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ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΑΡΠΑΞΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΕΙ 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΙΝΙΚΗ ΡΟΤΑ
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EditorialΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος, Εκδότης-∆ιευθυντής

Στο εξώφυλλο του Wine Trails 
φιλοξενείται χαρακτηριστικό 
στιγµιότυπο από την εκδήλωση 
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
του Peloponnese Wine Festival 
για τη νέα γενιά των οινοποιών 
της Πελοποννήσου.
Φωτογραφία: Βασιλική Κονόµου

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
WINE TRAILS 
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Living Wine
Το Wine Trails 
παρουσιάζει τα 
σηµαντικότερα σηµεία 
του 9ου Συµποσίου του 
IMW στο Logrono της 
Rioja στην Ισπανία.

Ο σωστός 
εµβολιασµός 
Πόσο σηµαντική είναι 
η σωστή προετοιµασία 
των εµβολίων στη 
οινοπόιηση; Πότε και 
πώς µπορεί να αποβούν 
καθοριστικά;

Θερµίδες....
Η αναγραφή των 
θερµίδων στις ετικέτες 
των κρασιών τέθηκε 
υπό ευρωπαϊκή 
διαβούλευση. 
Σφυγµοµετρούµε 
και παρουσιάζουµε 
εντυπώσεις και 
αντιδράσεις. 

Σ την Ελλάδα το κρασί έχει βαθιές ρίζες και µεγάλη ιστορία, ωστόσο λίγες είναι οι περίοδοι κατά τις 
οποίες η ένταση των γεγονότων επέδρασε καταλυτικά στην πορεία του αµπελοοινικού κλάδου. 

Έτσι, µε αφετηρία τον 7ο π.Χ. αιώνα, εποχή από την οποία έρχονται στο φως οι πρώτες καταγραφές, 
µέχρι και τις µέρες µας, µάλλον δεν υπάρχουν άλλες φορές, όπου µέσα σε τόσο πυκνό χρόνο να 
έχουν συµβεί τόσα πολλά πράγµατα. Η Ελλάδα, µια χώρα µε πλούσιο ανάγλυφο, µεσογειακό κλίµα και 
έντονες ηλιοφάνειες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, δηµιουργεί σπάνιες συνθήκες για την καλλιέργεια 
της αµπέλου και, όπως αναφέρουν συχνά οι ειδικοί, κάθε επιµέρους αµπελοτόπι (terroir) της, µπορεί να 
υπογράψει ξεχωριστά κρασιά, µε ασυνήθιστα µεγάλη πολυπλοκότητα. 
Ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός πολιτισµός, βάζουν τις βάσεις για τις µέρες δόξας που γνωρίζει το κρασί 
µε «πρεσβευτή» τον Ολύµπιο ∆ιόνυσο, ενώ στα χρόνια του Βυζαντίου η αίγλη συντηρήθηκε και µέσα 
από το θεσµό της Θείας Κοινωνίας. Η περιφρόνηση των Οθωµανών για τα οινοπνευµατώδη κράτησε 
χαµηλά το ενδιαφέρον της αµπελοκαλλιέργειας µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ η φυλλοξήρα στις 
αρχές του 20ού πήγε πίσω τη διαδικασία αναγέννησης του αµπελώνα. Στα χρόνια που ακολούθησαν 
µόνο η ρετσίνα κράτησε ζωντανές κάποιες ζώνες κρασοστάφυλων, ενώ τέσσερα ονόµατα (Καµπάς, 
Μπουτάρης, Αχάια Κλάους και Κουρτάκης) συνέδεαν µε το όνοµά τους τις όποιες προσπάθειες για 
εµφιάλωση στον τοµέα του κρασιού, ως τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. 
Έκτοτε έχουν γίνει πολλά. Παράλληλα µε τη διάσωση και πιστοποίηση αν όχι 350, τουλάχιστον 
200 ντόπιων ποικιλιών, οι προσπάθειες αναβίωσης του ελληνικού αµπελώνα, µε όχηµα τους 
µονοποικιλιακούς οίνους, επέτρεψαν την ενσωµάτωση κορυφαίων γαλλικών και άλλων ποικιλιών, 
που λειτούργησαν σαν πρώτο διαβατήριο προς τις ξένες αγορές. Σήµερα, η ανάδειξη υπεραξίας, 
µέσα από τη διαφορετικότητα, απογειώνει το ενδιαφέρον για τις γηγενείς ποικιλίες και τα µοναδικά 
αµπελοτόπια. Το ελληνικό κρασί έχει κόψει εισιτήριο για να επιβιβαστεί στη «σύγχρονη υπερταχεία» που 
οδηγεί στις διεθνείς αγορές, αυτό που ίσως δεν ξέρουµε είναι για ποια θέση και σε ποιο βαγόνι.    

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΕΧΕΙ ΚΟΨΕΙ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΓΟΝΙ

Θα πρέπει να διαβάσουµε προσεκτικά τις ταξιδιωτικές οδηγίες για να µη χρειαστεί να ταξιδέψουµε όρθιοι.
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Μάρτιος 2018

03-07_editorial-periexomen_9_17.indd   5 28/03/2018   00:21



6    Wine Trails
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Εισαγωγή

Ξεκινήσαμε μικροί και παραμένουμε 
boutique. Τα μονοπάτια που οδηγούν 
στα οινοποιεία μας είναι τα λιγότερο τα-
ξιδεμένα. Οι πόρτες των κελαριών μας 
είναι, πολλές φορές, προεκτάσεις των υ-

ποστέγων μας: Ξύλινα πατώματα, καμπυλωμένα 
και σκουριασμένα σίδερα, φθαρμένη ξυλεία.
Τα οινοποιεία μας είναι οικογενειακές επιχειρή-
σεις. Καλλιεργούμε ορισμένα από τα αρτιότερα 
σταφύλια ψυχρού κλίματος στη χώρα, παράγου-
με εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, σπάνια και με 
διαφοροποιημένες φύσεις.
Είμαστε τα κρασιά των Μακεδονικών Ορέων.
Με αυτό το περιγραφικό σημείωμα συστήνονται, 
σε όσους λίγους ανά τον κόσμο τυγχάνει να μην τα 
γνωρίζουν, τα κρασιά των Μακεδονικών Ορέων.
Οι αμπελώνες τους εκτείνονται από τα 300 ως 
και τα 800 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θά-
λασσας και η γενική περιγραφή του κλίματος 
μπορεί χαρακτηρίζεται ως ψυχρό ή και κρύο. 
Οι σχεδόν 100% οικογενειακές επιχειρήσεις οι-
νοποίησης έχουν αφιερώσει μεγάλο τμήμα των 
καλλιεργούμενων εκτάσεών τους στην παρα-
γωγή σταφυλιών υψηλής ποιότητας, κυρίως 
Pinot Noir και Chardonnay για την παραγωγή 
αφρωδών κρασιών υψηλής ποιότητας. Επιπλέ-
ον, οι αμπελώνες που περιβάλουν τα Lancefield, 
Romsey και Trentham ευνοούν την αρωματική 
και γευστική συμπύκνωση των αρωματικών προ-
δρόμων στα σταφύλια, κυρίως λόγω των ήπιων 
και ευεργετικά σταθερών χαμηλών φθινοπωρι-
νών θερμοκρασιών. Μεταφερόμενοι πέρα από το 
Kyneton, οι βραχώδεις εκτάσεις προς το Cobaws, 
συμβάλλουν στη σύσταση εύρωστων και ογκω-
δών κρασιών με το Cabernet Sauvignon και το 
Shiraz, να μπαίνουν δυναμικά στο καλλιεργητι-
κό και οινοποιητικό παιχνίδι.

Ε∆ΑΦΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ

Αντίστοιχη ποικιλομορφία και διαφοροποίη-
ση παρουσιάζουν και τα εδάφη της ζώνης. Στις 
πλαγιές των απαλά κυματιστών λόφων κυριαρ-
χούν σχιστολιθικά και αμμολιθικά εδάφη. 
Πηγαίνοντας προς το Cobaw οι κλίσεις των εδα-
φών αυξάνονται και τα εδάφη γίνονται σταδια-
κά γρανιτικά, ενώ στα όρη Macedon, Gisborne 

και Βulengarrok στο νότιο τμήμα της ζώνης, εί-
ναι καθαρά ηφαιστειακά.

ΨΥΧΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ

Η αμπελουργική και η οινοπαραγωγική ζώνη των 
Μακεδονικών Ορέων βρίσκεται στο νοτιότερο ά-
κρο της οροσειράς Great Dividing. Ως τμήμα της 
οροσειράς, διαθέτει αρκετά σημεία που ξεπερνούν 
τα 1.000 μ., με το υψηλότερο, ωστόσο, το Camels 
Hump, να μην ξεπερνά τα 1.100 μ. πάνω από το ε-
πίπεδο της θάλασσας. Ο συνδυασμός υψομέτρου 
και γεωγραφικού πλάτους σφραγίζει και επιση-
μοποιεί τον κλιματικό χαρακτηρισμό ολόκληρης 
της περιοχής ως ψυχρό. Πρόκειται για την ψυχρό-
τερη αμπελουργική και οινοπαραγωγική περιοχή 
της ενδοχώρας, χαρακτηρισμένη ξεκάθαρα ως ζώ-
νη 1 στο σύστημα βαθμοημερών του Wrinkler. 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Όπως με περίσσεια περηφάνεια δηλώνουν οι 
περισσότεροι παραγωγοί της ζώνης, οι μοναδι-
κές συνθήκες που δημιουργούν η κλιματική 
και η εδαφολογική αλληλεπίδραση της περιο-
χής συνθέτουν πολλές επιμέρους μεσοκλιματι-
κές συνθήκες καλλιέργειας. Έτσι, απο τη μια έ-
χει κάποιος τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 
σε ασυνήθιστη πληθώρα καλλιεργητικών συν-
θηκών, απλά μεταφερόμενος μερικές δεκάδες ή 
και εκατοντάδες μέτρα, βόρεια, νότια, ανατολι-
κά ή δυτικά. Απο την άλλη, η τεράστια εδαφολο-
γική και μεσοκλιματική ποικιλομορφία επιβά-
λει την εντατική μελέτη των επιμέρους συνθη-
κών καθώς μπορεί να οδηγήσει σε καθοριστική 
αστοχία μεταξύ της εγκατάστασης των καλλιερ-
γούμενων ποικιλιών και του επιθυμητού ύφους 
των παραγόμενων κρασιών. Η φράση «κάθε α-
μπελώνας επηρεάζεται με μοναδικό τρόπο από 
τη φυσική του θέση», πραγματικά αποκτά ξεχω-
ριστή διάσταση σε αυτή την περίπτωση.
Κι όμως, για όσους ακόμα αναρωτιούνται τα Μα-
κεδονικά Όρη ως αμπελουργική και οινοπαρα-
γωγική ζώνη βρίσκονται κάτι λιγότερο από μία 
ώρα με αυτοκίνητο από τη Μελβούρνη, πόλη με 
περισσότερους απο 200.000 Ελληνόφωνους κα-
τοίκους, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Από τα Μακεδονικά Όρη

Του Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Περισσότερες 
πληροφορίες 
στο site 
http://www.
macedonranges 
wine.com.au/

Ανάµεσα 
στα 40 
και πλέον 
οινοποιεία 
της ζώνης 
βρίσκονται 
τα Lyons 
Wills 
Estate, 
Kyneton 
Ridge 
Estate, 
Mount 
Towrong 
Vineyard 
και Curly 
Flat.
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Σ τα τέλη της δεκαετίας ‘80, νέοι οινολόγοι 
και οινοποιοί με σπουδές στο εξωτερικό και 
κυρίως στη Γαλλία ξεκίνησαν αυτό που σή-
μερα ονομάζουμε «Αναγέννηση» του ελλη-
νικού οίνου. «Σε μία ανύπαρκτη αγορά, με έ-

ναν καταναλωτή που δεν είχε ιδέα από καλό κρασί και 
εστιατόρια όπου οι σερβιτόροι είχαν συνηθίσει να μα-
ζεύουν τα καψύλια της Santa Laoura» όπως έχει χαρα-
κτηριστικά έχει αναφέρει ο Ντ. Στεργίδης, η γενιά εκεί-
νη των Ελλήνων οινοποιών κατάφερε από το μηδέν να 
χτίσει στο πέρασμα των δεκαετιών μία εικόνα αξίας για 
το ελληνικό κρασί εντός και εκτός συνόρων. 
Τα παιδιά αυτής της γενιάς έζησαν από κοντά αυτό το 
μικρό θαύμα και ένιωσαν όλα τα συναισθήματα που 

μπόρεσε να γεννήσει. Γνωρίζοντας όσο κανείς άλλος 
τον κόπο και τις θυσίες που χρειάστηκαν δείχνουν έ-
τοιμοι να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους α-
ναλογεί. Νέα κορίτσια και αγόρια, φιλόδοξα, με περι-
βαλλοντικές ευαισθησίες, πίστη στην αξία της συνερ-
γασίας και άποψη για τη δυναμική αλλά και τα τρωτά 
σημεία του κλάδου έρχονται με ορμή και πολλές ιδέες. 
Το Wine Trails, με αφορμή την παρουσίαση «Με τη 
ματιά της Νέας Γενιάς: Όνειρα - Στόχοι - Ανησυχί-
ες», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φετινού 
Peloponnese Wine Festival την Κυριακή 25 Φεβρου-
αρίου, συνάντησε 7+3 εκπροσώπους της νέας γενιάς 
οινοποιών για να θέσει το ερώτημα: «Τι πρέπει να πε-
ριμένουμε από εσάς;» 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
AΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ 
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Μεγάλωσαν στα αµπέλια και έπαιξαν δίπλα στα δοχεία οινοποίησης, µαθαίνοντας από µικρά 
παιδιά ν’ αγαπούν το κρασί. Σήµερα, στην πιο παραγωγική τους ηλικία, οι εκπρόσωποι  

της νέας γενιάς οινοποιών της Πελοποννήσου δηλώνουν «αρκετά µεγάλοι για να αντιληφθούν 
τις δυσκολίες αλλά και αρκετά νέοι για να προσπαθήσουν ν’ αλλάξουν τα πράγµατα».

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου

Ελληνικός  αμπελώνας
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Wine Trails    11

Όνειρα, στόχοι και ανησυχίες των νέων ανθρώπων

«Αυτή η γενιά θα διορθώσει πολλά από τα 
προβλήµατα που δηµιουργήσαµε εµείς», 
ανέφερε κατά την έναρξη της παρουσίασης 
ο οινοποιός Γιάννης Τσέλεπος. Πολλές οι 
πιθανότητες να βγει αληθινή η πρόβλεψή του, 
κρίνοντας από τις εµπεριστατωµένες απόψεις 
και το πάθος των οµιλητών, οι οποίοι δεν ήταν 
άλλοι από τη Θεοδώρα Ρούβαλη  (Οινοποιείο 
Άγγελου Ρούβαλη), τον Θοδωρή Κουτσουµπό 
(Οινοποιείο Τρουπή), τον ∆ηµήτρη Σκούρα 
(Κτήµα Σκούρα), την  Ευαγγελία Παλυβού 
(Κτήµα Παλυβού),  την Αµάντα Λιαροµµάτη 
(Κτήµα Ολύµπια Γη), την Αθηνά Λαφαζάνη 
(Οινοποιείο Λαφαζάνη & Οινοποιείο Νέστωρ) 

και τον Λάµπη Κανελλακόπουλο (Κτήµα 
Μερκούρη). Τι σηµαίνει να είσαι ΠΟΠ; Πόσο 
µεγαλώνει η ευθύνη από τη µία γενιά στην 
επόµενη; Ποια είναι η θέση της Πελοποννήσου 
στις διεθνείς αγορές; Ποιος ο ρόλος του οινικού 
marketing στην υπόθεση κρασί; 
Απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα 
έδωσαν οι νεαροί οινοποιοί.
Στην παρέα των επτά οµιλητών το WT 
πρόσθεσε ακόµη τρεις εκπροσώπους της νέας 
γενιάς, τον Σωτήρη Αϊβαλή (Οινοποιία Αϊβαλή), 
τον Νάσο Παπαϊωάννου (Κτήµα Παπαϊωάννου) 
και την Μαριαλένα Τσιµπίδη (Οινοποιητική 
Μονεµβασιάς).   
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7+3 νέοι οινοποιοί 
της Πελοποννήσου 

Ένα παγκόσµιο 
brand name είναι 
η Πελοπόννησος
Λάµπης Κανελλακόπουλος

«Η Πελοπόννησος µε την αξιοσηµείωτη 
πολυµορφία της, σε ποικιλίες, ter-
roir, µικροκλίµατα και εδάφη, έχει τη 
δυνατότητα να καλύψει τα γούστα 
µίας τεράστιας γκάµας καταναλωτών. 
Κάποιοι εκλάµβαναν λανθασµένα αυτόν 
τον πλουραλισµό ως µειονέκτηµα. 
Έλλειψη µίας συγκεκριµένης ταυτότητας 
για τα κρασιά µας. Ωστόσο, αυτό είναι 
το πλεονέκτηµά µας ιδιαίτερα σε µία 
εποχή όπου ο καταναλωτής ψάχνεται 
συνεχώς και η ζήτηση για νέα προϊόντα 
είναι ακατάπαυστη». Ο Λάµπης 
Κανελλακόπουλος, µέλος της πέµπτης 
γενιάς της οικογένειας Μερκούρη, 
από τη θέση του export manager του 
οµώνυµου Κτήµατος έχει ταξιδέψει σε 
διάφορες αγορές του εξωτερικού, από την 
Κεντρική Ευρώπη και την Αµερική µέχρι 
την Αυστραλία, όπου διαπίστωσε µε τα 
µάτια του τις κατακτήσεις της ελληνικής 
οινικής παραγωγής. Ο ίδιος θεωρεί ότι 
η Πελοπόννησος είναι ένα brand name 
παγκόσµιο: «Σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του 
πλανήτη µπορεί κανείς να γνωρίσει και να 
γευτεί τους οίνους της Πελοποννήσου. Κατά 
τη γνώµη µου, το brand name αυτό πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί σαν οµπρέλα σε συνδυασµό 
µε τις εκάστοτε γεωγραφικές ενδείξεις ή 
ακόµη και σε κοινές δράσεις µε άλλους 
παραγωγικούς κλάδους  που θα εδραιώσουν 
στο µυαλό του καταναλωτή τη γαστρονοµική 
υπεροχή της Πελοποννήσου».

