από κάθε άλλη της χώρας κατά  τις 
δεκαετίες του ‘50 και του ‘60. Αυτήν τη στιγµή ωστόσο η Ήπειρος µπορεί και οφείλει οινικά να κοιτάζει µόνο µπροστά.

Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ
Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ
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JIMA WINERY

Πρωταγωνίστρια η εκφραστική 
και εκρηκτική Ντεµπίνα

Η Ηπειρώτισσα Ντεµπίνα από τα χέρια του χηµικού οι-
νολόγου Πάνου Τζίµα, καθιέρωσε στα ποτήρια µας 
το αρτινό οινοποιείο, δίνοντας έµπνευση στον δηµι-
ουργό της για περισσότερες αναζητήσεις µε τις ηπει-
ρώτικες ποικιλίες. Όχηµα το premium project «Les 
Vignerons», που έρχεται να αναδείξει µικρούς αµπε-

λουργούς από τις πιο απόκρηµνες πλαγιές 
της αµπελοοινικής ζώνης της Ηπείρου, οι 
οποίοι εφοδιάζουν το οινοποιείο µε ακρι-
βοθώρητο σταφύλι. Ήδη εδώ και µερικούς 
µήνες, ο Πάνος Τζίµας εφοδιάστηκε µε αµ-
φορείς, για να ενισχύσει την πολυπλοκότη-
τα των οινικών του δηµιουργιών. Το αποτέ-
λεσµα θα βγει στην αγορά από την επόµε-
νη σεζόν, µε τις νέες εµφιαλώσεις των ροζέ 

ετικετών και της Ντεµπίνας. Η δε Ντεµπίνα την οποία 
εφοδίασαν από το αµπελοτόπι που προσέχουν σαν 
κόρη οφθαλµού οι Vignerons Στέφανος και Βάσω Σι-
ουµάλα από τη Ζίτσα, είναι µοιρασµένη σε τρία σηµεία 
στο οινοποιείο, σε inox δεξαµενές, σε δρύινα βαρέλια 
και σε αµφορείς. Μόλις περάσουν τουλάχιστον οχτώ 
µήνες ωρίµανσης, προς το καλοκαίρι, ο Πάνος Τζίµας 
θα ενώσει τα κοµµάτια, σε µια προσπάθεια ενίσχυσης 
του αρωµατικού χαρακτήρα του κρασιού του. Μέχρι 
τότε θα έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει στη δηµι-
ουργία νέας ετικέτας η αν αυτό το κρασί θα αποτελέ-
σει την επόµενη έκδοση του Miss De Bina. Π. Γκόγκος 
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ZOINOS WINERY

Με το ανήσυχο το πνεύµα του Ηπειρώτη αµπελουργού
Από επιλεγµένα αµπελοτόπια στη λοφώδη περιοχή της Ζίτσας και σε υψόµετρο 700 µέτρων από την επιφάνεια της θά-
λασσας προέρχεται η πρώτη ύλη για την ετικέτα Debina Orange του Zoinos Winery, η  οινοποίηση της οποίας ακολου-

θεί την παράδοση της περιοχής, όπου τα στέµφυλα ζυµώνονται µαζί µε τον µούστο σε χαµηλή θερµοκρα-
σία και µόνο µε τους γηγενείς µύκητες µε τελικό αποτέλεσµα το ιδιαίτερο κεχριµπαρένιο χρώµα του οί-
νου. Μια ετικέτα που εντάσσεται στις 140.000 φιάλες που εµφιάλωσε το 2022 η οινοποιητική επιχείρηση,  
ο εκπρόσωπος της οποίας ∆ηµήτρης Μηλιώτης αναφέρει ότι διαπιστώνει µια σηµαντική αύξηση της ζή-
τησης για τα κρασιά της στην ελληνική αγορά, γεγονός που οδηγεί σε µια αλλαγή της αναλογίας εξαγω-
γών. Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια της Zoinos Winery, υπάρχει µια σαφής τάση επένδυσης στην το-
πική ποικιλία «Βλάχικο» τόσο στον αµπελώνα, µε νέες φυτεύσεις, όσο και στη γκάµα των οίνων που παρά-
γει, στην οποία αναµένεται σύντοµα να προσθέσει ένα αφρώδες από «Βλάχικο». Ήδη αυτήν τη στιγµή η 

οινοποιητική επιχείρηση διαθέτει έναν ιδιόκτητο αµπελώνα µε 138 στρέµµατα στη ζώνη της Ζίτσας και από αυτά περί το 
30% είναι «Βλάχικο», ενώ το άλλο 70% καλύπτεται από την εµβληµατική λευκή «Ντεµπίνα». Λ. Λιάµης

BIZAS WINERY

Άρτιος σηµαίνει ισορροπηµένος
«Η επωνυµία στο κρασί µας είναι Άρτιος και προέκυψε 
διότι το άρτιος σηµαίνει πλήρης, ισορροπηµένος και χω-
ρίς ελλείψεις. Και προφανώς κάνει λογοπαίγνιο και µε 
την Άρτα, γιατί θέλω να τονίσω την πόλη µου. Στην ετικέ-
τα επίσης απεικονίζονται άρτι-
οι αριθµοί», σηµειώνει ο ∆ηµή-
τρης Μπίζας. Με σπουδές στη 
Γεωπονία, την οποία συνεχίζει 
να ασκεί ως επάγγελµα, ο κ. 
Μπίζας εδώ και λίγους µήνες 
ολοκλήρωσε µια επένδυση σε 
υποδοµές και πλέον δηλώνει 
κι επίσηµα αµπελουργός, οι-
νοποιός και αποσταγµατοποιός, καθώς από το καλοκαί-
ρι του 2022 έθεσε σε πλήρη λειτουργία το ολοκαίνουρ-
γιο οινοποιείο και αποσταγµατοποιείο του, τα οποία βρί-
σκονται στο χωριό Ανθότοπος στην Άρτα. Λ. Λιάµης
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ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ

Αφηγείται την ιστορία του τόπου του

Ηµιαφρώδης ηµίξηρος οίνος, που παράγεται από τη λευκή γηγενή Ντε-
µπίνα και σε µικρό ποσοστό από το ερυθρό Βλάχικο σε µια ιδιαίτερη πα-
ραδοσιακή οινοποίηση. Ένας ξεχωριστός τύπος, που αναβιώνει το πα-
ραδοσιακό γιαννιώτικο κρασί, το γνωστό σαµπανιζέ, που παρήγαγαν κα-
τά τους προηγούµενους αιώνες οι αµπελουργοί στα Γιάννενα. Το λίγο 

φυσικό ανθρακικό που περιέχει αναδεικνύει 
τον πλούτο των γεύσεων και των αρωµάτων 
του µε µία γλυκύτητα που δένει αρµονικά µε 
όλα τα άλλα στοιχεία. Πρόκειται για µία ετι-
κέτα που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην 
γκάµα των οίνων του Κτήµατος Γκλίναβου, 
το οποίο ίδρυσε ο οινολόγος και αµπελουρ-
γός Λευτέρης Γκλίναβος στο λόφο του Προ-

φήτη Ηλία στην αµπελουργική ζώνη ΠΟΠ της Ζίτσας το 1978. Πρωταρ-
χική επιδίωξη του Κτήµατος όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί η παραγωγή 
ποιοτικών κρασιών αλλά και αποσταγµάτων, αξιοποιώντας τις γηγενείς 
ποικιλίες της ζώνης στον αµπελώνα των 145 στρεµµάτων, µαζί µε άλλες 
εγχώριες και διεθνείς ποικιλίες. Πρωταγωνίστρια η ΠΟΠ Ντεµπίνα που 
δίνει ιδιαίτερα αφρώδη και ηµιαφρώδη κρασιά και τσίπουρο.

ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ

Με τα αρώµατα  
και τις γεύσεις 
των Τζουµέρκων

Ένα 100% Cabernet Sauvignon µε αρώµατα 
φραγκοστάφυλου, µαυροκέρασου, δρυός και 
µακρά επίγευση. Μια ετικέτα εµπνευσµένη α-
πό το ηπειρώτικο τοπίο και την περιοχή των Τζου-
µέρκων, εκεί όπου εδράζονται τα Κτήµατα Ευ-
δοξία, τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους κο-
ντά στο Γεφύρι της Πλάκας, το 2004, έναν αιώ-
να ακριβώς µετά το σταµάτηµα του παλιού οινο-
ποιείου. Το Κτήµα, το οποίο δραστηριοποιείται και 
στα αποστάγµατα και είναι και πλήρως επισκέψι-
µο, διαθέτει ικανό αριθµό αµπελώνων, ώστε να 
είναι αυτάρκες. Το µεγαλύτερο τµήµα είναι στην 
Πλατανούσα φυτεµένο µε Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc, Traminer, Ντεµπίνα, Ληµνιό 
και Ασύρτικο ενώ υπάρχουν αµπελώνες στο 
Μονολίθι και στους Ραφταναίους µε Cabernet 
Sauvignon. Στην Ζάκυνθο υπάρχει ένας σηµαντι-
κός αµπελώνας µε τις σπάνιες ποικιλίες Σκιαδό-
πουλο και Αυγουστιάτης.

Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ
Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ
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ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ

Ωδή στο κόκκινο του βουνού

Από τα πρώτα κλήµατα Cabernet Sauvignon που φυτεύθηκαν επί ελληνικού ε-
δάφους το 1958-1959 από τον Ευάγγελο Αβέρωφ στον βορειότερο εγχώριο α-
µπελώνα του Γίνιετς στο Μέτσοβο προέρχεται η πρώτη ύλη για το περιορισµένης 
κυκλοφορίας Rossiu di Munte, το οποίο στη βλάχικη διάλεκτο σηµαίνει το «κόκ-
κινο του βουνού». Με παραγωγή µόλις 300 κιλά σταφυλιού το στρέµµα σε αυτό 

το βαθύχρωµο µε µοβ ανταύγειες 100% Cabernet 
Sauvignon κυριαρχούν τα τυπικά αρώµατα της ποι-
κιλίας στη µύτη ενώ το στόµα είναι γεµάτο, µε πλού-
σιες ταννίνες και δοµή που υπόσχεται µακρόχρονη 
παλαίωση. Μια ξεχωριστή οινοποίηση για το ιστορι-
κό Κατώγι Αβέρωφ, το οποίο µε έναν συνολικό α-

µπελώνα της τάξης των 150 στρεµµάτων επενδύει σε νέες φυτεύσεις που θα ε-
ξυπηρετήσουν τόσο την παραγωγή αποσταγµάτων, στην οποία επιστρέφει δυνα-
µικά µε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και µια επένδυση 800 χιλιάδων ευρώ, όσο και 
την παραγωγή οίνων. Ειδικότερα σχεδιάζεται να θα αυξηθούν οι διαθέσιµες ε-
κτάσεις µε Gewurztraminer, ενώ θα προστεθεί για πρώτη φορά και το Riesling 
ως ποικιλία, µε απώτερο στόχο την παραγωγή ενός µονοποικιλιακού οίνου. Προ-
βλέπεται επίσης θα επεκταθούν οι εκτάσεις του Pinot Noir, µία ακόµα από τις 
ποικιλίες που επενδύει το Κατώγι Αβέρωφ. Γ. Λαµπίρης
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Σωτήρης Ιωάννου πρόεδρος της εταιρείας
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εκθέσεις

οίνου

500+  32%31%47
ετικέτες εγχώριων  

αµπελώνων
παραγωγής οίνου

στην Ελλάδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

παραγωγοί 
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ 
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τη σύγχρονη πραγµατικότητα της πολυσχιδούς 

αµπελουργικής και οινοποιητικής πραγµατικότητας  

της Πελοποννήσου συνάντησε η «πολυστάφυλος» 

του Οµήρου σε µία µεστή εκδήλωση µε έµφαση στις 

σπάνιες τοπικές ποικιλίες, τα πειραµατικά και τις 

ιδιαίτερες εµφιαλώσεις από παλιές σοδειές

Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης vΦωτογραφίες: Γεωργία Καραµαλή

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΠΑΛΑΙΩΣΗ  

Π ερισσότερες από 500 ετικέτες από συνολικά 47 οινοποιεία-µέλη 
της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου παρου-
σιάστηκαν στην καθιερωµένη εκδήλωση Peloponnese Wine 
Festival, η οποία έλαβε χώρα τη ∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου στο 

ξενοδοχείο Intercontinental της Αθήνας. Κολλινιάτικο, Μαύρο Καλαβρυτινό, 
Λαγόρθι και Τινακτορώγος ήταν ανάµεσα στις τοπικές σπάνιες ποικιλίες που 
µέσω των οινοποιήσεων των µονάδων της Πελοποννήσου έκαναν το ντεµπού-
το τους στο οινικό κοινό της πρωτεύουσας. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα 
της Εδανός Οινοποιητικής, ενός µικρού οικογενειακού οινοποιείου στην 
Καλαµιά Αιγιαλείας, που παρουσιάζει για πρώτη φορά ερυθρή οινοποίηση 
ΠΓΕ Αχαΐα από την τοπική ποικιλία Μαύρο Καλαβρυτινό εσοδείας 2021. Η εν 

7
ΠΟΠ
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εκθέσεις

οίνου

λόγω ποικιλία καλλιεργείται σε ιδιόκτητους αµπελώνες σε 
υψόµετρο 700 µ. και αποτελεί τη νεότερη προσπάθεια του 
αµπελουργού και οινοποιού Γιώργου Λιγδόπουλου. Στη 
γκάµα της επιχείρησης βρίσκεται ήδη µία ακόµα οινοποίη-
ση από Μαύρο Καλαβρυτινό, ένα ροζέ κρασί, το οποίο 
ωριµάζει σε πήλινους αµφορείς για περίπου τρεις µήνες. 

Το διάφανο λευκό κρασί της Αρχαίας Ολυµπίας
Το Κτήµα Μπριτζίκη στο χωριό Λαντζόι της Αρχαίας Ολυ-
µπίας και καλλιεργεί την ποικιλία Τινακτόρωγος περισσό-
τερα από 20 χρόνια και ονοµάζει το κρασί που παράγε-
ται «Ραψωδία 22», ακολουθώντας τον Όµηρο και την πε-
ριγραφή του για τον Πράµνειο οίνο καθώς και άλλους αρ-
χαίους συγγραφείς που αναφέρονται στο διάφανο λευκό 
κρασί της αρχαίας Ολυµπίας. Πρόκειται για οίνο λευκό, 
ξηρό, µε λεπτά αρώµατα και βαθιά επίγευση φρεσκάδας 
που παλαιώνει για δύο χρόνια σε δρύινα βαρέλια. 