«Σίγουρα δεν διαγράφουµε τις 
προσπάθειες της πρώτης γενιάς, 
δεν τις αναιρούµε, απλά θέλουµε 
να πορευτούµε δίπλα τους 
και να τους προσφέρουµε ότι 
φρέσκο έχουµε στο µυαλό µας», 
αναφέρουν µε σηµασία οι νέοι 
οινοποιοί της Πελοποννήσου.

Ελληνικός  αμπελώνας
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Με ζώνες και υποζώνες στο µέλλον
Θεοδώρα Ρούβαλη
Μία χώρα µικρών παραγωγών, όπως η Ελλάδα, µπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς 
µόνο επενδύοντας στην ποιότητα, την οποία η Θεοδώρα Ρούβαλη ταυτίζει µε την αναγνωρίσιµη 
καταγωγή. «Για να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει κάθε ζώνη ΠΟΠ να 
ακολουθεί µια συνολική σφαιρική στρατηγική. Αυτό µπορεί να το πετύχει ένας τοπικός διαχειριστικός 
και προστατευτικός φορέας, εθνικά αναγνωρισµένος, ο οποίος θα αποτελείται από επαγγελµατίες 
του κλάδου, οικονοµολόγους και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Ενώ σε όλες τις αµπελοοινικές 
χώρες υπάρχουν τέτοιοι φορείς, στην Ελλάδα από τον ιδιώτη µέχρι το υπουργείο δεν υπάρχει 
κανένας ενδιάµεσος» αναφέρει η νεαρή οινολόγος. Περαιτέρω, η Θεοδώρα Ρούβαλη θέτει ζήτηµα 
επανοριοθέτησης ζωνών και υποζωνών: «Το στρατηγικό σχέδιο της Πελοποννήσου, µία µελέτη που 
πραγµατοποιήθηκε το 2014, προτείνει τον ορεινό Ροδίτη της Αιγιάλειας ως την τρίτη τοποποικιλία 
πρεσβευτή για την ανάδειξη της Πελοποννήσου, µία κίνηση πολύ σηµαντική για την περιοχή µας». 
Τέλος, η ίδια κατέληξε στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού και στις ποικιλίες. «Όλοι γνωρίζουµε τον 
περιορισµό της Μαυροδάφνης. Μια τόσο σηµαντική ελληνική ποικιλία δεν µπορεί να προωθηθεί ως 
ξηρό κρασί λόγω της ΠΟΠ Μαυροδάφνης Πατρών. Είναι επικίνδυνο. Φέτος δοκιµάσαµε το πρώτο 
Ασύρτικο Αυστραλίας. Κάποια στιγµή θα δοκιµάσουµε και την πρώτη ξηρή Μαυροδάφνη Αυστραλίας 
και εµείς ακόµα δεν θα µπορούµε να το γράψουµε στην ετικέτα»!

Ο κόσµος θέλει να πιει 
κρασί από το βαρέλι και 
να µάθει τα µυστικά µας
Αθηνά Λαφαζάνη 

«Αν ρωτούσα τον πατέρα µου τι χρειάζεται για να 
κάνει καλύτερα τη δουλειά του, θα µου απαντούσε: 
“Τα τελευταία 30 χρόνια έχω κάνει το καλύτερο που 
µπορούσα, πάρε αυτό το τέλειο ποιοτικό κρασί που έχω 
φτιάξει και επικοινώνησέ το”. Αυτό ακριβώς είναι το 
κρίσιµο σηµείο της συνεργασίας µου µε τον κ. Λαφαζάνη. 
Εκείνος προσανατολισµένος στην παραγωγή πιστεύει 
ακόµη ότι ένα ποιοτικό κρασί σε προσιτή τιµή σαν concept 
πουλάει από µόνο του. “Μπαµπά δεν είναι έτσι”». Με 
αυτά τα λόγια η Αθηνά Λαφαζάνη, µέλος της τρίτης 
γενιάς της οικογένειας και υπεύθυνη marketing του 
οινοποιείου, περιγράφει γλαφυρά τη διαφορά οπτικής 
µεταξύ των δύο γενεών και συνεχίζει: «Φυσικά, η ποιότητα 
είναι το όπλο µας αλλά χρειάζεται και µια επικοινωνία 
ειλικρινής. ∆ύο από τα πιο δυνατά εργαλεία της δουλειάς 
µας είναι το ηλεκτρονικό marketing και ο οινοτουρισµός. 
Το διαδίκτυο φυσικά έχει την πιο ραγδαία εξέλιξη. Στην 
οινική πραγµατικότητα αυτό σηµαίνει ότι το κοινό ζητά να 
του µεταφέρεις αυτό που ζεις µέσα στην καθηµερινότητα 
του οινοποιείου. Αλλαγές ωστόσο υπάρχουν και στον 
οινοτουρισµό, που γίνεται πιο διαδραστικός. Ο κόσµος θέλει 
να πιει κρασί από το βαρέλι και να µάθει τα µυστικά µας».
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14    Wine Trails

Γιατί κρύβουµε τις 
χάρες του τόπου µας;
Ευαγγελία Παλυβού 

«Θα σας µιλήσω για τη Νεµέα που 
επέλεξα να ζω». Η Ευαγγελία Παλυβού 
νιώθει ευλογηµένη να ζει σε µια 
περιοχή που χαρακτηρίζεται Τοσκάνη 
της Ελλάδας, όµως παράλληλα 
εκφράζει τις ανησυχίες της: «Στη 
Νεµέα υπάρχει µόνο µία κεντρική 
αίθουσα γευσιγνωσίας, ένα εστιατόριο 
που προσπαθεί να αναδείξει την 
τοπική κουζίνα, ένα wine bar και πέντε 
ενοικιαζόµενα δωµάτια. ∆εν ξέρω 
για ποιο λόγο κρύβουµε τις χάρες 
του τόπου µας! Εγώ ονειρεύοµαι µια 
Νεµέα µαγευτική, µια ευρωπαϊκή πόλη 
κρασιού µε περισσότερα επισκέψιµα 
οινοποιεία και επισκέπτες». Η νεαρή 
οινολόγος δεν δίστασε να µοιραστεί 
µε το Wine Trails όσα θεωρεί επίσης 
ζητούµενα για το Αγιωργίτικο: 
«Χρειάζεται να το προστατέψουµε 
καλύτερα. Να τεθούν οι προϋποθέσεις 
ώστε να καλλιεργείται, οινοποιείται, 
παλαιώνεται και εµφιαλώνεται στη 
ζώνη ΠΟΠ και να προστατεύεται από 
τους γύρω-γύρω»

Θέλω µια λευκή Νεµέα
∆ηµήτρης Σκούρας 

«Φανταστείτε ότι αγοράζετε ένα Château 
Pétrus, για να το αφήσετε στην κάβα σας. Μέχρι 
να πάτε σπίτι πέφτει κάτω και σπάει. Σε ένα 
δεύτερο σενάριο τώρα το κρασί φτάνει σπίτι 
και µένει στην κάβα για 30 χρόνια. Το δίνετε 
στην κόρη σας και της πέφτει κάτω. Εσείς 
που το είχατε πληρώσει και έσπασε αµέσως 
στεναχωρηθήκατε. Αλλά τι πρέπει να κάνει η 
κόρη σας που ήξερε ότι έµεινε 30 χρόνια στα 
χέρια σας;». Για τον 24χρονο ∆ηµήτρη Σκούρα 
η ευθύνη από γενιά σε γενιά αυξάνει χωρίς 
αυτό να κάνει απαγορευτικούς τους µεγάλους 
στόχους. Φέτος, ήταν για τον ίδιο ο πρώτος του 
τρύγος στη Νεµέα µετά την επιστροφή του από 
τη Γαλλία όπου σπούδαζε και εργάστηκε. Οι 
στόχοι που θέτει πολλοί. «Θα ήθελα να υπάρχει 
και λευκή Νεµέα. Αλλά και ένα ροζέ που να 
γράφει πάνω Νεµέα. Φιλοδοξώ να αποκτήσουµε 
ένα σύστηµα village, όπου πάνω στο µπουκάλι 
θα αναφέρεται και το χωριό από το οποίο 
προέρχονται τα σταφύλια. Θα ήθελα η Νεµέα να 
γεµίσει από οινοποιεία µικρά, µεγάλα, βιολογικά, 
βιοδυναµικά και χώρους υψηλής γαστρονοµίας. 
Θα µου πείτε ότι αυτά είναι πολλά και δεν 
γίνονται. Εγώ θα σας απαντήσω ότι είµαι αρκετά 
µεγάλος για να συµφωνήσω µαζί σας αλλά και 
αρκετά νέος για να το προσπαθήσω».

Ελληνικός  αμπελώνας

10_19_deuteri.indd   14 28/03/2018   00:10



Wine Trails    15

Καµπανία της Ελλάδας να κάνει  
το Μοσχοφίλερο τη Μαντινεία 
Θοδωρής Κουτσουµπός 

«Πολλοί λένε ότι η Νεµέα είναι η Τοσκάνη της Ελλάδας. Ονειρεύοµαι µια µέρα 
να λένε και τη Μαντινεία Καµπανία της Ελλάδας χάρη στο Μοσχοφίλερο». 
Αυτό είναι το όνειρο του νεαρού φοιτητή Οινολογίας, Θοδωρή Κουτσουµπού, 
ο οποίος προχωρά και σε προτάσεις: «Το Μοσχοφίλερο δεν πρέπει να 
παραµείνει απλά ένα ωραίο δροσιστικό κρασί, αλλά να γίνει premium προϊόν. 
Στην πορεία έγιναν λάθη που έκλεψαν µέρος από τη λάµψη του, όπως η 
παραγωγή από πολύ µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις. Για εµάς είναι µεγάλη 
ευκαιρία να αναδείξουµε ακόµη περισσότερο την ποικιλία και το δυναµικό της 
χαρακτήρα. Για παράδειγµα, τώρα είναι στη µόδα τα ροζέ Μοσχοφίλερα, τα 
οποία δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ΠΟΠ λόγω του χρώµατος και απλά 
χαρακτηρίζονται ΠΓΕ. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει».

Απόλυτο όπλο ο οινοτουρισµός 
Αµάντα Λιαροµµάτη
Στον οινοτουρισµό ως µέσο εκπαίδευσης του καταναλωτή 
και όπλο κατά του αθέµιτου ανταγωνισµού απέναντι στο 
ποιοτικό κρασί αναφέρθηκε η Αµάντα Λιαροµµάτη. «Μία 
λύση είναι να εκπαιδεύσουµε τον καταναλωτή, ώστε να γίνει 
οινόφιλος, δηλαδή να µάθει πώς παράγεται ένα καλό κρασί 
απολαµβάνοντας έτσι το µεγαλείο που µας δίνουν οι ρώγες 
του σταφυλιού. Στο οινοποιείο της οικογένειάς µου υποδέχοµαι 
καθηµερινά επισκέπτες και τους εξηγώ µε απλότητα και 
παραστατικότητα τα στάδια παραγωγής ενός ποιοτικού οίνου, το 
πόσο αγάπη χρειάζεται, χωρίς να ξεχνώ φυσικά τη συµβολή της 
οινολογίας και του σύγχρονου εξοπλισµού. Αποχωρώντας από 
το κτήµα µας ο Έλληνας επισκέπτης έχει κατανοήσει τον κόπο 
που απαιτεί το ποιοτικό επώνυµο κρασί και αυτό θα τον κάνει πιο 
επιλεκτικό. Ο ξένος επισκέπτης, ήδη µυηµένος στην κουλτούρα 
του ποιοτικού κρασιού τις περισσότερες φορές, µαθαίνει ότι 
το ελληνικό κρασί µπορεί να ανταγωνιστεί επάξια τα ως τώρα 
φηµισµένα κρασιά του κόσµου». 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΕ

Σ:
 Β

Α
ΣΙ

Λ
ΙΚ

Η
 Κ

Ο
Ν

Ο
Μ

Ο
Υ


10_19_deuteri.indd   15 28/03/2018   00:10



16    Wine Trails

Πολυτάλαντο  
το Αγιωργίτικο
Σωτήρης Αϊβαλής 

Όλες τις δυνάµεις του στην 
ανάδειξη της µοναδικότητας του 
Αγιωργίτικου έχει αφιερώσει 
ο Σωτήρης Αϊβαλής από τη 
Νεµέα, που σπούδασε και 
εργάστηκε τα προηγούµενα 
χρόνια στη Μπον. «Επιδίωξή µου 
είναι η ανάδειξη της ποικιλίας 
µέσα από διαφορετικές 
περιοχές και terroir. Επιλέγουµε 
και καλλιεργούµε αµπέλια 
ξερικά που δεν λιπαίνονται και 
δεν ποτίζονται για να κατέβει 
χαµηλά το ριζικό σύστηµα  και 
να αναζητήσει µόνο του το 
αµπέλι τροφή και υγρασία. Με 
αυτό τον τρόπο έχουµε κρασιά 
µε χαρακτήρα αναδεικνύοντας 
την περιοχή όπου φύονται».

Με σεβασµό στην 
αυθεντικότητα
Νάσος Παπαϊωάννου

Η βόλτα µε τον παππού στο αµπέλι και οι 
εικόνες από τις εργασίες στο οινοποιείο, µε πιο 
παραστατικές αυτές της περιόδου του τρύγου 
και των οινοποιήσεων, γέννησαν στο Νάσο 
Παπαϊωάννου την ανάγκη να ασχοληθεί µε 
το κρασί. «Η καλλιέργεια των ιδανικότερων 
για την περιοχή µας ελληνικών και ξένων 
ποικιλιών µε βιολογικό τρόπο και η οινοποίησή 
τους µε χρήση της τεχνολογίας, αλλά και 
µε σεβασµό στην αυθεντικότητά τους είναι 
οι δύο βάσεις πάνω στις οποίες θα πατήσει 
η νέα γενιά οινοποιών. Η επίτευξη αυτών 
των δύο στόχων µε συνέπεια θα πρέπει να 
είναι ο στόχος µας», αναφέρει ο εγγονός του 
«γκουρού» της Νεµέας, Θανάση Παπαϊωάννου.

Ένα µπουκάλι 
κρασί µέσα στην 
εικόνα της χώρας
Μαριλένα Τσιµπίδη

«Μεγαλώνοντας, το οινοποιείο ήταν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής 
µας και γρήγορα διαπιστώσαµε 
ότι η προσπάθεια που ξεκίνησαν 
οι γονείς µας ήταν πολύ φιλόδοξη 
για το µέλλον το δικό µας και 
του τόπου µας». Για τις αδελφές 
Τσιµπίδη, Μαριαλένα και Αναστασία, 
η ενίσχυση της οινικής παραγωγής, 
στην οποία έχουν επενδύσει, περνά 
µέσα από τη σύνδεσή της µε τον 
τουρισµό: «Πρέπει να συνδέσουµε 
την εµπειρία του τουρισµού στην 
Ελλάδα µε το κρασί γενικά, πέρα 
από τα όρια του οινοτουρισµού. Είναι 
σηµαντικό η εικόνα που θα δοθεί 
στον επισκέπτη για την Ελλάδα να 
περιλαµβάνει ένα µπουκάλι κρασί. Να 
ακούσει για τις ελληνικές ποικιλίες 
από τους επαγγελµατίες του 
τουρισµού. Έτσι µπορεί να ενισχυθεί 
η τουριστική κατανάλωση και η 
καλή εικόνα του ελληνικού κρασιού 
και εκτός συνόρων. Όσον αφορά 
τον οινοτουρισµό, έχει ενδιαφέρον 
όταν είναι µια πιο ολοκληρωµένη 
εµπειρία, όχι απλή δοκιµή και γρήγορη 
ξενάγηση. Θα θέλαµε ο επισκέπτης 
να συνδεθεί βιωµατικά µε το κρασί, 
τον τόπο παραγωγής του και την 
παράδοσή του».