Η ποικιλία «Θανάσης Παπαϊωάννου»
Σε πειραµατική οινοποίηση της ποικιλίας που έλαβε το ό-
νοµα «Θανάσης Παπαϊωάννου» προς τιµήν του ρηξικέ-
λευθου αµπελουργού και οινοποιού που έφυγε από το 
ζωή το 2019 σε ηλικία 92 ετών προχώρησε το Κτήµα Πα-
παϊωάννου. Η νέα ποικιλία προκύπτει από διασταύρωση 
του λευκού Gewurztraminer και µίας ουκρανικής ποικιλί-
ας που προέρχεται από τη µείξη των ερυθρών Cabernet 
Sauvignon και Alicante Bouschet. Αυτή τη στιγµή κυκλο-
φορεί στην αγορά η εµφιάλωση της σοδειάς του 2019. 

Πρωταγωνιστεί το Βερτζαµί
Ποικιλίες, που στο παρελθόν έπαιζαν τον ρόλο του κο-
µπάρσου, σήµερα µέσω ανήσυχων οινοποιών, διεκδικούν 
τον πρώτο ρόλο στη µεγάλη οινική σκηνή, όπως συµβαίνει 
µε το Βερτζαµί, το οποίο η Οινοποιία Μαρκόγιαννη. Πυ-
κνό, εκφραστικό και στιβαρό δικαιώνει τη δουλειά αλλά 
και την πίστη του οινοποιείου σε αυτό.

Παλιές σοδειές για το Κτήµα Λαντίδη
Στον σχεδιασµό του νεµεάτικου Κτήµατος Λαντίδη, που 
επενδύει δυναµικά στο Αγιωργίτικο, είναι να παρουσιά-
σει µέσα στα επόµενα χρόνια και κρασιά από παλαιότε-
ρες εσοδείες, γι’ αυτό και δηµιουργεί έναν υπόγειο χώ-
ρο αποθήκευσης συστήνοντας µία κάβα µε την προοπτι-
κή πώλησης στο οινόφιλο κοινό. 

Ένα κρασί παλαίωσης µε ωρίµανση για 
δύο έτη σε γαλλικό βαρέλι και έντονη 
µύτη µε ανθικά χαρακτηριστικά λόγω του 
Gewurztraminer είναι η οινοποίηση της 
ποικιλίας «Θανάσης Παπαϊωάννου». 
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Κολλινιάτικο από το Κτήµα 
Τσέλεπου σε συνοινοποίηση
Το Κτήµα Τσέλεπου κάνει για πρώτη φορά εµφάνιση στην αγορά µε 
την ποικιλία Κολλινιάτικο, το οποίο συµµετέχει κατά 20% στην α-
νανεωµένη ετικέτα «Deux Collines» µαζί µε Cabernet Sauvignon 
και Merlot (η ονοµασία αποτελεί εκφορά της λέξεις «∆ύο Λόφοι» 
στα γαλλικά), που αποτυπώνει τη συνέχεια της ετικέτας «∆ίλοφος» 
και αποτελεί µέρος των φυτεύσεων που πραγµατοποιεί τα τελευ-
ταία χρόνια στη Μαντινεία. Στο πλάνο του Κτήµατος για τα επόµε-
να χρόνια, εκτός από τη συνοινοποίηση µε άλλες έρυθρές ποικιλί-
ες, είναι το Κολλινιάτικο να χρησιµοποιηθεί και για την παραγωγή 
µονοποικιλιακού κρασιού ερυθρού αλλά και ροζέ. Το Κτήµα Τσέλε-
που προχώρησε στην αναβίωση της τοπικής ποικιλίας που προέρ-
χεται από τις Κολλίνες Αρκαδίας, έχοντας φυτεύσει 12 στρέµµατα 
κοντά στο οινοποιείο της Μαντινείας και εφαρµόζοντας τόσο γραµ-
µικές, όσο και κυπελλοειδείς φυτεύσεις. Πρόκειται για µία ποικιλία 
που κατατάσσεται στις ήπιες ερυθρές ποικιλίες χωρίς έντονες τα-
νίνες όπως είναι και το Merlot ή το Αγιωργίτικο. Η οινοποίησή του 
πραγµατοποιήθηκε σε αµφορέα.

46_49_OINOI PELOPONNHSOU.indd   49 07/02/2023   18:59



50    Wine Trails

cabernet sauvignon

ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
Αν και απλώνει τις ρίζες του όπου στην υφήλιο υπάρχει 
αµπελώνας, το Cabernet Sauvignon δίνει κρασί µε τη 
δική του ταυτότητα φροντίζοντας για την ανάδειξη των 
συνθηκών που επικρατούν σε κάθε ξεχωριστό terroir

Επιµέλεια Ζήσης Πανάγος vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

O ΒΑΣΙΛΙΑΣ  
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cabernet sauvignon

Το Cabernet Sauvignon έχει α-
ρωµατικά και γευστικά χαρα-

κτηριστικά που το κάνουν να ξε-
χωρίζει εύκολα από τα άλλα 

σταφύλια. Στη νεότητά τους τα 
κρασιά του αναδύουν αρώµατα 
που συγκλονίζουν ενώ µε την 

παλαίωσή τους ανοίγουν ένα ε-
ξαιρετικά πολύπλοκο µπου-

κέτο. Με αξιοζήλευτη γευστική 
πυκνότητα, ανταποκρίνονται ι-
διαιτέρως θετικά στη µακρό-

χρονη παλαίωση. 
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cabernet sauvignon

Εκτός από µονοποικιλι-
ακά κρασιά, το Cabernet 

Sauvignon απαντάται σε χαρ-
µάνια µε γαλλικές ποικιλί-
ες, όπως το Merlot  και το 

Cabernet Franc, αλλά και σε 
πολύ επιτυχηµένες προσπά-
θειες µε ελληνικές ποικιλίες, 
όπως το Αγιωργίτικο αλλά και 

το Κοτσιφάλι στην Κρήτη. 

Από αριστερά οι συνεργάτες του Wine Trails 
Πέτρος Γκόγκος και Γιώργος Κοντονής

50_61_cabernet_sauvignon ΑΦΙΕΡΩΜΑ_n.indd   52 07/02/2023   18:55



Wine Trails    53

cabernet sauvignon

T ο Cabernet Sauvignon θα µπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί η 
σπουδαιότερη διεθνής ερυθρή ποικιλία, κατέχοντας ξεχωριστή 
σηµασία στα κρασιά του Μπορντό και παράγοντας µερικά από 
τα σηµαντικότερα και ακριβότερα κρασιά του κόσµου… Στην 

Ελλάδα τα πρώτα κλήµατα φυτεύτηκαν στο Μέτσοβο στις αρχές της 
δεκαετίας του '60, από τον ιδρυτή του κτήµατος Αβέρωφ, Ευάγγελο 
Αβέρωφ. Μερικά χρόνια µετά παράχθηκε το κρασί Κατώγι Αβέρωφ, το 
πρώτο ίσως ελληνικό κρασί που έγινε µόδα. Από τότε πολλοί Έλληνες 
οινοπαραγωγοί χρησιµοποίησαν την ποικιλία αυτή είτε για την παραγωγή 
µονοποικιλιακών οίνων (Χατζηµιχάλης δεκαετία '70), είτε για ανάµειξή της 
µε άλλες ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες. Στην Ελλάδα καλλιεργείται 
σχεδόν σε όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές, ενώ έχει δώσει δείγµατα 
κορυφαίας ποιότητας στις περισσότερες από αυτές. Η µοναδική περιοχή 
ΠΟΠ στην οποία παράγεται κρασί µε συµµετοχή Cabernet Sauvignon, 
είναι οι Πλαγιές Μελίτωνα στη Χαλκιδική, σε συνδυασµό µε Cabernet 
Franc και Ληµνιό , ενώ περιλαµβάνεται σε πολλούς οίνους ΠΓΕ. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι τα ελληνικά κρασιά διαφέρουν σηµαντικά ως προς την 
αυστηρότητα των µπορντολέζικων Cabernet, είναι όµως στιβαρά, 
βαθύχρωµα, µε υψηλό επίπεδο τανινών, σχετικά υψηλή οξύτητα, υψηλό 
αλκοόλ αλλά και τα τυπικά αρώµατα της ποικιλίας που θυµίζουν σκούρα 
φρούτα. Συνήθως επωφελούνται από την ωρίµαση στη δρυ και 
αποδεδειγµένα έχουν τη δυνατότητα να παλαιώνουν για πολλά χρόνια 
δίνοντας εκλεκτά κρασιά µε πληθώρα τριτογενών αρωµάτων. 

Ευγενές 
αλλά και 
ατίθασο

ΚΤΗΜΑ
ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η

 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
 NICO LAZARIDI 

ΚΤΗMΑ
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

ΚΤΗMΑ
ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
TSANTALI 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
 ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗ

NESTOR WINES

NAVITAS WINERY

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΝΑΟΥΣΑ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

∆ΡΑΜΑ

 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

 ΜΕΣΣΗΝΙΑ

CABE
RNET
SAUVI
GNON

σε όλη
τηνΕλλάδα
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cabernet sauvignon

Ένα κρασί απολαυστικό και ευέλικτο στους γευστικούς συνδυασµούς, 

έχει κερδίσει µε την ποιότητά του µια θέση στο καθηµερινό τραπέζι

Όλη η τέχνη των αµπελουργών

Μπλε Τρακτέρ 
Ερυθρός 2021

Οινοποιείο: Κτήµα Κυρ Γιάννη
Οινολόγος: Αντώνης Κιοσέογλου
Περιοχή: ΠΓΕ Μακεδονία

ΤΟ CABERNET SAUVIGNON είναι η κυριάρχη ποικιλία (60%) στο blend του ερυθρού «Μπλε Τρακτέρ» της Κυρ-Γιάννη. Μά-
λιστα είναι το µόνο Cabernet που βρίσκουµε στο portfolio του Κτήµατος, µε την πληθωρική ποικιλία να συνδυάζεται µε 
Merlot και Syrah. Μέρος του χαρµανιού ωριµάζει για 8 µήνες σε γαλλική δρυ. Το αποτέλεσµα του blend των τριών αυτών 
γαλλικών ποκιλιών είναι ισορροπία και νοστιµιά. Μαλακό και γεµάτο, µε πλούσια αρώµατα µικρών µαύρων φρούτων και 
ντελικάτες νότες µπαχαρικών και βανίλιας.Αξίζει να σηµειωθεί ότι το «Μπλε Τρακτέρ» είναι αφιερωµένο στον Έλληνα Α-
µπελουργό, εµπνευσµένο από ένα µικρό µπλε τρακτέρ που βρήκε και χρησιµοποίησε ο Γιάννης Μπουτάρης το 1970 για 
τη φύτευση του αµπελώνα στο Γιαννακοχώρι. Τιµώντας τη σκληρή δουλειά τους, την επιµονή τους και την πίστη τους στη 
δύναµη της συλλογικότητας, η Κυρ-Γιάννη επιλέγει σταφύλια από ξεχωριστούς αµπελώνες συνεργατών της στη Μακεδο-
νία. Μαζί µε το ερυθρό, η σειρά «Μπλε Τρακτέρ» περιλαµβάνει επίσης λευκό και ροζέ.
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cabernet sauvignon

ΒΑΘΥ πορφυρό χρώµα για τον ερυθρό ξηρό οίνο από 50% 
Cabernet Sauvignon & 50% Cabernet Franc Στη µύτη έντονα α-
ρώµατα ώριµων κόκκινων και µαύρων φρούτων, βιολέτας, κα-
φέ και µαύρης σοκολάτας δένουν αρµονικά µε τoν πικάντικο 
χαρακτήρα των µπαχαρικών. 
Στόµα µε γεµάτο σώµα µε στρόγγυλες ταννίνες και ισορροπηµέ-
νη οξύτητα µε αρωµατικό πλούτο και µακρά επίγευση.
Η οινοποίηση είναι κλασική ερυθρού οίνου µακράς µεταζυµωτι-
κής εκχύλισης και αύξηση της αναλογίας στέµφυλων/µούστου, 
µε παραµονή για ωρίµαση 18-20 µήνες σε καινούργια δρύινα 
βαρέλια ουγγρικής και γαλλικής προέλευσης, και έπειτα 18 µή-
νες σε αναγωγικό περιβάλλον µέσα στη φιάλη. 
Επιδέχεται παλαίωσης 10-15 χρόνια από τον τρύγο και συνοδεύ-
ει κόκκινα κρέατα µε σύνθετες σάλτσες, φτερωτό και ορεινό κυ-
νήγι, όπως και πικάντικα τυριά. 

Το Μαγικό Βουνό είναι το προϊόν - σύµβολο της 

Nico Lazaridi, το πρώτο ελληνικό icon-wine

Πλούτος αρωµάτων

  
Μαγικό Βουνό  
Ερυθρό 2017 

Οινοποιείο: Οινοποιείο Nico Lazaridi
Οινολόγος: Φεντερίκα Λαζαρίδη
Περιοχή: Αγορά ∆ράµας

Τις ετικέτες για τον Λευκό & Ερυθρό οίνο Μαγικό Βουνό έχουν 
κοσµήσει πρωτότυπα έργα καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Όλες οι ετικέτες είναι πρωτότυπες δηµιουργίες, 
εµπνευσµένες για να συνοδέψουν ξεχωριστά την κάθε εσοδεία του. 
Συγκεκριµένα τη νέα ετικέτα εσοδείας 2017 κοσµεί το ζωγραφικό 
έργο που έχει φιλοτεχνήσει η Μικαέλλα Θεοφανοπούλου, η 
Ελληνίδα εικαστικός που ειδικεύεται στην «one line art».
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ΒΑΘΥ ΡΟΥΜΠΙΝΙ χρώµα. Στη µύτη κοµψό µε αρώµατα µικρών µαύρων φρούτων 
και µπαχαρικών που δένουν αρµονικά µε τις νότες του ξύλου του βαρελιού. Στό-
µα πλούσιο µε βελούδινες ταννίνες και στρογγυλό τελείωµα. Ένα βραβευµένο ΠΓΕ 
Χαλκιδική κρασί της οινοποιίας Tsantali, η πρώτη ύλη για το οποίο προέρχεται από α-
µπελώνα 170 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας στον Αγ. Παύλο Χαλκιδικής, σε 
υψόµετρο έως 200 µέτρα. Η διαδικασία της οινοποίησης περιλαµβάνει προζυµωτική 
εκχύλιση σε θερµοκρασία 10-12ο C για 48 ώρες, αλκοολική ζύµωση σε ανοξείδω-
τες δεξαµενές σε θερµοκρασία 22οC για 12 ηµέρες περίπου ενώ κατά τη διάρκεια 
της ζύµωσης πραγµατοποιούνται ανακυκλώσεις του γλεύκους ώστε να έρθει σε ε-
παφή µε τα στέµφυλα και να εκχυλιστούν οι ταννίνες και οι ανθοκυάνες των σταφυ-
λιών. Μηλογαλακτική ζύµωση µέσα στη δεξαµενή. H ωρίµανση γίνεται για 12 µήνες 
σε βαρέλια από γαλλική δρυ 300 λίτρων ενώ ακολουθεί επιπλέον παραµονή στη φι-
άλη για 6-8 µήνες πριν από τη διάθεση στην αγορά.