Ελληνικός  αμπελώνας
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Νέα Μοσχοφίλερα, Αγιωργίτικα και Μαυρο-
δάφνες έφεραν στα ποτήρια των οινόφιλων 
οι ευρηματικοί οινοποιοί της Πελοποννή-
σου που συμμετείχαν στο Peloponnese Wine 
Festival. Το ρίσκο των διοργανωτών να επι-
λέξουν φέτος το Μουσείο Αυτοκινήτου στο 
κέντρο της Αθήνας δικαιώθηκε, όπως απο-
δείχθηκε από τη μαζική προσέλευση. Ανά-
μεσα σε παλιές Chevrolet, Aston Martin και 
Porsche περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες 
δοκίμασαν 400 και πλέον ετικέτες. Πέρα από 
το κομμάτι της δοκιμής, μεγάλο ήταν το ενδι-
αφέρον και για τις παράλληλες εκδηλώσεις. 
όπως το Masterclass του Άρη Σκλαβενίτη 
«Extreme οινοποιήσεις - Οι νέες τάσεις στον 
Πελοποννησιακό αμπελώνα», το Masterclass 
του Γρηγόρη Κόντου, DipWSET, που ανέδει-
ξε το φιλικό προς το φαγητό χαρακτήρα των 
ποικιλιών της Πελοποννήσου και φυσικά η 
παρουσίαση «Με τη ματιά της Νέας Γενιάς».  

ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η νέα γενιά οινοποιών της Πελοποννήσου 
ζήτησε την απομάκρυνση από τη λογική του 
ράβε-ξήλωνε, τη σύμπραξη όλων για την προ-
ώθηση του ελληνικού κρασιού στο εξωτερι-
κό, πιο αποτελεσματικό μάρκετινγκ και την 
ελευθερία να παίρνει τις δικές της αποφάσεις. 
«Σίγουρα δεν αναιρούμε τις προσπάθειες της 
πρώτης γενιάς, απλά θέλουμε να πορευτού-

με δίπλα τους και να τους προσφέρουμε 
ό,τι φρέσκο έχουμε στο μυαλό μας» δήλω-
σε η Ευαγγελία Παλυβού. «Στη συνεργασία 
μεταξύ των δύο γενεών, έχουμε από τη μία 
τη μεταβίβαση εμπειριών και γνώσεων και 
από την άλλη την ορμή και το πάθος, που 
ας μη γελιόμαστε σας φέρνουμε», ανέφερε 
η Αθηνά Λαφαζάνη με ένα «πονηρό» χαμό-
γελο που πρόδιδε τη διάθεσή της να «πειρά-
ξει» λίγο την προηγούμενη γενιά. 
Το θετικό είναι ότι η συνεργασία προχωράει 
καλά, καθώς αμφότερα τα μέλη των δύο γε-
νεών δείχνουν διατεθειμένα να «βάλουν νε-
ρό στο κρασί τους». Ενδεικτική είναι η προσω-
πική εμπειρία της Θεοδώρας Ρούβαλη: «Είναι 
πολύ σημαντικό να τους βλέπεις σαν συνερ-
γάτες και όχι σαν γονείς σου. Η συνεργασία 
μου με τον Άγγελο είναι πάρα πολύ εύκολη. 
Την πρώτη ημέρα που γύρισα στο οινοποιείο 
μου έδωσε τα κλειδιά και μου είπε “Κάνε ό,τι 
νομίζεις”. Βέβαια ξέρω ότι είναι πίσω απ’ όλα».
Τέλος, κόντρα στη γενικευμένη, και πολλές 
φορές δικαιολογημένη, γκρίνια των καιρών 
μας περί οικονομικής κρίσης οι νέοι εκπρόσω-
ποι του Πελοποννησιακού αμπελώνα δηλώ-
νεουν τυχεροί. «Είμαστε σαφώς πιο ευνοημέ-
νοι από τους προηγούμενους που ξεκίνησαν 
από το μηδέν. Η κρίση είναι ένας μόνο παρά-
γοντας, που δεν θα είναι εδώ για πάντα και εί-
ναι στο χέρι μας να αντιμετωπίσουμε», ανέφε-
ρε ο Λάμπης Κανελλακόπουλος.  

Ελευθερία να πάρουμε   
τις δικές μας αποφάσεις

Ελληνικός  αμπελώνας
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Ξινόµαυρο 
προτείνει  
το Χάρβαρντ
Να φυτέψουν Ξινόµαυρο 
προτείνει στους καλλιεργητές 
η διεθνής επιστηµονική 
µελέτη µε τίτλο «Από το 
Pinot στο Ξινόµαυρο στις 
µελλοντικές οινοπαραγωγικές 
περιοχές του κόσµου», µε 
επικεφαλής την επίκουρη 
καθηγήτρια Bιολογίας 
Ελίζαµπεθ Γουόλκοβιτς του 
Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ.
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ΣΗΜΕΡΑ PINOT, 

ΑΥΡΙΟ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 

Ευκαιρίες στις ελληνικές ποικιλίες να 
γίνουν πιο γνωστές διεθνώς προσφέ-
ρει, σύμφωνα με νέα μελέτη, η κλιμα-
τική αλλαγή που θα αλλάξει εκ των 
πραγμάτων το «terroir» ακόμη και 
στις πιο διάσημες περιοχές οινοπαρα-
γωγής σε όλο τον πλανήτη.
Βέβαια, όπως υπογραμμίζουν οι επι-
στήμονες, το άλμα σε νέες ποικιλί-
ες όπως οι ελληνικές θα διευκολυν-
θεί, αν γίνουν περισσότερα πράγμα-
τα γνωστά γι’ αυτές, καθώς οι οινο-
ποιοί ανά τον κόσμο θα συνεχίσουν 
να αντιστέκονται στις αλλαγές, έχο-
ντας ταυτίσει τα σπουδαία κρασιά με 
το παλιό «terroir» τους. 
Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα αξιο-
ποιούνται διεθνώς 12 ποικιλίες, οι ο-
ποίες δεν αποτελούν ούτε το 1% ό-
σων συνολικά υπάρχουν στη Γη. 
Στην Κίνα για παράδειγμα,  πάνω α-
πό το 75% των αμπελιών καταλαμ-
βάνει μόνο η ποικιλία «Cabernet 
Sauvignon» και ο κύριος λόγος είναι 
ότι αρέσει στους Κινέζους.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ
Το Ξινόμαυρο, για παράδειγμα, είναι 
μια θαυμάσια κόκκινη ποικιλία, αλ-
λά πόσο γνωστή είναι στο εξωτερι-
κό, σε σχέση με το γαλλικό Pinot;  Ε-
λάχιστα, είναι η απάντηση.
Όμως στις επόμενες δεκαετίες αυ-
τό μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με 
τη  διεθνή επιστημονική μελέτη με 
τίτλο «Από το Pinot στο Ξινόμαυρο 
στις μελλοντικές οινοπαραγωγικές 
περιοχές του κόσμου», με επικεφα-
λής την επίκουρη καθηγήτρια Bιο-
λογίας Ελίζαμπεθ Γουόλκοβιτς του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που δη-

μοσιεύτηκε στο κορυφαίο περιοδι-
κό για θέματα κλιματικής αλλαγής 
«Nature Climate Change». 
«Πρέπει να μελετήσουμε και να αξι-
οποιήσουμε αυτές τις άλλες ποικιλί-
ες, προκειμένου να προετοιμαστού-
με για την κλιματική αλλαγή», δή-
λωσε η Γουόλκοβιτς –κι αυτό αποτε-
λεί ακριβώς την ευκαιρία που ανοί-
γεται για τον ελληνικό αμπελώνα.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΤΑ
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι στην 
Ευρώπη καλλιεργούνται περισσό-
τερες από 1.000 ποικιλίες και μερι-
κές από αυτές που είναι σχετικά ά-
γνωστες, όπως κάποιες ελληνικές 
(π.χ. Ξινόμαυρο), έχουν την ικανό-
τητα για να αντέξουν τα θερμότερα 
κλίματα με τη μεγαλύτερη ξηρασία.
Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Γαλ-
λία και τη Σουηδία επισημαίνουν ό-
τι αναπόφευκτα η άνοδος της θερμο-
κρασίας και οι άλλες μεταβολές λό-
γω της κλιματικής αλλαγής, όπως τα 
ακραία φαινόμενα ξηρασίας ή αντί-
θετα των βροχοπτώσεων, αλλά και 
η ανάδυση νέων ασθενειών των φυ-
τών, θα έχουν σημαντικές επιπτώ-
σεις σε πολλές περιοχές με αμπέ-
λια, μεταξύ άλλων, μειώνοντας τις α-
ποδόσεις τους και αλλοιώνοντας τη 
γνωστή γεύση των κρασιών τους.
Αυτό θα ισχύσει ακόμη και αν η ά-
νοδος της μέσης παγκόσμιας θερμο-
κρασίας δεν ξεπεράσει το όριο των 
δύο βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, το οποίο 
έχει θέσει η διακρατική Συμφωνία 
του Παρισιού (σήμερα η άνοδος εί-
ναι περίπου ένας βαθμός σε σχέση 

με πριν από 200 χρόνια). 
Το ζητούμενο συνεπώς, κατά τους ε-
πιστήμονες, είναι η μεγαλύτερη βιο-
ποικιλότητα στα αμπέλια και οι νέ-
ες πιο ανθεκτικές ποικιλίες. Βέβαια, 
σύμφωνα με την Αμερικανίδα βι-
ολόγο, δεν θα είναι εύκολο να πει-
σθούν οι απανταχού οινοπαραγωγοί 
να δοκιμάσουν να καλλιεργήσουν 
διαφορετικές ποικιλίες, π.χ. ελληνι-
κές και ένας λόγος είναι η διαχρονι-
κή γοητεία που ασκεί η έννοια του 
«terroir». Δηλαδή η πεποίθηση ό-
τι η γεύση και γενικότερα η ποιότη-
τα του κρασιού αντανακλά τις ιστο-
ρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
της καλλιέργειάς του. 
Οι ερευνητές προτείνουν στους πα-
ραδοσιακούς καλλιεργητές και οινο-
ποιούς να αρχίσουν να αφιερώνουν 
κάποια μικρά έστω τμήματα των α-
μπελώνων τους για τη δοκιμαστική 
καλλιέργεια άλλων ποικιλιών όπως 
οι ελληνικές, ώστε να δουν από πρώ-
το χέρι ποιες από αυτές έχουν τα κα-
λύτερα αποτελέσματα. 

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
«Όσο συνεχίζεται η κλιματική αλλα-
γή, ορισμένες ποικιλίες σε ορισμέ-
νες περιοχές προβλέπεται ότι θα αρ-
χίσουν να μην τα βγάζουν πέρα. Η 
λύση είναι να αρχίσουν από τώρα να 
σκέφτονται πώς θα καλλιεργήσουν 
και άλλες ποικιλίες. Ίσως τα σταφύ-
λια που σήμερα καλλιεργούνται ευρέ-
ως, δεν είναι παρά αυτά που ήταν ευ-
κολότερο να καλλιεργηθούν και είχαν 
την καλύτερη γεύση στο παρελθόν. Ό-
μως στο μέλλον πολλά άλλα σταφύλια 
μπορεί να αποδειχθούν πιο κατάλλη-
λα», ανέφερε η Γουόλκοβιτς. 

Να αφιερώσουν τµήµατα των αµπελώνων τους για τη δοκιµαστική 
καλλιέργεια ποικιλιών όπως οι ελληνικές και δη το Ξινόµαυρο 
προτείνουν ερευνητές του Πανεπιστηµίου Χάρβαντ στους 
καλλιεργητές Ευρώπης, Αµερικής, Ασίας και Αυστραλίας, για να 
προλάβουν τις επιπτώσεις της εξελισσόµενης κλιµατικής αλλαγής

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρία Γιουρουκέλη
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Να «διαβάσει»  
το χωράφι του  
ζητά η άνοιξη από 
τον αμπελουργό
Κλάδεµα, καλλιέργεια εδάφους, λίπανση και 
φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις, αποτελούν τις 
καλλιεργητικές εργασίες που σηµατοδοτεί στο αµπέλι το 
πέρασµα από το χειµώνα στην άνοιξη, σύµφωνα πάντα µε τις 
ιδιαίτερες ανάγκες που εµφανίζει κάθε εκµετάλλευση και τις 
οποίες φυσικά είναι σε θέση να «διαβάσει» ο αµπελουργός

Eνας σχετικά μαλακός χει-
μώνας έφτασε στο τέλος 
του. Στη Νότια Ελλάδα και 
τα νησιά ήταν αρκετά ξη-
ρός και με ήπιες θερμοκρα-

σίες, ενώ στη Βόρεια μπορεί να χά-
ρισε ικανοποιητικές βροχές και λίγα 
χιόνια στα ορεινά, όμως οι θερμοκρα-
σίες και δω ήταν αρκετά υψηλές για 
την εποχή, κάτι που ίσως δημιουργή-
σει φαινόμενα ανομοιομορφίας στην 
έκπτυξη, όπως έχουμε δει να συμβαί-
νει συχνά τα τελευταία χρόνια.
Με το τέλος του χειμώνα οι αμπε-
λουργοί στις πιο ζεστές περιοχές έ-
χουν τελειώσει το κλάδεμα, μία από 
τις πιο σημαντικές εργασίες, καθο-

ριστικής σημασίας για την ποσότη-
τα και την ποιότητα της παραγωγής, 
ενώ στις οψιμότερες αμπελουργικές 
ζώνες, ο φόβος του παγετού της άνοι-
ξης καθυστερεί το κλάδεμα, που ολο-
κληρώνεται συνήθως στο τέλος του 
Μάρτη.

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
Ο στόχος του χειμερινού κλαδέματος 
είναι η διατήρηση του συστήματος δι-
αμόρφωσης (του σχήματος-αρχιτε-
κτονικής του φυτού) και η εξασφά-
λιση της παραγωγής τη χρονιά που 
ακολουθεί. Βασική αρχή του κλαδέ-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ρ. Χαρούλα  Σπινθηροπούλου 
* Γεωπόνος, ειδικός αµπελουργίας, οινοποιός
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ματος η διατήρηση τόσου φορτίου, ό-
σο το φυτό μπορεί να θρέψει, ανάλο-
γα δηλαδή με την ευρωστία του. Για 
το λόγο αυτό ο έμπειρος και σωστός 
αμπελουργός δεν ακολουθεί τυφλο-
σούρτη στο κλάδεμα (αφήνουμε 5 κε-
φαλές των 2 ματιών ή 2 αμολυτές των 
6-8 ματιών κ.ο.κ.), αλλά αφήνει τόσα 
μάτια σε κάθε φυτό, ώστε να μπορεί 
αυτό να θρέψει με επιτυχία την παρα-
γωγή που θα δώσουν.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ
Θεμελιώδους σημασίας είναι ο ψεκα-
σμός μετά το κλάδεμα με κάποιο μυ-
κητοκτόνο σκεύασμα, ώστε να προ-
στατευτούν οι πληγές του κλαδέμα-

τος από τις ασθένειες του ξύλου. Η ί-
σκα είναι ένα από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα των αμπελώνων ηλικίας με-
γαλύτερης των 10 ετών και δυστυχώς 
δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα 
αντιμετώπισής της. Η πρόληψη είναι 
ο μόνος τρόπος αποφυγής της προ-
σβολής από την ίσκα και ο ψεκασμός 
της επιφάνειας που καθημερινά κλα-
δεύεται, αναγκαίος. 
Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί 
ότι δεν περιμένουμε να τελειώσει έ-
να αμπελοτόπι και μετά να επέμβου-
με, αλλά ψεκάζουμε ό,τι έχουμε κλα-
δέψει κάθε μέρα. Από τα διάφορα μυ-
κητοκτόνα που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την προστασία των 
πληγών, ο χαλκός παραμένει ένα α-
πό τα πιο αξιόπιστα σκευάσματα. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΚΛΑ∆ΕΜΑ

Με στόχο τη 
διατήρηση του 
συστήµατος 
διαµόρφωσης 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Με καλλιέργεια 
εδάφους ή µε 
εφαρµογή 
ζιζανιοκτόνων 

ΒΑΣΙΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ

Σύµφωνα µε τη 
φυλλοδιαγνωστική 
στον περκασµό της 
προηγούµενης σεζόν

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο αµπελουργός, 
σε συνεργασία µε 
το γεωπόνο όπου 
υπάρχει ανάγκη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ 
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

1

1 1

1
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Η καλλιέργεια του εδάφους των αμπε-
λώνων την άνοιξη, με το ξεκίνημα 

της βλάστησης, είναι μία πρακτική που ε-
φαρμόζεται σε αρκετές περιοχές. Η καλλι-
έργεια στοχεύει στο να ξεκινήσει ο αμπε-
λώνας χωρίς κανέναν ανταγωνισμό από 
πλευράς ζιζανίων για το νερό και τα θρε-
πτικά και γίνεται πάντα όταν το έδαφος 
βρίσκεται στο ρώγο του, όταν δηλαδή η πο-
σότητα του νερού στο έδαφος είναι ίση με 
την υδατοϊκανότητά του. Πιο απλά όταν έ-
χει απομακρυνθεί η περίσσεια νερού, ώστε 
με το πέρασμα των μηχανημάτων να μην 
δημιουργούνται συσσωματώματα και να 
μην συμπιέζεται το έδαφος ή να μην ψι-
λοχωματίζεται και καταστρέφεται η δομή 
του, όταν είναι τελείως ξηρό. 
Ως πρακτική δικαιολογείται για τις περιο-
χές με χαμηλή ετήσια βροχόπτωση, κυρί-
ως τις νησιωτικές, αλλά τίθεται διαρκώς υ-
πό αμφισβήτηση στις περιοχές με αρκετή 
βροχόπτωση.
Παραδοσιακά υπήρχε η άποψη ότι οι α-
μπελώνες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι 
ζιζανίων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
ακόμα και το χειμώνα, ώστε το καλλιεργη-
μένο έδαφος να δεχθεί και να αποθηκεύσει 
σε βάθος το νερό της βροχής. Η συχνή καλ-
λιέργεια όμως αποδείχθηκε ότι καταστρέ-
φει την οργανική ουσία και τη δομή του ε-
δάφους, ιδιαίτερα δε όταν γίνεται με φρέζα. 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Αντίθετα η ύπαρξη χλοοτάπητα και ο έ-
λεγχός του με χορτοκοπή βοηθά στην κα-
λύτερη διείσδυση του νερού στο έδαφος, 
προστατεύει τα επικλινή εδάφη από τη δι-
άβρωση και την καταστροφή της οργανι-
κής ουσίας, αλλά και την αμμοβολή στις 

Παραδοσιακά στην αµπελουργική πρακτική 
υπήρχε η άποψη ότι οι αµπελώνες πρέπει να 
είναι απαλλαγµένοι ζιζανίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, ακόµα και το χειµώνα, 
ώστε το καλλιεργηµένο έδαφος να δεχθεί 

και να αποθηκεύσει σε βάθος το νερό 
της βροχής. Η συχνή καλλιέργεια όµως 
αποδείχθηκε ότι καταστρέφει την οργανική 
ουσία και τη δοµή του εδάφους, ιδιαίτερα δε 
όταν πραγµατοποιείται µε φρέζα. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

Διαχείριση εδάφους με το ξύπνημα της φύσης
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∆εν νοείται να υποστηρίζουµε ότι παράγουµε 
κρασιά terroir, κρασιά που αντικατοπτρίζουν 
το έδαφος ως ζωντανό οργανισµό, και να 
καταστρέφουµε τη χλωρίδα του εδάφους.