Πηγή έµπνευσης του ανανεωµένου brand είναι ένα παιχνίδι ανάµεσα στις λέξεις «κλή-
µα» και «κλίµα». Αν και οµόηχες, σηµαίνουν δύο στοιχεία τόσο διαφορετικά µεταξύ τους, 
αλλά και τόσο σηµαντικά στην αµπελοκαλλιέργεια. Με τη συνεχή προσοχή και φροντίδα του 
αµπελουργού, η σωστή επιλογή του κλήµατος βάσει του κλίµατος και άλλων συνθηκών που 
συναντώνται στον αµπελώνα, θα δώσει σταφύλια υψηλής ποιότητας. 

Βραβευµένο µε Χρυσό Μετάλλιο στο ∆ιαγωνισµό Θεσσαλονίκης και τον 

Mundus Vini 2022 το 100% Cabernet Sauvignon βιολογικής καλλιέργειας

Με τη δύναµη της φύσης

Tsantali Klima 
Klima Organic 2018
Οινοποιείο:  Tsantali
Οινολόγος : Μάγδα Ιακωβίδου
Περιοχή: Χαλκιδική
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BAΘΥ κόκκινο χρώµα, συνδυασµός αρωµάτων κόκ-
κινων φρούτων µε πιπεράτους τόνους. Γεύση πικά-
ντικη µε καλές ταννίνες, νότες βανίλιας και πλού-
σια επίγευση χαρακτηρίζουν την ετικέτα Pylos 100% 
Cabernet Sauvignon του οινοποιείου Nestor. Η 
πρώτη ύλη γι' αυτό τον ΠΓΕ Πελοπόννησος οίνο 
προέρχεται από τα αµπελοτόπια Χρηστιανοί, Φλώκα 
και Λευκή µε έδαφος αµµοαργιλώδες και σε υψό-
µετρο 300-500 µέτρων. Ακολουθείται κλασική ερυ-
θρή οινοποίηση και ωρίµανση για 14 µήνες σε δρύι-
να βαρέλια. Συνδυάζεται άψογα µε κόκκινα κρέατα 
µαγειρευτά ή ψητά, κυνήγι, παλαιωµένα τυριά, πλα-
τώ αλλαντικών. Σερβίρεται στους 17°C.

Τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και  

ο ιδιαίτερος αµπελώνας της Μεσσηνίας 

ενέπνευσαν το Σπύρο Λαφαζάνη 

Νέα φιλοσοφία 
στον αµπελώνα 
της Μεσσηνίας

Pylos 
Cabernet 
Sauvignon 

2019
Οινοποιείο: Nestor
Οινοποιός: Σπύρος 
Λαφαζάνης
Περιοχή: Μεσσηνία

Ο Σπύρος Λαφαζάνης µε τον Βασίλη Λαφαζάνη, αµπελουργό και οινολόγο, στο κελάρι του οινοποιείου

Η ιστορία της «Νέστωρ 
Α.Ε.» ξεκινά το 2015 και 
αποτελεί τον καρπό µιας 
πρωτοποριακής σύµπραξης 
µεταξύ του Αγροτικού / 
Οινοποιητικού Συνεταιρισµού 
Μεσσηνίας «ο Νέστωρ» και 
της οικογένειας του Σπύρου 
Λαφαζάνη, ιδιοκτήτες της 
οινοποιίας Λαφαζάνη, η 
οποία εδρεύει στις Αρχαίες 
Κλεωνές της Νεµέας.
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Ένα βραβευµένος ΠΓΕ Κρήτη οίνος από το νοτιότερο οινοποιείο της Ευρώπης

Όταν το κρασί δηµιουργεί 
δυνατές αναµνήσεις

CABERNET Sauvignon 70%  και Koτσιφάλι 30% γι' αυτόν το βελούδινο και πλού-
σιο σε αρώµα και γεύση οίνο, που δηµιουργεί µια δυνατή ανάµνηση. Με βαθύ 
ρουµπινί χρώµα και µπουκέτο αρωµάτων ξύλου και ώριµων κόκκινων φρούτων, 
µε φόντο από καραµέλα βουτύρου αλλά και σοκολάτα. Πυκνό µε µεστό σώµα, 
καλοδουλεµένες  και µαλακές ταννίνες µε µακρύ και γοητευτικό  τελείωµα. Η 

πρώτη ύλη γι' αυτό το βραβευ-
µένο µε Χάλκινο µετάλλιο στο 
Decanter World Wine Awards 
κρασί προέρχεται από αµπε-
λώνα µε αργιλοπηλώδες έδα-
φος στα Καστελλιανά Ηρα-
κλείου έκτασης 15 στρεµµά-
των σε υψόµετρο 200-280 µέ-
τρων. Η συγκοµιδή γίνεται µε 
το χέρι από µέσα Σεπτεµβρίου 
έως αρχές Οκτωβρίου. 
Η διαδικασία της οινοποίησης 

περιλαµβάνει παραδοσιακή ζύµωση για 10-15 ηµέρες σε ανοξείδωτους οινοποιη-
τές, ανάδευση κάθε τέσσερις ώρες κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου µε στόχο 
την ήπια εκχύλιση και ακολουθεί µηλογαλακτική ζύµωση.

Κόκκινα 
Χώµατα 2017

Οινοποιείο: Οινοποιείο Στραταριδάκη
Οινολόγος: Γιάννης Χαρκούτσης
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης

Ωριµάζει σε δρύινα γαλλικά 
βαρέλια για 12 µήνες και πα-
λαιώνει επίσης για 12 µήνες 
στη φιάλη πριν από τη διάθε-
ση στην αγορά. Ένα κρασί ι-
δανικό για κυνήγι, πιάτα µε 
κόκκινες σάλτσες, µαγειρευ-
τά κρεατικά και πικάντικα τυ-
ριά. Συνιστάται η χρήση κα-
ράφας ή να ανοιχτεί τουλά-
χιστον µισή ώρα πριν το σερ-
βίρισµα.

Ο Κώστας Στραταριδάκης στη φετινή έκθεση Οινοτικά 2022

50_61_cabernet_sauvignon ΑΦΙΕΡΩΜΑ_n.indd   58 07/02/2023   18:56



Wine Trails    59

cabernet sauvignon

ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ του σπουδαίου «ιπτάµενου» οινολό-
γου Michel Rolland, που είναι σύµβουλος του Κτή-
µατος Κώστα Λαζαρίδη για τις ερυθρές οινοποιή-
σεις, αφήνει ισχυρό αποτύπωµα στην παλαιότερη 
κόκκινη ετικέτα της οινοποιίας. Με σύνθεση 70% 
Cabernet Sauvignon, 20% Merlot και 10% Αγιωργί-
τικο ο ΠΓΕ ∆ράµα Ερυθρός Αµέθυστος προσφέρει 
ένα καλοσχηµατισµένο µπουκέτο αρωµάτων, όπου 
παντρεύονται αρώµατα κόκκινων φρούτων του δά-
σους, µαρµελάδας κερασιού και µπαχαρικών, σε 
διακριτικό υπόβαθρο δρυός. Θερµό και γεµάτο 
στην πρώτη επαφή, ξεδιπλώνει στη συνέχεια τον 
πλούτο, τη δοµή και τις ευγενικές, αρµονικές ταν-
νίνες του. Στο µακρύ τελείωµα επανέρχονται τα α-
ρώµατα των φρούτων και των µπαχαρικών.

Με στόχο την ισορροπία ανάµεσα στο φρούτο και το 
ξύλο, το κρασί παλαιώνει για 12 µήνες σε δρύινα γαλλικά 
βαρέλια, που το 1/4 τους περίπου, ανανεώνεται κάθε 
χρόνο. ∆εδοµένο είναι ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται 
τουλάχιστον για 15-20 χρόνια από τη χρονιά συγκοµιδής.