νησιωτικές περιοχές και επιτρέπει τον έ-
γκαιρο ψεκασμό των πρέμνων μετά από 
βροχή. Παράλληλα, επιβάλλοντας αντα-
γωνισμό μεταξύ των ζιζανίων και των πρέ-
μνων, συμβάλλει στη δημιουργία ισορρο-
πημένων φυτών, απαραίτητων για την πα-
ραγωγή υψηλής ποιότητας σταφυλιών. 
Επομένως η καλλιέργεια του εδάφους ε-
φαρμόζεται ή όχι ανάλογα με την περιο-
χή, το έδαφος, τη ζωηρότητα του αμπελώ-
να και τον προορισμό των σταφυλιών.
Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης των ζι-
ζανίων είναι η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων ε-
πί της γραμμής με καλλιέργεια ενδιάμεσα ή 
με διατήρηση περιστασιακού ή μόνιμου χλο-
οτάπητα. Τα ζιζανιοκτόνα, που ευρέως εφαρ-
μόζονται στο τέλος του χειμώνα ή την άνοι-
ξη πριν την έκπτυξη της αμπέλου, συνήθως 
είναι συνδυασμοί glyphosate με κάποιο προ-
φυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και είναι αλήθεια ό-
τι εξασφαλίζουν καθαρό έδαφος κάτω από 
τις γραμμές των πρέμνων για 5-6 μήνες.

ΜΙΑ ΕΠΙΠΟΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στις περιπτώσεις μεγάλων αμπελουργι-
κών εκμεταλλεύσεων, γίνεται αντιληπτή 

η αναγκαιότητα της επέμβασης στο τέλος 
του χειμώνα προς αρχές της άνοιξης (ανα-
γκαίο κακό θα το λέγαμε), αφού η εξεύρε-
ση εργατικών χεριών που θα ασχοληθούν 
με την καταστροφή των ζιζανίων (σκάλι-
σμα, κόψιμο) δεν είναι εύκολη υπόθεση σε 
μια περίοδο που υπάρχουν και πολλές άλ-
λες δουλειές στους αμπελώνες.
Για τις μικρές όμως αμπελουργικές εκμε-
ταλλεύσεις, οι χρήστες ζιζανιοκτόνων θα 
πρέπει να το ξανασκεφτούν. 

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Η εικόνα του καμένου χόρτου ή του γυ-
μνού, λόγω ζιζανιοκτονίας, εδάφους κάτω 
από τις σειρές του αμπελιού, μόνο ελκυστι-
κή δεν είναι, πόσο μάλλον όταν ο αμπελώ-
νας είναι και επισκέψιμος. 
Και κατά την άποψή μου δεν νοείται να 
υποστηρίζουμε ότι παράγουμε κρασιά 
terroir, κρασιά δηλαδή που αντικατοπτρί-
ζουν το έδαφος ως ζωντανό οργανισμό, το 
κλίμα, το φυτό και τον άνθρωπο, και να κα-
ταστρέφουμε (όχι να περιορίζουμε, όπως 
στη χορτοκοπή για παράδειγμα) τη χλωρί-
δα, αλλά, ίσως, και την πανίδα του εδάφους.
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Το τέλος του χειμώνα και η αρχή της άνοι-
ξης είναι η εποχή της βασικής λίπανσης 

των αμπελώνων. Το αμπέλι είναι μία καλλι-
έργεια με σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε μα-
κρο- και μικρο-στοιχεία. Συνήθως οι παραγω-
γοί, λόγω του σχετικά μικρού κόστους των λι-
πασμάτων σε σχέση με το συνολικό κόστος 
παραγωγής, ρίχνουν κάθε χρόνο, στις αρχές 
της άνοιξης, λίπασμα, τις περισσότερες φορές 
κάποιο σύνθετο και χωρίς να έχουν γνώση της 
θρεπτικής κατάστασης του αμπελώνα τους. Η 
φυλλοδιαγνωστική στον περκασμό της προη-
γούμενης χρονιάς μας δίνει πολύτιμες πληρο-
φορίες για το αν θα πρέπει να λιπάνουμε ή όχι 
και με τι είδους λίπασμα. Το ίδιο και η ανάλυ-
ση των κρασιών τουλάχιστον για βασικά στοι-
χεία όπως το κάλιο και το άζωτο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2,5 �3%
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο αμπελουρ-
γός ότι η εξασφάλιση ενός επιπέδου οργα-
νικής ουσίας στο έδαφος της τάξης του 2,5-
3% είναι αρκετή, ώστε να ικανοποιούνται οι 
ανάγκες των φυτών σε μακροστοιχεία και 
να μη χρειάζεται βασική λίπανση, ιδιαίτερα 
όταν μιλάμε για αμπελώνες που προορίζο-
νται για υψηλής ποιότητας παραγωγή.
Στους αμπελώνες όπου εφαρμόζεται ακαλ-
λιέργεια και χορτοκοπή το ποσοστό της ορ-
γανικής ουσίας ξεπερνά το 2-3%, ενώ αντίθε-
τα σε αμπελώνες που διατηρούνται καθαροί 
με μηχανική καλλιέργεια, η οργανική ουσία 
κυμαίνεται γύρω στο 1% και σε περιοχές, ό-
πως η Σαντορίνη π.χ. είναι πολύ μικρότερη. 

Για να εξασφαλιστεί επομένως η επιθυμη-
τή παραγωγή, οι αμπελουργοί αναγκάζο-
νται να καταφεύγουν σε ετήσιες λιπάνσεις. 
Με δεδομένη όμως τη μείωση τα τελευταία 
χρόνια των βροχοπτώσεων το χειμώνα και 
την άνοιξη στα νησιά, η χρήση βασικής λί-
πανσης γίνεται όλο και δυσκολότερη και ο 
αμπελουργός θα πρέπει να καταφεύγει σε 
πιο ιδιαίτερου τρόπου δράσης λιπάσματα, 
με υψηλότερο κόστος. Έτσι η δημιουργία ι-
κανοποιητικής οργανικής ουσίας γίνεται ο-
λοένα και πιο σημαντική, ιδιαίτερα σε πε-
ριοχές με χαμηλή βροχόπτωση και φτωχά, 
ελαφριά εδάφη. Κοπριά από ζώα ελευθέ-
ρας βοσκής ή εντατικής κτηνοτροφίας, κο-
πριά με τη μορφή διαφόρων σκευασμάτων 
που κυκλοφορούν στην αγορά, πολτοποίη-
ση των κληματίδων του αμπελώνα με κατα-
στροφέα βρίσκονται στην υπηρεσία του α-
μπελουργού για να τον βοηθήσουν να αυ-
ξήσει την οργανική ουσία του αμπελώνα. 
Στην ίδια κατεύθυνση της δημιουργίας ε-
νός πιο ζωντανού εδάφους όπου τα φυτά θα 
μπορούν να αναπτυχθούν με τις ελάχιστες 
ανθρώπινες επεμβάσεις στηρίζονται πολλά 
νέα σκευάσματα: Μυκόρριζες και άλλοι μι-
κροοργανισμοί, αμινοξέα, χουμικά οξέα, ε-
νισχυτικά άμυνας των φυτών κ.λπ. 
Το τι προϊόν θα χρησιμοποιήσει ο αμπε-
λουργός εξαρτάται από τις ανάγκες του. Κα-
λό θα ήταν να το δοκιμάσει σε μικρή έκταση 
και να το παρακολουθεί για 2-3 χρόνια, ώστε 
να αποφανθεί για την αποτελεσματικότητά 
του, γιατί δυστυχώς πολλά από τα σκευά-
σματα που κυκλοφορούν υπόσχονται «της 
Παναγιάς τα μάτια». 

Λίπανση αμπελώνα  
Με βάση τη φυλλοδιαγνωστική 
και την ανάλυση των κρασιών

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όταν πραγματικά 
υπάρχει ανάγκη
Η συνεχής αύξηση των προσβολών 
από κοκκοειδή (Pseudococcidae, 
Coccidae) τα τελευταία χρόνια στους 
αµπελώνες επιβάλλει τη λήψη µέτρων 
και το χειµώνα, πριν την έκπτυξη 
των οφθαλµών. Ένας ψεκασµός µε 
4% θειασβέστιο ή χειµερινό λάδι σε 
συνδυασµό µε εντοµοκτόνο, µια µέρα 
µε ήπιες θερµοκρασίες (µε απόσταση 
τουλάχιστον 10-15 ηµερών πριν ή µετά 
το κλάδεµα) είναι απαραίτητος όπου η 
παρουσία των εντόµων είναι σηµαντική.
Ο χαλκός τη χειµερινή περίοδο 
θεωρείται ως γενικό απολυµαντικό 
µε σηµαντική δράση στις 
µυκητολογικές ασθένειες της αµπέλου 
(περονόσπορος, ωίδιο-κλειστοθήκια, 
φόµοψη, τσιλίκ µαράζι κ.λπ.). Αλλά και 
πριν το φούσκωµα των οφθαλµών, 
η πρακτική της επέµβασης µε 
χαλκούχο σκεύασµα ιδιαίτερα όπου 
δεν εφαρµόστηκε χαλκός µετά το 
κλάδεµα, για τους προαναφερθέντες 
λόγους είναι σηµαντική. Στο φούσκωµα 
των οφθαλµών µία εφαρµογή µε 
σκόνη θείου βοηθά στην αντιµετώπιση 
των ακαρέων, ενώ όσο η βλάστηση 
αναπτύσσεται ξεκινούν οι επεµβάσεις 
ενάντια σε εχθρούς και ασθένειες. 

Η ΛΥΣΗ �ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ�
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
έχοντας κατανοήσει τη σηµασία 
της εφαρµογής της σεξουαλικής 
σύγχυσης (confusion) για την 
αντιµετώπιση των κοκκοειδών, 
προτίθεται να εντάξει το αµπέλι στις 
καλλιέργειες που επιδοτούνται για την 
εφαρµογή της µεθόδου. 

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ
Όλες οι εταιρείες σκευασµάτων 
διαθέτουν προγράµµατα καταπολέµησης 
για το αµπέλι στα οποία αναδεικνύουν 
τα κρίσιµα βλαστικά στάδια στα οποία ο 
κίνδυνος προσβολής κάθε ασθένειας 
είναι µεγάλος και προτείνουν λύσεις. 
Για τον αµπελουργό είναι αναγκαία 
η γνώση του τρόπου δράσης των 
σκευασµάτων που χρησιµοποιεί και 
η εναλλαγή µε διαφορετικό τρόπο 
δράσης ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας.  
Επίσης είναι σηµαντικό να κατανοήσει 
ότι όπως στο κλάδεµα, στα λιπάσµατα 
και στη διαχείριση του εδάφους, δεν 
υπάρχει τυφλοσούρτης, έτσι και στη 
φυτοπροστασία θα πρέπει να επεµβαίνει 
όταν πραγµατικά υπάρχει ανάγκη στον 
αµπελώνα του. Οι καιροί του «τι πειράζει 
που ψέκασα, κακό δεν κάνει» έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί. Κάνει κακό, κακό 
στην τσέπη του αµπελουργού, αλλά και 
στο οικοσύστηµα που αυτό δεν ανήκει 
στον αµπελουργό...

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

2,5-3%

2-3%

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΣΕ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

0,2-1%  

1%  

Η ύπαρξη της απαραίτητης οργανικής ουσίας 
δηµιουργεί ένα  έδαφος ζωντανό, δηλαδή ένα 

έδαφος όπου τα φυτά µπορούν να αναπτυχθούν 
µε τις ελάχιστες ανθρώπινες επεµβάσεις.
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Φροντίδα στον αµπελώνα
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Ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετι-
κούς τύπους εδαφών και χαμηλός ηλιο-
θερμικός δείκτης, γεγονός που διευκο-
λύνει την εύκολη ανάπτυξη και σε δι-
αφορετικά οικοσυστήματα, αποτελούν 

δύο από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της ποι-
κιλίας Αθήρι, το σταφύλι της οποίας χαρα-

κτηρίζεται από το διακριτικό άρωμα, το ευ-
χάριστο στόμα και γεύση αλλά και τη λε-
πτή επιδερμίδα, γι’ αυτό και στη Σαντορίνη 
καταναλωνόταν και σαν βρώσιμο. Λόγω 
βέβαια αυτής της επιδερμίδας είναι ευάλω-
το στην προσβολή από ωίδιο και βοτρύτη, 
αν και δεν θεωρείται ένα σταφύλι που προ-

σβάλλεται εύκολα από ασθένειες.
Το φυτό του είναι πολύ εύρωστο και ζω-
ηρό, ενώ εμφανίζει καλά αποτελέσμα-
τα όσο αφορά την παραγωγή και τη γονι-
μότητα. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστι-
κό του είναι ότι εμφανίζει σχετικά όψιμη 
εκβλάστηση αλλά ωριμάζει αρκετά νωρίς 

ΡΟΛΙΣΤΑΣ  
ΣΤΟ ΧΑΡΜΑΝΙ 

Μια αρχαία λευκή ποικιλία µε καταγωγή από το Αιγαίο Πέλαγος,  
«ταλέντο» προσαρµογής σε πολλά οικοσυστήµατα και συµµετοχή σε τρεις ΠΟΠ οίνους,  

το Αθήρι δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα ισχυρό ατού του εγχώριου αµπελώνα 

KEIMENO Χρήστος Κανελλακόπουλος * Οινολόγος
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ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΑΣΥΡΤΙΚΟ 
ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
το Αθήρι στο εγχώριο 
οινικό γίγνεσθαι 
συµµετέχει σε τρεις 
ονοµασίες προέλευσης:
 ΠΟΠ Ρόδος (όπου 
έως το 2011 ήταν 
πολυποικιλιακός) 
 ΠΟΠ Σαντορίνη 
(κυρίως στην παραγωγή 
του Νυχτεριού) 
ΠΟΠ Πλαγιές 
Μελίτωνα (στη 
Χαλκιδική). 
Επίσης συµµετέχει σε 
πλήθος τοπικών οίνων 
ΠΓΕ (Αιγαιοπελαγίτικος, 
Θεσσαλικός, 
∆ωδεκανησιακός, 
Μακεδονικός, 
Λασιθίου, Γερανείων 
κ.ά.). Συνοπτικά θα 
λέγαµε ότι το Αθήρι 
είναι ένα ιδανικό ταίρι 
για να συνδυάζεται 
µε σταφύλια ισχυρής 
προσωπικότητας όπως 
το Ασύρτικο (δεν είναι 
τυχαίο ότι και στα 
τρία ΠΟΠ υπάρχει ο 
συνδυασµός αυτός) 
εξισορροπώντας την 
έντονη οξύτητα και την 
τάση οξείδωσης που 
εµφανίζει το Ασύρτικο, 
δίνοντας µετά από 
προσεκτική οινοποίηση 
οίνους εξαιρετικά 
ισορροπηµένους, µε 
πολύπλοκο άρωµα και 
γευστική αρµονία. 