Λαµπερό, πυκνό πορφυροκόκκινο κρασί  

ο Ερυθρός Αµέθυστος του Κ. Λαζαρίδη

Κόκκινο 
βελούδο

Amethystos  
Ερυθρός 2018

Οινοποιείο:  Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη
Οινοποιός : Κώστας Λαζαρίδης
Περιοχή: Αδριανή ∆ράµας

50_61_cabernet_sauvignon ΑΦΙΕΡΩΜΑ_n.indd   59 07/02/2023   18:56



60    Wine Trails

cabernet sauvignon

Κτήµα Μέγα Σπήλαιο 
Cabernet Sauvignon 

2014
Οινοποιείο: Κτήµα Μέγα Σπήλαιο
Οινολόγος: Στέλιος Τσίρης
Περιοχή: Καλάβρυτα

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ Μέγα Σπήλαιο, τον ιστορικό µοναστηριακό αµπελώνα οργανικής καλλιέργειας,  
έκτασης 10 εκταρίων, στη θέση Άµπελος στα Καλάβρυτα, καλλιεργείται από το 1999 η  
ποικιλία Cabernet Sauvignon. Το χαρισµατικό terroir του Μεγάλου Σπηλαίου -σε προστατευ-
όµενη ζώνη Natura, µε το µοναδικό µικροκλίµα που χαρίζουν οι γεωµορφολογικοί σχηµατι-
σµοί του φαραγγιού του Βουραϊκού- «δίνει την ταυτότητά του» στη γαλλική ποικιλία και  
χαρίζει µοναδικό χαρακτήρα και ποιότητα µε ελάχιστες παρεµβάσεις στην καλλιέργεια. Στην 
πλαγιά µε υψόµετρο που κυµαίνεται από τα 780 µέχρι τα 880 µέτρα, οι αποδόσεις αγγίζουν 
περίπου τα 450 κιλά ανά στρέµµα και ο τρύγος πραγµατοποιείται στα µέσα Οκτωβρίου. Το  
αποτέλεσµα είναι ένα πληθωρικό κρασί, γεµάτο και δοµηµένο στο στόµα µε δυνατές ταννί-
νες, οξύτητα και πυκνό φρούτο που του χαρίζουν πολυπλοκότητα και µακρά επίγευση.  
Συνοδεύει άψογα πλούσια πιάτα κρεατικών, σιγοµαγειρεµένο κυνήγι, αλλά και ώριµα τυριά.

Ένα πληθωρικό κρασί που επιδέχεται πολυετούς παλαίωσης 

είναι το 100% Cabernet Sauvignon από το Κτήµα Μέγα Σπήλαιο

Όγκος και δύναµη Βαθύ ρουµπινί χρώ-
µα και µύτη που συνδυά-
ζει τους χαρακτήρες των 
µαύρων φρούτων, µαζί µε 
φυτικότητα πράσινης πι-
περιάς, µέντα και πικά-
ντικα µπαχάρια. Η µακρά 
παραµονή στο βαρέλι α-
φήνει νότες βανίλιας και 
καβουρντισµένων ξηρών 
καρπών, ενώ υπάρχουν 
και νύξεις καπνού. 

Ένα εµβληµατικό 
terroir

Στο  χαρισµατικό 
terroir του Μεγάλου 

Σπηλαίου το χαµη-
λής στρεµµατικής 

απόδοσης αµπελο-
τόπι του Cabernet 

Sauvignon, δίνει ε-
ξαιρετικούς οίνους 
µε συµπυκνωµένο 

φρούτο που εξελίσ-
σονται υπέροχα µέ-

σα στο χρόνο.
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Γεύση και 
συµπύκνωση
Με έµπνευση από τον Όλυµπο το single  

vineyard Cabernet Sauvignon της Navitas

2919 M(έτρα), όσο και το υψόµετρο του Μύτικα, είναι 
το όνοµα αυτού του κρασιού από το Λιτόχωρο Πιερίας, 
που παράγεται µόνο σε 4.800 φιάλες. Τυπικά αρώµα-
τα της ποικιλίας µε κυρίαρχα τα ώριµα µαύρα φρούτα 
και τον κέδρο. Στόµα πλούσιο µε ζουµερό φρούτο. Ταν-
νίνες ώριµες και δοµηµένες, ισορροπηµένη οξύτητα. 
Γλυκό µπαχάρι και νότες δρυός από το βαρέλι. Τελείω-
µα µε διάρκεια και πολυπλοκότητα. Η πρώτη ύλη προ-
έρχεται από ένα αµπελοτεµάχιο της Navitas στα 400 
µέτρα υψόµετρο, µε αποδόσεις µόλις στα 500 κιλά στα-
φυλιού ανά στρέµµα. Η ζύµωση γίνεται σε ανοξείδω-
τες δεξαµενές και η ωρίµανση συνδυαστικά σε βαρέλια 
γαλλικής δρυός και πήλινους αµφορείς για 12 µήνες. 
Το κρασί εµφιαλώνεται αφιλτράριστο. 

Navitas 2919M

Οινοποιείο: Οινοποιείο Navitas
Οινολόγοι: Γρηγόρης Σωτηριάδης,  
Γρηγόρης Σκοπελίτης
Περιοχή: Λιτόχωρο Πιερίας

Η οινοποιός της Navitas, Μαρία ∆ηµητριάδη
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ετικέτες εγχώριες ντίβες

CHATEAU JULIA ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 2020 
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η

Έντονο κόκκινο χρώµα µε ρουµπινί ανταύγειες, κόκκινα φρούτα στη 
µύτη, µε τα µούρα να κυριαρχούν.  Αρµονική συνεύρεση µε γλυκά 
µπαχαρικά και εντονότερη την έκφραση κανέλας και γαρύφαλλου. 

Το στόµα δεν θα µπορούσε να διαφέρει µε κόκκινα φρούτα µε καλή 
συµπύκνωση και µία φρεσκάδα να τα διακατέχει, µε επίλογο από 

ώριµες και στρόγγυλες ταννίνες και µακρά επίγευση. 13,5% vol

ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ 2015
ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τα σταφύλια προέρχονται από επιλεγµένο 
κοµµάτι ιδιόκτητου αµπελώνα της Νεµέ-
ας µε παλιά κλήµατα. Ένα τυπικό και κλα-
σικό κρασί που ξεκλειδώνει απλόχερα στα 
ποτήρια τη δυναµική του Αγιωργίτικου. Ι-
σορροπηµένο και απολαυστικό διαθέτει έ-
να πλούσιο καλάθι ώριµων µαύρων, κόκκι-
νων φρούτων και γλυκών µπαχαρικών που 
συνδέονται  µε χαρακτηριστικό τρόπο από 
το άρωµα ως την επίγευση. 13,5% vol.

ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑΣ 2020
GAIA WINES
Βαθύ χρώµα,µε αρώµατα µεγάλης έντασης, κα-
θαρότητας και πολυπλοκότητας µε συνιστώσες 
από φρούτο, ξύλο, βανίλια και γαρύφαλλο. Η λι-
παρότητα, ο όγκος, το σώµα, η δοµή και η γευ-
στική διάρκεια συµπληρώνουν τον γευστικό 
καµβά. Ένα κρασί που ωριµάζει για 12 τουλάχι-
στον µήνες µέσα σε καινούργια δρύινα γαλλικά 
βαρέλια των 225lt. και εµφιαλώνεται χωρίς κα-
µία απολύτως κατεργασία µε δυναµικό παλαίω-
σης εικοσαετίας. 14,0% vol.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΝΕΜΕΑ 2020
ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ
Έντονο ερυθρό µε µωβ ανταύγειες και ανθώδη χα-
ρακτήρα, µε νότες κόκκινων φρούτων, µέντας, βα-
νίλιας και διακριτικό βαρέλι. Νεαρό στο στόµα µε 
ζωηρές τανίνες σχετικά στρογγυλές, έντονο φρούτο 
και καλή ισορροπία. Επίγευση µε µεγάλη διάρκεια 
και τελείωµα πιπεράτο και µαζί φρουτώδες. Η πρώ-
τη ύλη προέρχεται από το οµώνυµο αµπελοτόπι της 
Νεµέας και µφιαλώνεται χωρίς σταθεροποίηση και 
φιλτράρισµα.14,0% vol. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ζήσης Πανάγος

ΑRETI ΕΡΥΘΡΟ 2016
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

Μετά από προζυµωτική εκχύλιση στους 
6ο C για λίγες ηµέρες, ακολουθείται 
κλασική ερυθρή οινοποίηση και πα-

λαίωση για 12 µήνες σε δρύινα γαλλι-
κά βαρέλια. Βαθύ ερυθρό, µε ιώδεις α-

νταύγειες. Σερβίρεται στους 16-18οC 
και επιδέχεται παλαίωση τουλάχιστον 

10 ετών. 14,0% vol.

∆ΡΥΟΠΗ  RESERVE 2019
ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
Πληθωρικό κόκκινο κρασί, µε έντο-
να φρουτώδες άρωµα, νότες ευ-
κάλυπτου και πράσινου πιπεριού. 
Σαρκώδες και πλούσιο στη γεύση. 
Μαλακό, µε ώριµες ταννίνες και 
βελούδινη επίγευση.Μια  κοσµοπο-
λίτικη εκδοχή του Αγιωργίτικου α-
πό τα χέρια του Γιάννη Τσέλεπου και 
τον αµπελώνα στο Κούτσι της Νεµέ-
ας και πρωτοποριακές αµπελουργι-
κές τεχνικές. 14,0% vol.

EMPHASIS AGIORGITIKO 2019
ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η
Η πραγµατοποίηση νυχτερινού τρύγου µε τα σταφύλια στη 
βέλτιστη ωριµότητα έχει σαν σκοπό τη διατήρηση του αρω-
µατικού και φαινολικού δυναµικού της ποικιλίας. Βαθύ πορ-
φυρό χρώµα. Aρώµατα κόκκινων φρούτων µε κυρίαρχο το 
κεράσι. Πλούσιο στόµα µε µπαχαρικά, κανέλλα, γαρύφαλλο 
και βανίλια. Μεγάλη κι ευχάριστη επίγευση. 15,0% vol.

ΠΛΟΥΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ

Μια ποικιλία µε πολυδιάστατο χαρακτήρα και απόλυτη αρµονία 
στα συστατικά της, που καθίσταται ένα εξαιρετικό όπλο για 

το σύνολο του σύγχρονου ελληνικού αµπελώνα, είναι το 
Αγιωργίτικο, που δίνει συναρπαστικά κρασιά 

σε όλη την Ελλάδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ήσης Πανάγος

VASILIO GRANDE 
RESERVE 2018

KTHMA ΓΚΟΦΑ
Επιλεγµένη συγκοµιδή 

πλήρως ώριµων σταφυλιών. 
Βαθιά ερυθρά οινοποίηση 

µε παρατεταµένη εκχύλιση 
των στέµφυλων ως το πέρας 
της αλκοολικής ζύµωσης για 

25 ηµέρες. Παλαίωση 30-
36 µήνες σε γαλλικά δρύινα 

βαρέλια 225 λίτρα και 12 µήνες 
στη φιάλη. Βαριά συµπύκνωση 

παρουσία δυνατών και ευγενών 
ταννίνων µε µακρά επίγευση. 

15,5% vol. 
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ετικέτες νέες κυκλοφορίες

Τον ισχυρό άνεµο δηµιουργίας που πνέει στην ελληνική 
αγορά οίνου επιβεβαιώνουν µε τον καλύτερο τρόπο οι 

πολλές νέες ετικέτες που παρουσιάζονται από ισχυρούς  
παίχτες της εγχώριας οινικής σκηνής. Ταξιδεύουµε 

στη Νάουσα, τη ∆ράµα και την Κρανιά Ολύµπου για να 
επιλέξουµε τις τρεις ετικέτες του τεύχους

STELLA CHARDONNAY 2020
ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Η πρώτη ύλη για την παραγωγή της 

νέας 100% Chardonnay ετικέτας του 

Κτήµατος προέρχεται από τα µεγαλύτερα 

σε ηλικία αµπελοτεµάχια του Κτήµατος που 

καλλιεργούνται πιστοποιηµένα βιολογικά. 

Ζύµωσε  και ωρίµασε σε µικρά δρύινα 

γαλλικά  βαρέλια 228 L. για συνολικά 10 

µήνες και επιπλέον 15 µήνες στη φιάλη στην 

κάβα του οινοποιείου. Το συγκεκριµένο 

κρασί νθ παράγεται µόνο τις χρονιές που οι 

κλιµατικές συνθήκες θα είναι αρωγός  να 

παραχθεί ένα κρασί πολύ υψηλού επιπέδου.

13,5% VOL

CAVALIERI 
MALAGOYSIA 2022
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΙCO LAZARIDI
Έντονη µύτη από ανθικές και βοτανικές 

νότες και µαζί ελαφριά αρώµατα 

πυρηνόκαρπων και εσπεριδοειδών. Σώµα 

µέτριο, µε ευχάριστη οξύτητα και µακρά 

αρωµατική επίγευση. H ιδέα της οινοποιίας 

ήταν να δηµιουργήσει µια σειρά από 

µονοποιλιακά προϊόντα, ακολουθώντας 

την πορεία του Cavalieri Ασύρτικο, που 

εκφράζει ιδανικά την τυπικότητα της 

ποικιλίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

11,5% VOL

13,5% VOL

ΑΓΚΑΘΩΤΟ 2021
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
Το πρώτο ροζέ του Κτήµατος από τη Νάουσα 

κι ένα µικρό αµπελοτεµάχιο στη Γάστρα. 

Με τη δύναµη του Ξινόµαυρου, δίνει ένα 

single vineyard κρασί µε έντονο χαρακτήρα. 

Χρώµα απαλό σοµόν µε πορτοκαλί 

ανταύγειες. Στη µύτη αναδύονται βοτανικά 

αρώµατα λεβάντας ενώ ο χαρακτήρας του 

βαρελιού είναι διακριτικός. Στο στόµα, 

έρχονται να προστεθούν νότες ώριµες ελιάς 

και βανίλιας. Οξύτητα τονισµένη που δίνει 

νεύρο, διακριτική αίσθηση τανινών και 

µακρά επίγευση.