(συχνά τα τελευταία χρόνια στη Σαντορί-
νη ο τρύγος για το Αθήρι έχει γίνει ακό-
μα και την πρώτη εβδομάδα του Αυγού-
στου). Σαν σταφύλι είναι μεγάλο σχετι-
κά με κυλινδροκωνικό σχήμα και ρώγα 
σφαιρική, μεσαίου μεγέθους, και στην 
ωριμότητά της ο φλοιός εμφανίζει ένα 
πρασινοκίτρινο χρωματισμό και έχει εύ-
γευστη γλυκιά σάρκα. 
Η ποικιλία συνήθως στα νησιά του Αι-
γαίου διαμορφώνεται σε κυπελλοειδή 
σχήματα και το κλάδεμα είναι κοντό στα 
2-3 μάτια ενώ σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας όπου καλλιεργείται διαμορφώνεται 
σε γραμμικά σχήματα (συνήθως αμφί-
πλευρο Royat). 

ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΣ 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Τα κρασιά που δίνει το Αθήρι είναι σχε-
τικά υψηλού αλκοολικού βαθμού, αρκε-
τά αρωματικά με μικρή οξύτητα (ιδιαίτε-
ρα αν ο τρυγητός γίνει όψιμος) και μέ-
τριο σώμα ενώ δεν εμφανίζουν αυξημέ-
νη τάση οξείδωσης. 

Οι πειραματισμοί στον αμπελουργι-
κό τομέα που έχουν γίνει στη χώρα μας 
είναι λιγοστοί, όμως από όσα αποτε-
λέσματα έχουμε φαίνεται ότι το Αθή-
ρι είναι από τις ποικιλίες εκείνες που 
πρέπει να προσεχθούν περισσότερο α-
πό τους Έλληνες αμπελοκαλλιεργητές 
και οινοποιούς. Τόσο οι μονοποικιλια-
κές του εκδοχές αλλά κυρίως ο συνδυα-
σμός του σε blends, έχουν δείξει τη δυ-
ναμική του. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Το Αθήρι αποτελεί ένα από τα πιο παλιά 
απαντημένα ονόματα ποικιλιών. Ήδη α-
πό τον 12ο αιώνα υπάρχει η αναφορά «Α-
ΘΥΡΙ» για έναν ονομαστό κρητικό οίνο 
και πιθανολογείται ότι το όνομα έχει σχέ-
ση με την καλλιεργούμενη μέχρι και σή-
μερα λευκή ποικιλία. 
Επίσης το Αθήρι θεωρείται ότι ήταν ανά-
μεσα στις αρωματικές ποικιλίες που συμ-
μετείχαν μαζί με άλλες (Λιάτικο, Πλυ-
τό, Αηδάνι, Μονεμβασιά κ.ά.) στην παρα-
σκευή του περίφημου Μαλβάζια, του πο-
λυποικιλιακού οίνου που χαρακτηριζό-
ταν από την έντονη γλυκύτητα και τον λί-
αν ευωδιαστό χαρακτήρα. Ο οίνος αυτός 
κυριάρχησε στο οινικό εμπόριο της Ευ-
ρώπης για πάνω από τρεις αιώνες. 
Τέλος σχετικά με την παλαιότητα της 
ποικιλίας πρέπει να αναφερθεί και ο 
συσχετισμός που υποστηρίζουν αρκε-
τοί ιστορικοί μεταξύ των λέξεων Αθήρι 
- Θήρα και Θηραίος οίνος που αναφέρε-
ται ως όνομα από τους πρώτους αιώνες 
μ.Χ., και συνδέει άμεσα την ποικιλία με 
τη δημιουργία των φημισμένων σαντο-
ρινιών κρασιών από την αρχαιότητα μέ-
χρι τις μέρες μας. 

Μια πολύ δυναµική ποικιλία
Η επέκταση της καλλιέργειάς του και σε άλλα 
µέρη, της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας 
κυρίως, θα µπορούσε  να είναι ευεργετική και 
να συνεισφέρει πολλά στην προσπάθεια για 
ενίσχυση των ντόπιων ποικιλιών.
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Σε έντονη ζύµωση βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα το επιχειρηµατικό οινικό 
τοπίο στο νησί της Σαντορίνης ως αποτέλεσµα των στοχευµένων επενδύσεων 
σε οινοποιητικές εγκαταστάσεις. Αυτές µπορεί να παίρνουν τη µορφή τόσο της 
δηµιουργίας νέων µονάδων, όπως η υπό εξέλιξη κατασκευή του καινούργιου 
οινοποιείου στη Θηρασιά από το δραστήριο επιχειρηµατικό «δίδυµο» των 
Βαγγέλη Γεροβασιλείου και Βασίλη Τσακτσαρλή, όσο και της πλήρους 
ανανέωσης παλαιότερων οινοποιείων, αλλά και συνεργασιών οινοποιών εκτός 
Σαντορίνης µε ισχυρούς παίχτες του νησιού. Και όλα αυτά φυσικά µε φόντο 
τον εκρηκτικό συνδυασµό του δηµοφιλούς τουριστικού προορισµού µε το 
αναγνωρίσιµο παγκοσµίως οινικό brand του Ασύρτικου, του οποίου η ζήτηση 
αυξάνεται όλο και περισσότερο, όσο ταξιδεύει στα µήκη και πλάτη της Γης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λεωνίδας Λιάµης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  Χρήστος Κανελλακόπουλος * Οινολόγος
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Στον Εθνικό Κατάλογο 
της Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς ο αμπελώνας 
της Σαντορίνης

Μ ε «όχημα» κι αυτήν τη φορά 
το Κτήμα Βιβλία Χώρα, όπως 
και την περίπτωση του Κτή-
ματος Κόκκαλη στην Πελο-
πόννησο, το επιχειρηματικό 

δίδυμο των Βαγγέλη Γεροβασιλείου και 
Βασίλη Τσακτσαρλή επιλέγει τη Σαντορί-
νη για τη νέα του επένδυση. 
Οι πολύπειροι Βορειοελλαδίτες οινοποιοί 
ένωσαν τις δυνάμεις τους με την οινολό-
γο Ιωάννα Βαμβακούρη από το φημισμέ-
νο Κυκλαδονήσι και προχώρησαν στην ί-
δρυση της εταιρείας «Κτήμα Μικρά Θή-
ρα» με σκοπό να αναπτύξουν ιδιόκτητο α-
μπελώνα και να κατασκευάσουν οινοποι-
είο στο μικρό νησί της Θηρασιάς, που βρί-
σκεται ένα ναυτικό μίλι από τη Σαντορίνη.
Το νομικό σχήμα που θα τρέξει το project 
«στήθηκε» την 1η Δεκεμβρίου του 2017 
και έκτοτε έχει ξεκινήσει η σταδιακή υλο-
ποίησή του. Είναι χαρακτηριστικό πως μέ-
χρι στιγμής έχουν ενοικιαστεί αμπελώνες 
στη Σαντορίνη, με τις ποικιλίες Ασύρτικο 
και Αηδάνι, ενώ έχουν αποκτηθεί άλλα 
περίπου 40 στρέμματα στη Θηρασιά, από 
τα οποία τα μισά είναι υφιστάμενοι αμπε-
λώνες, ενώ στα υπόλοιπα θα γίνουν προο-
δευτικά φυτεύσεις.
«Πρόθεση του Κτήματος Μικρά Θήρα εί-
ναι να δημιουργήσει στο νησί της Θηρα-
σιάς έναν ιδιόκτητο αμπελώνα με πολύ 

περισσότερα από 50 στρέμματα στα επό-
μενα έτη», τόνισε στο Wine Trails η κυρία 
Βαμβακούρη, συνδέοντας το στόχο αυτό 
με το ρυθμό εξασφάλισης των απαραίτη-
των δικαιωμάτων φύτευσης.
Όσο δε για την επιλογή της Θηρασιάς, ως 
τόπου υλοποίησης της επένδυσης, ανέφε-
ρε ότι έγινε γιατί το νησί έχει ιδιαίτερο μι-
κροκλίμα και μακρά αμπελουργική ιστο-
ρία, η οποία ωστόσο μετά το σεισμό του 
1956 ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με α-
ποτέλεσμα πλέον πολλά από τα εδάφη της 
να είναι παρθένα. 

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 2019 ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

«Παλαιότερα στη Θηρασιά υπήρχαν πε-
ρισσότερα από 1.000 στρέμματα με αμπε-
λώνες, αλλά σήμερα δεν είναι πάνω από 
320 στρέμματα», είπε η κυρία Βαμβακού-
ρη σημειώνοντας ότι «το σταφύλι στο νη-
σί είναι ιδιαίτερα ποιοτικό και αυτό θα προ-
σπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε. Άλλω-
στε τα εδάφη της είναι το ίδιο ηφαιστειογε-
νή, όπως και της Θήρας, αφού είναι μέρος 
του συμπλέγματος των νησιών της παλιάς 
Στρογγύλης που δημιουργήθηκαν από τη 
μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου περίπου το 
1600 π.Χ. και οι αμπελώνες είναι αυτόρρι-
ζοι, απρόσβλητοι από τη φυλλοξήρα».  
Βάσει του σχεδιασμού των τριών οινοποι-

ών οι περισσότεροι αμπελώνες θα φυτευ-
τούν με τις γηγενείς ΠΟΠ ποικιλίες Α-
σύρτικο και Αηδάνι, ενώ κάποιες εκτάσεις 
θα καλλιεργηθούν με την ερυθρή τοπική 
ποικιλία Μαντηλαριά. Σε κάθε περίπτωση 
ο αμπελώνας θα είναι βιολογικός (το ήδη 
υπάρχον αμπέλι θα μετατραπεί σταδιακά 
σε βιολογικό) και τα κρασιά που θα παρά-
γονται θα είναι ΠΟΠ Σαντορίνη.
Μάλιστα η πρώτη οινοποίηση της νεοσύ-
στατης εταιρείας «Κτήμα Μικρά Θήρα» θα 
γίνει από την παραγωγή του υφιστάμενου 
παραγωγικού αμπελώνα των 18-19 στρεμ-
μάτων, σε οινοποιείο της Σαντορίνης, κα-
θώς η κατασκευή του ιδιόκτητου οινοποι-
είου θα πάρει κάποιο χρόνο.
«Στόχος μας είναι να ξεκινήσει η ανέγερ-
σή του ακόμη και από το φετινό καλο-
καίρι, προκειμένου το 2019 να είναι έτοι-
μο και λειτουργικό», αποκάλυψε η κυρία 
Βαμβακούρη, προσθέτοντας πως θα εί-
ναι το μοναδικό στη Θηρασιά με δυναμι-
κότητα εμφιάλωσης, βάσει πλάνου, έως 
120.000 φιάλες ετησίως.

∆ΕΝ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΤΗΜΑ  
ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΓΑΛΑΣ
Προσπάθεια «απόβασης» στη Σαντορίνη, η 
οποία προς το παρόν φαίνεται να ναυάγησε, 
έκανε και το Κτήμα Κυρ Γιάννη, επιχειρώ-

Φάκελος Σαντορίνη
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Στο Εθνικό Ευρετήριο 
της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της Ελλάδας 
εγγράφηκε πρόσφατα η 
αµπελοινική παράδοση και ο 
ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο 
καλλιεργούνται οι αµπελώνες 
της Σαντορίνης και της 
Θηρασιάς, µε τίτλο εγγραφής 
«Η αµπελοοινική κληρονοµιά 
της Σαντορίνης (Θήρας-
Θηρασίας)». Με αυτό το ντρόπο 
ανοίγει ο δρόµος για την ένταξη 
στον κατάλογο της Unesco. 
Η εγγραφή αυτή είναι 
απόρροια του γεγονότος ότι 
πρόκειται για ένα terroir που 

τα περικλείει όλα: Μοναδικό 
εδαφοκλιµατολογικό 
οικοσύστηµα, πανάρχαιες 
και ιδιαίτερες τεχνικές τόσο 
αµπελουργικές (γυριστό 
κλάδεµα σε σχήµα κουλούρας 
για τα πρέµνα), όσο και 
οινοποιητικές (η διαδικασία 
παρασκευής του Vinsanto 
είναι ενδεικτική), αυτόρριζο 
αµπελώνα µε πληθώρα 
γηγενών ποικιλιών µε πρώτη 
το πολυδύναµο Ασύρτικο, 
που είναι γέννηµα θρέµµα της 
Θηραϊκής γης και αναδεικνύεται 
στην πιο «hot» ελληνική 
ποικιλία. 

Βαγγέλης Γεροβασιλείου

Ιωάννα Βαµβακούρη
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ντας να αποκτήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο 
του «Κτήµατος Σιγάλα». Αν κι οι διαπραγµα-
τεύσεις µεταξύ των δύο οινοποιείων βρέθη-
καν σε προχωρηµένο επίπεδο τον περασμέ-
νο Νοέμβριο, τελικώς η συµφωνία δεν επε-
τεύχθη, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
στο κρίσιµο σηµείο του τιµήµατος το χάσµα 
ανάµεσα στον Πάρι Σιγάλα και στον Στέλλιο 
Μπουτάρη, δεν κατέστη δυνατό να γεφυρω-
θεί. Σημειώνεται ότι η συζήτηση αφορούσε 
την προοπτική µεταβίβασης πακέτου 51% 
των µετοχών του Κτήµατος Σιγάλα, στην κυ-
ριότητα του Κυρ Γιάννη και αν τελεσφορού-
σε θα ανέβαζε το ποσοστό του Βορειοελλαδι-
κού οινοποιείου στο 90% του κεφαλαίου του 
οινοποιείου της Σαντορίνης και αυτό γιατί ε-
δώ και χρόνια έχει στον έλεγχό του το 39%.
Τη διακοπή των διαπραγµατεύσεων γνω-
στοποίησε µε ανακοίνωσή του το Κτήµα Κυρ 
Γιάννη ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι ο Πάρις 
Σιγάλας έχει κατά καιρούς αναζητήσει στρα-
τηγικούς επενδυτές, οι οποίοι ωστόσο κατεί-
χαν µειοψηφικό ποσοστό. Ανάμεσα στους 
κατά καιρούς στρατηγικούς επενδυτές του 
οινοποιείου βρέθηκαν ηχηρά ονόματα της 
Ελληνικής οινοποιείας, ενώ ποσοστό 9,92% 
εµφανίζεται να διατηρεί τουλάχιστον µέχρι 
το 2015 και ο Γιάννης Αλαφούζος.

ΝΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΗΧΗΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στο επιχειρηματι-
κό τοπίο της Σαντορίνης αποτελούν ένα φαι-
νόμενο που βρίσκεται στην πραγματικότητα 
σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια τόσο με τη δη-
μιουργία νέων οινοποιείων, όπως ο Vassaltis 
στο χωριό Βουρβούλος, το πιο καινούργιο σε 
λειτουργία οινοποιείο του νησιού, όσο και με 
την  πλήρη ανανέωση παλαιότερων μονά-
δων, όπως το ιστορικό Οινοποιείο Βενετσά-
νου, αλλά και με συνεργασίες επαγγελματιών 
εκτός Σαντορίνης με οινοποιούς του νησιού, 
όπως του Κτήματος Τσέλεπου με την Κάννα-
βα Χρυσού. Βέβαια δεν πρέπει να παραλεί-
ψει κανείς και τις επενδύσεις των παραδοσι-
ακών παιχτών του νησιού όπως το οινοποιείο 
Artemis Karamolegos, που ξεκίνησε να υλο-
ποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα, περί-
που ενός εκατομμυρίου ευρώ, µε σκοπό την 
επέκταση των υποδοµών του, ώστε να εξυπη-
ρετεί καλύτερα τις παραγωγικές του ανάγκες, 
αλλά και τις ροές των οινοτουριστών. Εύλογα 
φυσικά σε αυτό το σημείο προκύπτει το ερώ-
τημα αν αντέχει τελικά η Σαντορίνη όλη αυ-
τή την επενδυτική δραστηριότητα ή από ε-

Οι οινοποιοί δίνουν μάχες
Έναν «πληθωρισµό» που κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει 
εντοπίζει ο Γιώργος Γαβαλάς του οµώνυµου οινοποιείου, 
αφού όπως σηµειώνει πριν από λίγα χρόνια η παραγωγή 
του νησιού µοιραζόταν σε 8 οινοποιεία και σήµερα σε 18. 
Επίσης τονίζει ότι οι παλιότεροι οινοποιοί έχουν δώσει µάχες 
για την καταξίωση του Σαντορινιού οίνου και ειδικότερα στο 
εξωτερικό µε µεγάλο κόστος και τώρα υπάρχει η δυσκολία 
εύρεσης της απαιτουµένης ποσότητας για ποιοτική παραγωγή. 