Οινικές προτάσεις
νέες κυκλοφορίες 
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Μια υγρή συµφωνία ωδή στην ποικιλία Ασύρτικο και στη µοναδικότητα 

της έκφρασης της ,αίσθησης του τόπου της Σαντορίνης

Γ ια να φτιάξει κάποιος ένα σπου-
δαίο κρασί θα πρέπει να γνωρίί-

ζει που ακριβώς θέλει να φτάσει ποια 
εργαλεία θα χρησιµοποιήσει και µε 
ποιους τρόπους. ∆οκιµάζοντας κα-
νείς το GRAMINA 2018 αποκτά την 
αίσθηση πως η οµάδα στους αµπελώ-
νες Βασάλτη µάλλον άργησε να ξε-
κινήσει να µοιράζεται µε τους οινόφι-
λους τo Gramina,καθώς  
Για να δηµιουργηθεί η συγκεκριµέ-
νη ετικέτα το 2018 έπρεπε να συµ-
βούν τα παρακάτω. Αρχικά η συγκο-
µιδή των σταφυλιών στο Βουρβούλο 
να ολοκληρωθεί µέσα σε 48 ώρες και 
ποιο συγκεκριµένα στις 13 και 14 Αυ-
γούστου. Για να εξασφαλισθεί η ελα-
χιστοποίηση της φθοράς της τελευταί-
ας στιγµής η συγκοµιδή πραγµατοποι-
ήθηκε µεταξύ 5:30 και 08:30 το πρωί.
Ακολούθησε η ταχύτερη δυνατή µετα-
φορά του σταφυλιού στις εγκαταστά-
σεις του  οινοποιείου όπου και ξεκινά 

ακαριαία η διαδικασία της πίεσης των 
σταφυλιών. Αυτή πραγµατοποιήθηκε
δίχως αποβοστρύχωση και δίχως δια-
λογή αφού το σταφύλι ήταν
υγιέστατο. Ασύρτικο 100%. Ακολου-
θησαν η απολάσπωση και η ζύµωση 
οι οποίες διαδοχικά έλαβαν χώρα σε 
δεξαµενές ανοξείδωτου χάλυβα. Η 
αλκοολική ζύµωση πραγµατοποιήθη-
κε σε µέση θερµοκρασία όσο αφορά 
τη λευκή οινοποίηση ενώ δεν πραγµα-
τοποήθηκε  µηλογαλακτική µετατρο-
πή. Έπειτα ,το νεαρό Gramina συµ-
βίωσε µε τις λεπτές του λάσπες για 
12 ολόκληρους µήνες πριν οδηγηθεί 
στην καθοριστική διαδικασία της εµ-
φιάλωσης/ 
Παρέµεινε στη φιάλη επιπλέον οκτώ 
µήνες πριν την αποδέσµευση του. Ε-
ξαιρετικά τυπικό και ισορροπηµένο µε 
14,5% vol,, R .S. 4 gr/lt και pH 3.09 
µπορεί και εκφράζει από τώρα τη 
σπουδαία δυναµική του στο ποτήρι.

GRAMINA 2018
Έκρηξη στη φιάλη από 

το Βασσάλτη
Μια υγρή συµφωνία ωδή στην ποικιλία Ασύρτικο και στη µοναδικότητα 

ακαριαία η διαδικασία της πίεσης των 
σταφυλιών. Αυτή πραγµατοποιήθηκε

ίχως αποβοστρύχωση και δίχως δια-

γιέστατο. Ασύρτικο 100%. Ακολου-
θησαν η απολάσπωση και η ζύµωση 
οι οποίες διαδοχικά έλαβαν χώρα σε 
δεξαµενές ανοξείδωτου χάλυβα. Η 
αλκοολική ζύµωση πραγµατοποιήθη-
κε σε µέση θερµοκρασία όσο αφορά 
τη λευκή οινοποίηση ενώ δεν πραγµα-
τοποήθηκε  µηλογαλακτική µετατρο-
πή. Έπειτα ,το νεαρό Gramina συµ-
βίωσε µε τις λεπτές του λάσπες για 
12 ολόκληρους µήνες πριν οδηγηθεί 
στην καθοριστική διαδικασία της εµ-

αρέµεινε στη φιάλη επιπλέον οκτώ 
µήνες πριν την αποδέσµευση του. Ε-
ξαιρετικά τυπικό και ισορροπηµένο µε 
14,5% vol,, R .S. 4 gr/lt και pH 3.09 

σπουδαία δυναµική του στο ποτήρι.

Έκρηξη στη φιάλη από 

TrailsTrails

ΕΠΙΛΟΓΗ
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Ένα ροµπότ την είδε σοµελιέ 
και δοκιµάζει ελληνικούς οίνους

«Γράψε µου µια αρχή κειµένου σχετικά µε εσένα και τις γνώσεις σου πάνω στο κρασί» ήταν 
η εντολή προς το ChatGPT, το νέο εργαλείο τεχνητής νοηµοσύνης, το οποίο ανησύχησε 

πολλούς ότι πλέον δεν θα µπορούµε να διακρίνουµε τι είναι έργο ανθρώπου και τι µηχανής 

«Α νοίγοντας τον φελλό των µυστικών: Από 
τα αµπέλια της Νάπα, ως τις πλαγιές της 
Τοσκάνης, ένας σοµελιέ τεχνητής 

νοηµοσύνης µπαίνει στη συζήτηση» απαντά το ροµπότ. Η
νέα πλατφόρµα τεχνητής νοηµοσύνης που φαίνεται να 
έχει ενθουσιάσει τον κόσµο του διαδικτύου, υποστηρίζει 
πως µπορεί να απαριθµήσει πληροφορίες σχετικά µε το 
κρασί, ακόµα και να προτείνει συνδυασµούς πιάτων και 
κρασιών. Ενδεικτικά, πρότεινε χταποδάκι στη σχάρα µε 
λεµόνι και ελαιόλαδο συνοδεία ενός «τραγανού και 
λουλουδάτου Μοσχοφίλερου» ή αρνίσιο σουβλάκι µε 
τζατζίκι και ένα «ταννικό και µε γεµάτο σώµα Ξινόµαυ-
ρο». Η πρόταση του… ροµπότ για το λαυράκι ήταν ένα 
«δροσερό Αθήρι» ενώ για κάτι πιο καθηµερινό, όπως µια 
µακαρονάδα µε κόκκινη σάλτσα ντοµάτας, ο ψηφιακός 
σοµελιέ συνιστά Αγιωργίτικο.
Αυτή η οµολογουµένως καινοτόµα πλατφόρµα παραγω-
γής κειµένου, ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα 

µπορούσε ποτέ να αντικαταστήσει τους σοµελιέ από τις σά-
λες των εστιατορίων. «Οι σοµελιέ κουβαλούν εµπειρία, εκ-
παιδευµένους ουρανίσκους και επικοινωνιακές δεξιότη-
τες, µπορούν να λάβουν υπ όψιν το προσωπικό γούστο του 
καθενός και να εξασφαλίσουν µια αξιοµνηµόνευτη εµπει-
ρία για τους θαµώνες» θα απαντήσει το ίδιο. Όπως εξηγεί 
στη συνέχεια, οι δικές του απαντήσεις, βασίζονται σε µοτί-
βα που αντλεί από τα αµέτρητα κείµενα που φόρτωσαν οι 
προγραµµατιστές στη βάση δεδοµένων του. 
Πάνω σε αυτήν την απόκριση, η επόµενη ερώτηση βγή-
κε αυθόρµητα, τόσο όσο αναµενόµενη ήταν και η απάντη-
ση του ChatGPT: Ποιο ελληνικό κρασί συνάντησες περισ-
σότερες φορές στα κείµενα εκπαίδευσής σου; «Το Ασύρτι-
κο. Ένα λευκό κρασί από το νησί της Σαντορίνης, γνωστό 
για την µεταλλική του γεύση και ορόσηµο ποιότητας για τον 
ελληνικό οίνο εν γένει» απαντά αυτό. Την πεντάδα συµπλη-
ρώνουν κατά σειρά βάσει αριθµού αναφορών το Αγιωργίτι-
κο, το Μοσχοφίλερο, το Ξινόµαυρο και η… Ρετσίνα.

επιστήµη

Επιµέλεια Πέτρος Γκόγκος
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