Να θωρακιστεί  
η ΠΟΠ ζώνη
Να θωρακιστεί η ζώνη ΠΟΠ 
«πριν κάποιος έρθει να µας πει ότι 
είχαµε την ευκαιρία και τη χάσαµε» 
σηµειώνει ο Ηλίας Ρουσσάκης, 
ένας από τους δύο υπευθύνους 
οινολογικού και αµπελουργικού 
τοµέα του οινοποιείου Vassaltis. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Σαντορίνη 
είναι µέρος ιδανικό για παραγωγή 
οίνων υψηλής ποιότητας µε 
χαρακτηριστική τυπικότητα 
και θεωρεί ότι οφείλουµε να 
εργαστούµε και να ερευνήσουµε 
τα «αληθινά κλιµατικά, 
εδαφολογικά και αµπελουργικά 
στοιχεία αυτού του τόπου». 
Όλοι οι οινοποιοί οφείλουν 
να στοχεύουν στην υψηλή 
ποιότητα και να σταµατήσουν 
τα φαινόµενα των «κοµητών» 
που παρουσιάζονται στο νησί για 
να εκµεταλλευτούν το «θετικό 
φορτίο». Το Οινοποιείο Vassaltis, 
τονίζει ο κ. Ρουσσάκης, πιστεύει 
ότι οφείλουν όλοι οι οινοποιοί 
να επενδύσουν ουσιαστικά στον 
αµπελώνα µε νέες φυτεύσεις, 
ουσιαστική περιποίηση και 
θέσεις εργασίας µε διάρκεια και 
ενδιαφέρον για την αειφορία 
του αµπελοοινικού κοµµατιού 
του νησιού.

Σε οινική εγρήγορση: ∆εξαµενής ή µε  
βαρέλι. Με νέους παίκτες ή χωρίς. Όπως  
και να ‘χει η Σαντορίνη µας διατηρεί  
διαρκώς σε οινική εγρήγορση.

Φάκελος Σαντορίνη
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Ματθαίος ∆ηµόπουλος, διευθυντής Santo Wines.

δώ και πέρα το ζητούμενο είναι πώς δεν θα 
έλθουν νέοι παίχτες και πολύ περισσότερο 
οι νέοι «κομήτες» που έρχονται μόνο για να 
εκμεταλλευτούν το «θετικό φορτίο» του ο-
νόματος Σαντορίνη, όπως σημειώνει ο Ηλί-
ας Ρουσσάκης του Vassaltis.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Γεγονός είναι ότι όλοι θέλουν κομμάτι α-
πό την οινική πίτα της Σαντορίνης, αφού ο 
συνδυασμός του δημοφιλούς τουριστικού 
προορισμού με το αναγνωρίσιμο παγκο-
σμίως οινικό brand του Ασύρτικου, του ο-
ποίου η ζήτηση αυξάνεται όλο και περισ-
σότερο, ταξιδεύει στα μήκη και πλάτη της 
γης, δημιουργώντας ισχυρή προοπτική α-
κόμη μεγαλύτερης τόνωσης της τουριστι-
κής ανάπτυξης και της κατανάλωσης. 
Από την άλλη όμως ο τουρισμός, που συμ-
βάλλει στην ανάδειξη του οινικού προϊό-
ντος, ταυτόχρονα ανταγωνίζεται τον αμπε-
λώνα με την ανάπτυξη τουριστικών υποδο-
μών ενώ αφαιρεί χέρια και μεράκι από την 
αμπελοκαλλιέργεια, όπως σημειώνει η Α-
γάπη Ρούσσου του ομώνυμου οινοποιεί-
ου, ενώ ο Γιώργος Γαβαλάς κάνει λόγο για 
«πληθωρισμό» στα οινοποιεία και αδυναμία 

εύρεσης ποιοτικής πρώτης ύλης, αφού από 
16 μονάδες σήμερα παράγονται τον χρόνο 
3.000 τόνοι σταφύλι, που σημαίνει 2.000-
2.500 τόνοι κρασί, όταν πριν από λίγα χρό-
νια ήταν μόλις 8 τα οινοποιεία. Στο ίδιο μή-
κος κύματος και ο Ματθαίος Αργυρός, σύμ-
φωνα με τον οποίο το γεγονός ότι τα οινο-
ποιεία πλειοδοτούν πια για την πρώτη ύλη, 
ανεβάζοντας στα ύψη την τιμή της, θα κατα-

στήσει μη βιώσιμες τις νέες επενδύσεις, α-
φού ακόμη δεν έχει καταφέρει το Ασύρτικο 
κρασί να πιάσει τις υψηλές τιμές που δικαι-
ολογεί η πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Τέλος σε 
βάρος του αμπελώνα και των ανεξάρτητων 
μικρών καλλιεργητών, που τόσα χρόνια τον 
διατηρούν, θα αποβεί η συγκέντρωση αμπε-
λώνων στα χέρια οινοποιείων σύμφωνα με 
τον Ματθαίο Δημόπουλο της Santo Wines.

ΣΤΟ 60% ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ Ο ΘΗΡΑΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Το πρόβλημα στη Σαντορίνη δεν είναι οι νέ-
οι επενδυτές σύμφωνα με τον Πέτρο Βαμβα-
κούση, διευθυντή του Οινοποιείου Μπου-
τάρη, αλλά το γεγονός ότι σε ποσοστό που 
φθάνει το 80% καλλιεργείται πλημμελώς ο 
αμπελώνας αποδίδοντας μόλις στο 60% των 
πραγματικών δυνατοτήτων του. Από την 
πλευρά της η Κωνσταντίνα Χρυσού, που έ-
χει αναλάβει τη διεύθυνση του Οινοποιεί-
ου Χατζηδάκη, θεωρεί ότι όποιος θέλει να 
φτιάξει κρασί με γνώσεις και μεράκι έχει θέ-
ση στη Σαντορίνη ενώ εκτιμά ότι το «θηρίο» 
που πραγματικά απειλεί τον αμπελώνα εί-
ναι η ανοικοδόμηση και προτείνει τη δημι-
ουργία Συλλόγου Οινοποιών Θήρας. 
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Καλλιεργείται πλημμελώς  
το 80% του αμπελώνα 
Το 80% του αµπελώνα της Θήρας καλλιεργείται 
πληµµελώς, αφού δεν γίνεται η ανανέωση των 
γερασµένων αµπελιών µε το ρυθµό που πρέπει, 
γεγονός που έχει επιπτώσεις στις αποδόσεις µε µια 
παραγωγή που φθάνει το 60% των πραγµατικών 
δυνατοτήτων του νησιού. Αυτό είναι το πραγµατικό 
πρόβληµα του αµπελώνα της Σαντορίνης και όχι ο 
ερχοµός των νέων παιχτών, τονίζει ο διευθυντής 
του Οινοποιείου Μπουτάρη, Πέτρος Βαµβακούσης. 
Αυτό το γεγονός έχει µεγάλες επιπτώσεις στη 
βιωσιµότητα των οινοποιείων, αφού η τιµή που 
πωλείται η Σαντορίνη στις διεθνείς αγορές είναι 
πολύ χαµηλή, αν αναλογιστεί κανείς την πολύ ακριβή 
τιµή του σταφυλιού. Στόχος των οινοποιών του 
νησιού τονίζει ο Πέτρος Βαµβακούσης πρέπει να 
είναι η επιµονή στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
προϊόντος και δεδοµένης της µοναδικότητας του 
θηραϊκού αµπελώνα να προσπαθήσει να καταξιωθεί 
στις διεθνείς αγορές ως ένα icon οινικό προϊόν, που 
θα διεκδικεί να έχει και την ανάλογη τιµή . 

Αβέβαιη η οικονομική 
βιωσιμότητα των 

επενδύσεων
Η δηµιουργία νέων οινοποιείων σε 
συνδυασµό µε την υψηλή τιµή του 

σταφυλιού είναι παράγοντες που δύνανται να 
δυσκολέψουν την οικονοµική βιωσιµότητα 

των οινοποιητικών επενδύσεων στο 
νησί της Σαντορίνης, σύµφωνα µε τον 

Ματθαίο Αργυρό, από το οµώνυµο ιστορικό 
οινοποιείο, που έχει κάνει µια τεράστια 

επένδυση σε αµπελώνες και πέρυσι 
ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός νέου 

υπερσύγχρονου οινοποιείου. Ο ίδιος τονίζει 
µε έµφαση ότι το αµπέλι είναι το πρώτο που 

θα πρέπει να προσεχθεί στο νησί.

O καθένας να δει  
πρώτα την προσωπική 
του ευθύνη
Την απουσία νέων αµπελοκαλλιεργητών στο 
νησί και το γεγονός ότι οι αµπελώνες δεν 
πυκνώνουν και δεν ανανεώνονται παρατηρεί 
η Αγάπη Ρούσσου της οινοποιίας Κάναβα 
Ρούσσος, η οποία θεωρεί την εµφάνιση νέων 
οινοποιείων θετική εφόσον επενδύσουν σε 
αµπελώνες και νέες εγκαταστάσεις. Επίσης 
σηµειώνει ότι η αφοσίωση του καλλιεργητή 
για το αµπέλι εκλείπει λόγω του τουρισµού. 
Παράλληλα αναρωτιέται «αν έχουµε κάνει 
όλοι µας αυτό που µπορούµε για τον 
αµπελώνα της Σαντορίνης, καθώς πρέπει 
πρώτα να δούµε την προσωπική µας ευθύνη.

Φάκελος Σαντορίνη
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ΞΑΝΑΒΛΕΠΕΙ
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ  
ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Θορυβηµένη από τη µείωση του ευρωπαϊκού αµπελώνα είναι 
η Κοµισιόν που προετοιµάζει αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο των 
αδειών φύτευσης. Σε δυσµενή θέση σε περίπτωση που συζητηθεί 
το «1%» η ελληνική διαπραγµατευτική γραµµή καθώς από τα 6.400 
στρέµµατα που δόθηκαν το 2016 έχουν φυτευτεί µόνο τα 800
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Έως το 2030  
η μη μεταβίβαση  
των αδειών  
Εν τω µεταξύ, τα νέα δεδοµένα και 
πρόσθετες υποχρεώσεις που δηµιουργούν 
οι δύο νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί 
273 και 274 κέντρισαν το ενδιαφέρον 
των µελών του ΣΕΟ. Σύµφωνα µε όσα 
ανέφερε στην οµιλία του ο ∆ιονύσης 
Γραµµατικός, προϊστάµενος του Τµήµατος 
Αµπέλου και Οίνου, οι νέοι αυτοί 
Κανονισµοί προβλέπουν µεταξύ άλλων: 
● Την επέκταση της µη µεταβίβασης των 
αδειών φύτευσης και την απαγόρευση 
φύτευσης χωρίς άδεια µέχρι το 2030.
● Τη διατήρηση της υποχρέωσης 
πενταετίας στη βιολογική γεωργία, είτε ο 
παραγωγός βρίσκεται ήδη στην πενταετία, 
είτε δηλώνει ότι θα την µπει σε αυτή µετά. 
● Τη δυνατότητα των κρατών-µέλων 
να ορίζουν υποχρεωτική διατήρηση του 
αµπελώνα µε διάρκεια από 7 χρόνια µέχρι 
το 2030. Αυτή η νέα τροποποίηση δεν 
υπήρχε πουθενά µέχρι τώρα. 
● Τον αποκλεισµό από τη χορήγηση νέων 
δικαιωµάτων των παραγωγών που πήραν 
δικαιώµατα και δεν τα χρησιµοποίησαν.
● Την εισαγωγή όλων των δηλώσεων 
κάτω από το αµπελουργικό µητρώο.
Όπως ανέφερε στους οινοποιούς ο κ. 
Γραµµατικός στην εκδήλωση του ΣΕΟ 
της 10ης Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου: 
«Αυτή τη στιγµή στο µητρώο µπαίνουν 
οι δηλώσεις συγκοµιδής αλλά όχι οι 
δηλώσεις παραγωγής. Φέτος, θα κάνετε 
δηλώσεις αποθεµάτων και πιθανότατα και 
δηλώσεις παραγωγής ηλεκτρονικά µόνο».

Σ την αναθεώρηση ποσοστών 
και περιορισμών στο καθε-
στώς αδειών φύτευσης ανα-
γκάζει την Κομισιόν η ανη-
συχητική μείωση της έκτα-

σης του ευρωπαϊκού αμπελώνα. «Η 
Κομισιόν ήταν εξαρχής αντίθετη στο 
θέμα των ποσοστών και των περιορι-
σμών που τέθηκαν από τα κράτη-μέ-
λη. Θορυβημένη από τη μείωση του 
ευρωπαϊκού αμπελώνα ψάχνει τρό-
πους για να γίνει το σύστημα πιο ευ-
έλικτο», σημείωσε η  Σοφία Πέρπερα, 
υπεύθυνη του προγράμματος προώ-
θησης ελληνικού κρασιού της ΕΔΟ-
ΑΟ στη Β. Αμερική στην εκδήλωση 
του ΣΕΟ στις 10 Μαρτίου στην Αίγλη 
Ζαππείου. Ο ένας τρόπος είναι το α-
ποθεματικό, παρότι δεν είναι η πρώτη 
της επιλογή, είπε η κυρία Πέρπερα, ε-
νώ ο δεύτερος τρόπος είναι να τεθεί 
μία χρονολογία ορόσημο βάσει της ο-
ποίας να υπολογίζεται το 1%. «Αν, ας 
πούμε, ο ελληνικός αμπελώνας είχε 
φτάσει στο ανώτερο σημείο το 2015 να 
υπολογίζονται τα στρέμματα με βάσει 
αυτό το σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να 
είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτω-
ση που μας ζητηθεί να δηλώσουμε 
αυτό το έτος ορόσημο» ανέφερε η ομι-
λήτρια. Το πρόβλημα έχει αναδειχθεί 
σε κεφαλαιώδες και στη χώρα μας ό-

πως αποτυπώνεται στα νούμερα που 
έδωσε ο Διονύσης Γραμματικός, προ-
ϊστάμενος του τμήματος Αμπέλου και 
Οίνου του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης. «Το ότι από τα 6.400 στρέμ-
ματα που δόθηκαν το 2016 έχουν φυ-
τευτεί μόνο τα 800, πρέπει να αποτε-
λέσει μέσο πίεσης στην επόμενη δια-
πραγμάτευσή σας με το υπουργείο», ε-
πεσήμανε στους οινοποιούς στην εκ-
δήλωση του ΣΕΟ. 

ΣΤΡΕΒΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Σημειώνεται πως το 2017 μονάχα 4 ε-
πιχειρήσεις που είχαν πάνω από 50 
στρέμματα πήραν δικαιώματα. Οι ε-
πιχειρήσεις με μέγεθος εκμετάλλευ-
σης από 20,1 ως 50 στρέμματα που πή-
ραν δικαιώματα μόλις που ξεπερνούν 
τις 50. Κατά συνέπεια ελάχιστες εν δυ-
νάμει βιώσιμες επιχειρήσεις πήραν δι-
καιώματα. «Ενώ είχαμε συμφωνήσει 
με την ΚΕΟΣΟΕ και το υπουργείο, ο 
υπουργός είπε το εξής αμίμητο “Για 
όλους έχει” και έβαλε μία υπογραφή 
που διαλύει τον κλήρο και την όποια 
ανάπτυξη μίας σοβαρής αμπελουργι-
κής εκμετάλλευσης». Αυτή ήταν η δη-
κτική δήλωση του ο Γιώργος Σκούρα, 
προέδρου του ΣΕΟ, σχετικά με το υφι-
στάμενο καθεστώς αδειών. 

«Με ένα “Για όλους έχει” 
ο υπουργός έβαλε µία 
υπογραφή που διαλύει 
τον όποια ανάπτυξη µίας 
σοβαρής αµπελουργικής 
εκµετάλλευσης», δήλωσε 
ο πρόεδρος του ΣΕΟ, Γ. 
Σκούρας (αριστερά), σχετικά 
µε το καθεστώς των αδειών.
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907
ευρώ /στρέµµα

ευρώ

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟ


ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

ΑΜΠΕΛΙΑ
ΣΕ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

1.407
ευρώ /στρέµµα

<150.000

50-80%

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

50-75%

40-75%

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

60-85%

ΑΜΠΕΛΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΑ

Θεσµικά  Επενδύσεις

Στην αναμονή 
οι αδειούχοι 2018 
για Σχέδια Βελτίωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Σε 3 δράσεις 
µε δικό τους πριµ
Το πρόγραµµα καλύπτει µία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες δράσεις:
α) την ποικιλιακή µετατροπή των 
αµπελώνων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
επανεµβολιασµού.
β) την µετεγκατάσταση των αµπελώνων.
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης 
των αµπελώνων που συνδέονται µε το στόχο 
του προγράµµατος.

Α πομακρύνεται όσο περνάει ο 
καιρός το ενδεχόμενο να επι-
δοτηθούν οι αμπελουργοί από 

τα Σχέδια Βελτίωσης για να φυτεύ-
σουν οινάμπελα με άδεια του 2018, 
καθώς, αν και πήραν παράταση οι αι-
τήσεις έως τις 2 Μαΐου, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν φαίνεται 
να βιάζεται ώστε να εκδόσει σχετι-
κή τροποποίηση. Υπενθυμίζεται πως 
φέτος, για πρώτη φορά, στα Σχέδια 
μπορούν να απευθύνονται οι αμπε-
λουργοί που έλαβαν άδειες με την έ-
ναρξη του νέου καθεστώτος, ώστε να 
επιδοτηθούν για τη φύτευση αμπε-
λώνων, η οποία ξεπερνά τα 1.200 ευ-
ρώ ανά στρέμμα σε κόστος. Το σχε-
τικό αίτημα της ΚΕΟΣΟΕ έχει τεθεί, 
καθώς η ένταξη για χρηματοδότηση 
εγκατάστασης αμπελώνα στο πλαί-
σιο των αιτημάτων για Σχέδια Βελ-
τίωσης, αποτελεί σήμερα τη μοναδι-
κή δυνατότητα χρηματοδότησης, η ο-
ποία και θα παύσει μετά την εκπνοή 
των αιτημάτων, εκτός των περιπτώ-
σεων που κάποιες Περιφέρειες της 
χώρας δεν απορροφήσουν τον προ-
ϋπολογισμό τους, οπότε αναμένεται 
η επαναπροκήρυξη της Δράσης 4.1.1.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ Α∆ΕΙΕΣ, 
ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ
Ειδικότερα όσον αφορά τις άδειες 
φύτευσης του 2018, οι αιτήσεις τελεί-
ωσαν μόλις την περασμένη εβδομά-
δα, με «απείραχτα» τα κριτήρια προ-
τεραιότητας που έχουν δημιουργήσει 
προβλήματα, σύμφωνα με τον ΣΕΟ.
Ανοιχτό ωστόσο είναι πρόγραμμα α-

ναδιάρθρωσης αμπελώνων, όπου μέ-
χρι τις 20 Μαΐου μπορούν να υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις τους οι αμπε-
λουργοί για δράσεις όπως εκρίζωση, 
αναφύτευση και βελτίωση των τεχνι-
κών διαχείρισης των αμπελώνων.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Εκρίζωση και προστασία εδάφους
2) Αναφύτευση αμπελιών οινοποι-
ήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομη-
μένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμά-
χιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία από 
τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες 
ποικιλίες σύμφωνα με την ΥΑ Ταξι-
νόμησης (ΦΕΚ 225Β/2014).
3) Φύτευση αμπελώνων
● Σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευ-
σης προερχόμενων από το εθνικό α-
ποθεματικό πριν το 2016.
● Σε κατόχους αδειών φύτευσης από 
μετατροπή.
● Σε κατόχους αδειών αναφύτευσης 
που έχουν παραχωρηθεί μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016.
Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγω-
γός για κάθε δράση είναι:
● Εκρίζωση και απώλεια εισοδήμα-
τος 841 ευρώ ανά στρέμμα
● Φύτευση αμπελώνων 615 ευρώ/στρ.
● Επανεμβολιασμός 725 ευρώ/στρ.
● Υποστύλωση 390 ευρώ ευρώ/στρ.
Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται 
και ξαναφυτεύεται μαζί με την υπο-
στύλωσή του θα λάβει ενίσχυση α-
νά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευ-
ρώ. Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται 
και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυ-
ση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα. 

Η ένταξη για χρηµατοδότηση εγκατάστασης αµπελώνα 
στο πλαίσιο των Σχέδιων Βελτίωσης δεν έχει προβλεφθεί 
για όσους θα πάρουν άδεια φύτευσης το 2018 µε ορατό τον 
κίνδυνο να στερηθούν κάθε δικαίωµα χρηµατοδότησης για 
αυτή την προγραµµατική περίοδο, αν τελικά δεν περάσει η 
τροποποίηση που ζυµώνει το υπουργείο
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Mε βάση το καθεστώς των αδειών οι δικαι-
ούχοι του 2016 και 2017 έχουν τρία χρό-
νια για να προχωρήσουν στη φύτευση 
των αµπελώνων. Μετά από αυτή την τρι-
ετία υπάρχουν κυρώσεις ως εξής:
1. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν 
χρησιµοποιήσει τη χορηγούµενη άδεια 
φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% 
της αιτούµενης έκτασης, τότε υπόκει-
νται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αί-
τησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια 
νέας φύτευσης για τα πέντε επόµενα 
ηµερολογιακά έτη εκτός κι αν γίνει απο-

δεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία.
2. Αν µετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι 
ο παραγωγός χρησιµοποίησε τη χορη-
γούµενη άδεια φύτευσης καταστρατη-
γώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτή-
ρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή 
του είχε λάβει βαθµολόγηση, τότε υπό-
κειται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αί-
τησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέ-
ας φύτευσης και από όλα τα κοινοτικά 
και εθνικά προγράµµατα στήριξης της 
αµπελοκαλλιέργειας για τα πέντε επόµε-
να ηµερολογιακά έτη. 

Χωρίς έσοδα αλλά 
ακόμη ενεργός ο ΕΦΚ 
«Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης 
αξιολόγησης θα γίνει η κατάργηση του ΕΦΚ 
στο κρασί», είχε δηλώσει αρχές του έτους ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης 
Αποστόλου κατά το χαιρετισµό του στην 
εκδήλωση Ε∆ΟΑΟ της 30ης Ιανουαρίου 
σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. 
Μάλιστα είχε υπογραµµίσει ότι ο εν λόγω 
φόρος «µπήκε κάτω από τεράστια πίεση» 
και συµπλήρωσε ότι «δεν έχει φέρει τα 
αναµενόµενα έσοδα». Όπως ανέφερε, αυτό 
δεν θα γίνει «µόνο γιατί το έχουµε υποσχεθεί, 
αλλά γιατί το έχει ανάγκη ο χώρος αλλά και 
γιατί ενδέχεται να µονιµοποιήσει µια γκρίζα 
ζώνη στη διακίνησή του που στο τέλος θα 
καταντήσει απειλή για τον ίδιο χώρο».

Τρία χρόνια για τη φύτευση έχουν  
οι δικαιούχοι των ετών 2016-2017
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Μνημόνιο μεταξύ 
ΕΛΓΟ - ΕΔΟΑΟ 
για το στρατηγικό 
σχέδιο στο αμπέλι  
Οµάδα Εργασίας πριν ακόµη δοθεί η εκκίνηση 
της διαδροµής «από το αµπέλι στο ποτήρι»

Ω ς πρώτο βήμα τη σύστα-
ση σε θεσμικό επίπεδο 
Ομάδας Εργασίας κατα-

γράφει το πρωτόκολλο συνερ-
γασίας που υπέγραψαν στις 30 
Ιανουαρίου σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας ο πρόεδρος της 
ΕΔΟΑΟ, Βαγγέλης Αργύρης, 
και ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ», δρ. Γεωρ. Καρέτσος, 
με κεντρικό στόχο την εκπόνη-
ση του Στρατηγικού Σχεδίου για 
την Αμπελουργία. Στις σύντο-
μες μάλιστα τοποθετήσεις τους 
κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ασης του ΔΣ της Οργάνωσης οι 
κ.κ. Αργύρης και Καρέτσος επι-
σήμαναν ότι η Ομάδα θα εξειδι-
κεύσει όσα καταγράφονται στο 
πρωτόκολλο και τα οποία συνο-
πτικά έχουν ως εξής:
● Ταυτοποίηση, διατήρηση 
γηγενών ποικιλιών, κλώνων 
αμπέλου και παραγωγή γνή-
σιου, υγιούς πολλαπλασιαστι-
κού υλικού 
● Προώθηση ερευνητικών 
δράσεων για την αξιοποίηση 
γηγενών ποικιλιών και την 

παραγωγή καινοτόμων προϊ-
όντων
● Υποβολή κοινών ερευνητι-
κών προτάσεων σε θέματα που 
αφορούν στις δραστηριότη-
τες των δύο Οργανισμών και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας
● Εκπαιδεύσεις αμπελουρ-
γών και οινοποιών σε συνερ-
γασία με τη Γενική Δ/νση 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και τη Γενική Δ/
νση Διασφάλισης Ποιότητας 
Αγροτικών Προϊόντων του 
ΕΛΓΟ για την πιστοποίηση 
αγροτικών προϊόντων.
● Διασύνδεση, δικτύωση και 
συνεργασία του ΕΛΓΟ με τα 
μέλη της ΕΔΟΑΟ για τη με-
ταφορά πληροφοριών μεταξύ 
όλων των φορέων που εμπλέ-
κονται στη διαδρομή «από το 
αμπέλι στο ποτήρι»
●  Οργάνωση κοινών επιστη-
μονικών δραστηριοτήτων κα-
θώς και δραστηριοτήτων εκ-
παίδευσης και ενημέρωσης 
(π.χ. workshops, ημερίδες, συ-
νέδρια κ.λπ.). 

Ευκαιρία να λυθεί η «παρεξήγηση» αναφορικά µε τον «υποβιβασµό» 
της ∆ιεπαγγελµατικής ως φορέα υλοποίησης προγραµµάτων στο 
φάκελο, που εστάλη στις Βρυξέλλες από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης αποτέλεσε η εκδήλωση της 30ής Ιανουαρίου. «Θα υπάρξει 
διόρθωση», διαβεβαίωσε ο Βαγγέλης Αποστόλου.

«Ο ρόλος της Ε∆ΟΑΟ είναι αυτός του 
άτυπου συµβούλου του υπουργείου», 
τόνισε ο Βαγγέλης Αργύρης απευθυνόµενος 
προς τον υπουργό, στην εκδήλωση που 
οργάνωσε η ∆ιεπαγγελµατική σε συνεργασία 
µε τον ΣΕΟ και την ΚΕΟΣΟΕ στις 30 
Ιανουαρίου σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Χρήστος Μάρκου
 Άννα Κοκκοτού

Άγγελος Ιατρίδης

Γιάννης ΤσέλεποςΝίκος Βάγιας 

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Διπλό σύστημα 
για 5 χρόνια στις 
ταινίες ελέγχου
« Συνεννοηθήκαµε µε το υπουργείο 
να ισχύσει για τα επόµενα πέντε 
χρόνια ένα διπλό σύστηµα, που θα 
επιτρέπει τη χρήση και της παστής 
και της αυτοκόλλητης ταινίας 
ελέγχου οίνων ΠΟΠ» ανέφερε ο 
Γιώργος Σκούρας στη εκδήλωση 
του ΣΕΟ της 10ης Μαρτίου σε 
συνέχεια του θέµατος που έθεσε 
ο διευθυντής του Συνδέσµου 
Θεόδωρος Γεωργόπουλος. Η 
πρόταση του ΣΕΟ περιλαµβάνει νέα 
ετικέτα 4x1,5 εκ. επικολλούµενη 
στο πίσω µέρος της φιάλης 
κάτω από την οπίσθια ετικέτα. Η 
εκτύπωσή της θα γίνεται σε ειδικό 
αυτοκόλλητο permanent που δεν 
θα επιτρέπει την αποκόλληση χωρίς 
να καταστραφεί. Η ετικέτα θα φέρει 
QR-code και µοναδιαίο αριθµό, 
µέσω του οποίου θα υπάρχει και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος 
στοιχείων για το προϊόν. Το κόστος 
της δεν θα είναι µεγαλύτερο από 
αυτό που επιβαρύνει σήµερα τα 
οινοποιεία.  «Οι εταιρείες που θέλουν 
να εξοπλιστούν µε νέο σταθµό ή 
µε µία νέα ετικετέζα θα µπορέσουν 
να λάβουν ενίσχυση από τα 5 
εκ. ευρώ από την ΚΟΑ.  Εφόσον 
και τα µέλη µας συµφωνούν, θα 
προχωρήσουµε στη διαβούλευση µε 
τους συνεταιρισµούς» συµπλήρωσε 
ο κ. Σκούρας. 

Συνοδευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά 
πολλαπλών χρήσεων για την ιχνηλασιμό-
τητα της προέλευσης και της αυθεντικό-
τητας των διακινούμενων ευρωπαϊκών οί-
νων, προβλέπουν οι δύο νέοι κανονισμοί 
που τίθενται σε ισχύ από την Κομισιόν. Μά-
λιστα, τα εν λόγω εργαλεία θα πρέπει να έ-
χουν ως το 2020 ηλεκτρονική μορφή. 
Οι κανονισμοί σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της ΕΕ,  θα βοηθήσουν στην παρακο-

λούθηση της κυκλοφορίας των αμπελο-
οινικών προϊόντων, θα πιστοποιήσουν 
την προέλευση και τα χαρακτηριστικά 
τους και θα διασφαλίσουν τους ελέγ-
χους για την πρόληψη και αντιμετώπι-
ση δόλιων πρακτικών. 
Οι μηχανισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν 
σε επίπεδο κράτους αλλά θα συνεπά-
γονται διασυνοριακή συνεργασία. Πιο 
ειδικά οι μεταφορές αμπελοοινικών 

προϊόντων θα είναι υποχρεωμένες να 
φέρουν «συνοδευτικό έγγραφο», τό-
σο για τους σκοπούς του ΕΦΚ όσο και 
για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους 
με τις διατάξεις της ΕΕ ενώ το «πιστο-
ποιητικό εξαγωγής οίνου» είναι ένα έγ-
γραφο πολλαπλών χρήσεων που  μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητι-
κό προέλευσης, υγείας και αυθεντικό-
τητας των οίνων.  

Συνοδευτικά έγγραφα στη διακίνηση 
των οίνων προβλέπουν νέοι Κανονισμοί
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νομοθεσία
αποφάσεις

διατάγματα

Νοµολογία

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των Καν. 
Υ.Α. 2078/80743 (ΦΕΚ Β 2679/31.7.2017) 
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έ-
ναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολ-
λαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ει-
δών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού

ΝΟΜΟΙ 
Ν. 4497 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) Άσκηση υπαί-
θριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονι-
σμός επιμελητηριακής νομοθεσίας κ.ά. διατάξεις

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π.Δ. υπ’ αριθμ. 97 (ΦΕΚ Α 138/15.09.2017) Οργα-
νισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Δημιουρ-
γία Τμήματος Αμπέλου και Οίνου

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Υ.Α. 2128/83966 (ΦΕΚ Β’ 2725/03.08.2017) 
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την έ-
ναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μη-
τρικών φυτειών αμπέλου
Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ Β’ 2983/30.08.2017) Κωδικο-
ποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊό-
ντων και Παροχής Υπηρεσιών
Υ.Α. 2919/95506 (ΦΕΚ Β 3276/18.9.2017) Ταξινό-
μηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και σταφιδοποιίας
Υ.Α. 2129/70097 (ΦΕΚ Β 3361/22.9.2017) Καθορι-
σμός αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την ε-
φαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013, 
του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(Ε.Ε) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρ-
μογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετα-
τροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα
Υ.Α. 270/139407 (ΦΕΚ Β 5/5.1.2018) Καθορισμός 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την ε-
φαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671)
Υ.Α. 163/13692 (ΦΕΚ Β’ 267/01.02.2018) Καθορι-
σμός λεπτομερειών εφαρμογής Συστήματος Παροχής 
Συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.
(Ε.Ε.) 1306/2013 του ΕΚ και Συμβουλίου
Υ.Α. 271/15981 (ΦΕΚ Β’ 272/01.02.2018) Επενδύ-
σεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 50 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 (2017-2018).
Υ.Α. 30/003/000/135 (ΦΕΚ Β’ 312/05.02.2018) 
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς α-
ποσταγματοποιούς (διήμερους) των ΔΕ Κεραμιδίου 
(Δήμου Ρήγα Φεραίου) και Αργαλαστής (Δήμου Νο-
τίου Πηλίου) που υπάγονται στην Π.Ε. Μαγνησίας. 

Σ τις 25 Μαΐου μια μικρή νομι-
κή επανάσταση θα λάβει χώ-
ρα, καθώς τίθεται σε καθολι-
κή εφαρμογή ο Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα (GDPR). 
Ο Κανονισμός προστατεύει φυσικά πρό-
σωπα έναντι της επεξεργασίας δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα. Ως επεξερ-
γασία δεδομένων θεωρείται η συλλογή, η 
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, 
η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μετα-
βολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληρο-
φοριών, χρήση, η κοινολόγηση με διαβί-
βαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή δι-
άθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο 
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστρο-
φή δεδομένων. Τα δεδομένα που προ-
στατεύονται είναι εκείνα που έχουν προ-
σωπικό χαρακτήρα, όπως το όνομα, στοι-
χεία ταυτότητας εν ευρεία εννοία (π.χ. Α-
ΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), δεδομένα θέσης ή 
παράγοντες που προσιδιάζουν στη σω-
ματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχο-
λογική, οικονομική (δηλώσεις εισοδή-
ματος, εκκαθαριστικά, δηλώσεις Ε9), πο-
λιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν 
λόγω φυσικού προσώπου. 
Ο Κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις για 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβαί-
νουν σε εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιη-
μένη επεξεργασία δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτο-
ματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δε-
δομένων τα οποία μπαίνουν ή πρόκει-
ται να μπουν σε σύστημα αρχειοθέτησης.
Να σημειωθεί ότι για τις περιπτώσεις ό-
που οι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν, 
προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ίσα με 
το 4% των παγκόσμιων εσόδων για την 
προηγούμενη οικονομική χρονιά και ό-
ριο τα 20 εκατ. ευρώ. Δεν αποκλείεται δε 
τα κράτη της ΕΕ να θεσπίσουν και ποινι-
κές κυρώσεις, σε εθνικό επίπεδο.
Οι επιχειρήσεις του αμπελοοινικού κλά-
δου (οινοποιεία, εκμεταλλεύσεις, προ-
μηθευτές, κάβες κ.λπ.), διατηρούν πολ-
λαπλώς τέτοια δεδομένα: Από τα στοι-
χεία των εργαζομένων της επιχείρησης 
και τις δηλώσεις συγκομιδής ως τα στοι-
χεία πελατών, επισκεπτών του οινοποιεί-
ου ή μελών του wine club, ενός εργαλεί-
ου μάρκετινγκ, που τα οινοποιεία χρησι-
μοποιούν ολοένα και περισσότερο.

ΤΑ 10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Απέναντι στην πρόκληση που θέτει ο 
Κανονισμός, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να επεξεργαστούν την εταιρική τους πο-
λιτική. Τα βήματα που πρέπει να ακο-
λουθηθούν είναι τα εξής: 
Βήμα 1: Ενημερωθείτε για το νέο Κανο-
νισμό και σκεφτείτε πώς λειτουργεί η ε-
πιχείρησή σας και ειδικότερα ποιες είναι 
οι πηγές των δεδομένων, με ποιον τρό-
πο περιέχονται σε εσάς, πώς χειρίζεστε τα 

Προστασία
προσωπικών 
δεδομένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η 25η ΜΑΪΟΥ

Στο µικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 
µπαίνουν και τα ελληνικά οινοποιεία
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Νίκης 50Α, 10558 Αθήνα, τηλ. 2107775595, fax 2107775593, 
www.georgopouloslaw.eu, info@geοrgopouloslaw.eu
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δεδομένα και το φάσμα των μέτρων ασφά-
λειας της πληροφορικής που διαθέτετε. Ε-
ξετάστε ποιους τύπους δεδομένων συλλέγε-
τε από τους προμηθευτές, τους πελάτες και 
τους εργαζομένους σας, για ποιο σκοπό και 
πού αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα.
Βήμα 2: Συλλέξτε μόνο τα δεδομένα που είναι 
απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς για 
τους οποίους συλλέγονται. Αποφύγετε την α-
ντιμετώπιση ευαίσθητων δεδομένων (εθνική 
φυλετική καταγωγή, θρησκευτική ή φιλοσο-
φική άποψη, ιδιότητα μέλους συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, γενετικά ή βιομετρικά δε-
δομένα και γενετήσιος προσανατολισμός).
Βήμα 3: Εξασφαλίστε τη νομική βάση για 
την επεξεργασία δεδομένων: Δείτε εάν πρό-
κειται για περίπτωση συγκατάθεσης του α-
τόμου, νομικής υποχρέωσης της εταιρείας ή 
έννομα συμφέροντα του συλλέκτη. Σύμφω-
να με το GDPR ορισμένα δικαιώματα των υ-
ποκειμένων τροποποιούνται ανάλογα με τη 
νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προ-
σωπικών τους δεδομένων. Συνήθως οι πε-
ρισσότερες περιπτώσεις συλλογής δεδομέ-
νων στις οινοποιητικές επιχειρήσεις απο-
τελούν νομική υποχρέωση. Η διαμόρφωση 
και λήψη έγγραφης συναίνεσης σε κάθε πε-
ρίπτωση μπορεί να άρει τυχόν αμφιβολίες. 
Βήμα 4: Ενημερώστε τους ανθρώπους των 
οποίων τα δεδομένα συλλέγονται: Δημιουρ-
γήστε έντυπο ή ηλεκτρονικό κείμενο νομι-
κής ειδοποίησης (ταυτότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας δεδομένων, σκοποί και βάση 
της επεξεργασίας, περίοδος διατήρησης των 
δεδομένων, δικαιώματα προσώπων στα προ-
σωπικά τους δεδομένα).
Βήμα 5: Δημιουργήστε διαδικασίες επε-
ξεργασίας δεδομένων. Ορίστε ποιο τμήμα ή 

ποιος εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα δε-
δομένα και πώς θα τα επεξεργάζεται νόμιμα.
Βήμα 6: Ορίστε συγκεκριμένες ημέρες και 
τμήματα που θα ελέγχουν εάν πρέπει να δι-
ατηρείτε τα ήδη συλλεγέντα δεδομένα.
Βήμα 7: Θεσπίστε διαδικασίες σεβασμού 
των δικαιωμάτων των ατόμων σχετικά με τα 
δεδομένα που τα αφορούν: Το δικαίωμα να 
αντιταχθούν στη συλλογή τους, το δικαίω-
μα πρόσβασης, διόρθωσης, παραγραφής, το 
δικαίωμα να ξεχαστεί και το δικαίωμα μετα-
φοράς. Ορίστε διαδικασίες και υπεύθυνο α-
πάντησης των οικείων αιτημάτων. Για παρά-
δειγμα: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
θα μπορείτε να χρεώσετε για την ικανοποί-
ηση ενός αιτήματος. Θα έχετε ένα μήνα για 
να συμμορφωθείτε.  Μπορείτε να αρνηθείτε 
ή να χρεώσετε αιτήσεις που είναι προδήλως 
αβάσιμες ή υπερβολικές. Εάν απορρίψετε έ-
να αίτημα, πρέπει να το αιτιολογήσετε στο υ-
ποκείμενο και να το ενημερώσετε ότι έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην επο-
πτική αρχή και σε ένδικα μέσα. Πρέπει να το 
κάνετε αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση και το αργότερο εντός ενός μηνός
Βήμα 8: Εξασφαλίστε την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων: Υιοθετήστε ένα ε-
πίπεδο ασφάλειας προσαρμοσμένο στον 
κίνδυνο μέσω τεχνικών μέτρων (κωδικοί 
πρόσβασης, ενημέρωση του λογισμικού 
προστασίας του υπολογιστή σας, τοποθετή-
στε τα αρχεία ή τον υπολογιστή σε ένα δω-
μάτιο που κλείνει κλειδί ), οργανωτικά (να ε-
νημερώνονται οι εργαζόμενοι για τα δεδομέ-
να αυτά σχετικά με την προστασία τους) και 
συμβατικά (εάν χρησιμοποιείτε έναν υπερ-
γολάβο στον οποίο αναθέτετε τα στοιχεία, να 
τον ρωτήσετε στην απόφασή του ή στην επι-

στολή αποστολής του για την προστασία των 
δεδομένων που διαβιβάστηκαν).
Βήμα 9: Εντοπισμός, αναφορά και διερεύ-
νηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων. 
Θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικα-
σίες για την αποτελεσματική ανίχνευση, α-
ναφορά και διερεύνηση μιας παραβίασης 
των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να 
ειδοποιήσετε την Εθνική Αρχή για μια πα-
ραβίαση μόνο όταν είναι πιθανό να προκα-
λέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ε-
λευθερίες των υποκειμένων. Όταν υπάρχει 
κίνδυνος να παραβιαστούν τα προσωπικά 
δεδομένα, αξίζει να διασφαλιστεί ότι η επι-
χείρησή σας πληροί τις απαιτήσεις ασφάλει-
ας δεδομένων GDPR. Αυτό θα πρέπει να γί-
νει με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
Βήμα 10: Δημιουργήστε συστήματα και κα-
νάλια επικοινωνίας με την Αρχή Προστα-
σίας Δεδομένων. Ορίστε ποιος θα είναι ο υ-
πεύθυνος της επικοινωνίας. Ο Κανονισμός 
απαιτεί τον διορισμό ενός υπευθύνου. Εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου μπορεί να οριστεί 
διοικητικό προσωπικό, ο υπεύθυνος ή ο δι-
αχειριστής θα είναι υπεύθυνος για την προ-
στασία των δεδομένων.
Σίγουρα η διαδικασία έχει μια πολυπλοκό-
τητα. Αλλά ποιος μπορεί σήμερα να αψη-
φήσει την εφαρμογή Κανονισμού με τόσο 
αυστηρές κυρώσεις. 
Και μια λεπτομέρεια: Η τήρηση των κα-
νόνων του δεν είναι θέμα κρατικών ελέγ-
χων: Κάθε ενδιαφεόμενο φυσικό πρόσω-
πο γίνεται ελεγκτής και μπορεί να θέσει υ-
πο αμφισβήτηση τον τρόπο επεξεργασίας 
των δεδομένων. Ας μη βιαστούμε λοιπόν 
να θεωρήσουμε ότι ο Κανονισμός «θα μεί-
νει στα χαρτιά»... 

Ο  Θεόδωρος Γ. 
Γεωργόπουλος είναι 
κάτοχος της έδρας Jean 
Monnet για το ∆ίκαιο του 
Οίνου του Πανεπιστηµίου 
της Reims (Καµπανία 
Γαλλίας), Πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Αµπέλου και 
Οίνου Καµπανίας (Institut 
Georges Chappaz), Γενικός 
∆ιευθυντής του Σ.Ε.Ο. και 
∆ικηγόρος Αθηνών.

44_45_GEWRGOPOULOS.indd   45 27/03/2018   21:52



46    Wine Trails

ΡΟΜΠΟΤ    
ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Mνηµόνιο συνεργασίας µε το µεγαλύτερο οικογενειακό οινοποιείο παγκοσµίως,  
το  E. & J. Gallo Winery µε έδρα την Καλιφόρνια, υπέγραψε η New Holland Agriculture,  
για ένα πιλοτικό πρότζεκτ όπου θα δοκιµαστεί η αυτόνοµη τεχνολογία NHDrive  
που εφαρµόζεται στα αµπελουργικά τρακτέρ T4.110F

KEIMENO Γιώργος Κοντονής

Τεχνολογία Καλλιέργεια
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Τεχνικές 
λεπτοµέρειες
Αρ. κυλίνδρων / Κυβισµός / 
Βαλβίδες / Επίπεδα εκποµπών 
ρύπων: 4 / 3400 / 2 / Tier 4A
Ονοµαστική ισχύς κινητήρα [kW/
hp(CV)]: 79/107
Κιβώτια ταχυτήτων: 8x16 
Shuttle Command™ [Έρπουσες 
(30 χ.α.ω. / 40 χ.α.ω.)], 44 x 16 Dual 
Command™ [Έρπουσες (30 χ.α.ω. / 
40 χ.α.ω.)]
Μεταξόνιο µε εµπρόσθιο άξονα 
SuperSteer™, 4WD (χλστ.): 2.435
Ύψος έως την κορυφή της 
καµπίνας (χλστ.): 2.290
∆υναµοδότης (PTO): Σύµπλεξη 
µε σερβοµηχανισµό υποβοήθησης, 
540 / 540E
Υδραυλικό σύστηµα 
(λίτρα/λεπτό): 64

Τα τρακτέρ New Holland 
διαθέτει αποκλειστικά στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία 
Π.Ι.Κοντέλλης ΑΕΒΕ

H ΝH παρουσίασε για πρώτη φορά την 
τεχνολογία NH Drive στο Farm Progress 
Show το 2016 και την εφάρµοσε αρχικά 
στις Σειρές τρακτέρ T7 και T8 για χρήση 
σε µεγάλες καλλιέργειες.  Ο συνδυασµός 
της µε τη Σειρά T4 αποτελεί το επόµενο 
βήµα της αυτόνοµης τεχνολογίας.

Τ  ο συνεργατικό αυτό πιλοτι-
κό πρόγραµµα θα εστιάσει στη 
χρήση αυτής της τεχνολογί-
ας στις καθηµερινές φροντίδες 
του αµπελώνα, µε τελικό κίνη-

τρο την καθιέρωση αυτόνοµων λύσεων 
που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατι-
κές ανάγκες των αµπελουργών.
Η New Holland παρουσίασε τις αυτό-
νοµες λύσεις NHDrive™ το 2016 στο Farm 
Progress Show και µέχρι σήµερα, τις έχει 
αξιοποιήσει στις Σειρές T7 Heavy Duty και 
T8 για δοκιµή στις µεγάλες καλλιέργειες. 
Για το T4.110F πραγµατοποιήθηκαν ορι-
σµένες αλλαγές σε διάφορα µέρη του εξο-
πλισµού, ειδικά στα στοιχεία αισθητήρων 
και στους δέκτες σηµάτων. Ακόµα και έτσι, 
το τρακτέρ διατήρησε την ευέλικτη σιλου-
έτα του. Το πιλοτικό πρόγραµµα εστιάζει 
σε όλη την γκάµα των φροντίδων στα αµ-

πέλια, καθώς αυτές οι συνήθως επαναλαµ-
βανόµενες εργασίες αντιπροσωπεύουν ό-
λη την αµπελουργική κοινότητα. Τα δε-
δοµένα που θα εξαχθούν θα εµπλουτίσουν 
το πρόγραµµα New Holland Autonomous 
Vehicle, παρέχοντας πραγµατικού χρόνου 
λεπτοµέρειες για την πλήρη σειρά πιθα-
νών αυτόνοµων εφαρµογών. 
Αυτές περιλαµβάνουν την «Αυτονοµία 
µε Υποβοήθηση Χειριστή» (Operator As-
sisted Autonomy), όπου το NHDrive υ-
ποστηρίζει τον χειριστή στην καµπίνα, 
την «Εποπτευόµενη Αυτονοµία» (Super-
vised Autonomy), όπου ο χειριστής θα 
βρίσκεται στο χωράφι και θα επιβλέπει 
τα µη-επανδρωµένα οχήµατα και τελι-
κώς τη λύση «Πλήρης Αυτονοµία» (Full 
Autonomy), χωρίς καµία επίβλεψη. Σύµ-
φωνα µε τη New Holland, η αυτόνοµη τε-
χνολογία έχει να διαδραµατίσει σηµαντι-

κό ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηµα-
τικής και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας 
των αγροτικών δραστηριοτήτων. Έχει ως 
αποτέλεσµα την καλύτερη χρήση των πό-
ρων µέσω της αυξηµένης ακρίβειας και ε-
παναληψιµότητας των δραστηριοτήτων, 
καθώς και της οµοιόµορφης παραγωγι-
κότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 
Επίσης, συµβάλλει στην αύξηση της α-
ποτελεσµατικότητας του χειριστή µέ-
σω της υποβοηθούµενης λειτουργίας: H 
αυτόνοµη λειτουργία κάποιων βασικών 
εργασιών τους επιτρέπει να επικεντρω-
θούν σε βασικά καθήκοντα που απαι-
τούν µεγαλύτερες δεξιότητες.  Ένα πε-
ραιτέρω πλεονέκτηµα είναι η αναβάθµι-
ση της εργασίας µέσω της αυτοµατοποί-
ησης επαναλαµβανόµενων λειτουργιών. 
Ή πολύ πιο απλά, θα βοηθήσει στην προ-
ώθηση του µέλλοντος στη γεωργία. 
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&
ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΡΑΣΙ
Μια αιώνια σχέση πάθους και µίσους,  
όπου η δηµιουργία από την καταστροφή 
φτάνει να απέχει µόνο µερικά ppm - µέρη 
στο εκατοµµύριο

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ηµήτρης Σκαφίδας * Οινολόγος

Οινοποίηση µετά 
την εµφιάλωση
Όσο σηµαντική είναι η 
παρακολούθηση, η µέτρηση 
και η διαχείριση του 
οξυγόνου πριν και κατά τη 
διάρκεια της οινοποίησης,  
εξίσου σηµαντική θεωρείται 
µετά την εµφιάλωση και τον 
πωµατισµό. Τυχόν αµέλειες 
µπορεί  τόσο να οδηγήσουν 
σε κλειστά και σφιχτά 
αρωµατικά κρασιά που δεν 
θα ανοίξουν ποτέ, όσο και 
στον αντίποδα σε κρασιά 
που  θα κουραστούν όχι µόνο 
εύκολα αλλά και απρόσµενα. 
Μόνο µε την επίτευξη της 
κατάλληλης ισορροπίας 
µπορούν τελικά τα κρασιά 
να  αποκαλύψουν τον 
πραγµατικό τους χαρακτήρα.

Τεχνολογία ΟινοπαραγωγήΤεχνολογία
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Κάποιοι τολµηροί περιγραφούν την ακρογωνι-
αία αυτή σχέση και ως κατά συνθήκη βιοδυνα-
µική µε το σκεπτικό πως τα πάντα κρέµονται 
και ισορροπούν σε µια λεπτή κλωστή, αλλάζο-
ντας από το θετικό στο αρνητικό πρόσηµο και 
αντίστροφα όχι µόνο από µέρα σε µέρα, αλλά 
στην κυριολεξία από ώρα σε ώρα κι από λεπτό 
σε λεπτό. Ας δούµε λοιπόν ορισµένα στοιχεία, 
που πρέπει να έχουµε πάντα κατά νου.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

1 Πάντα µε τους κατάλληλους χειρισµούς, 
συµβάλλει στη µακρόχρονη σταθεροποίηση 
και ανάπτυξη  του αρωµατικού δυναµικού ε-
νώς δεδοµένου κρασιού.

2 Να προάγει κατ’ αναλογία κάθε στάδιο της 
αλκοολικής ζύµωσης, παρέχοντας στην ουσία 
ακριβέστερο έλεγχο της σηµαντικότερης µετα-
βολικής διεργασίας κατά την οινοποίηση.

3 Να περιορίζει το σχηµατισµό των ανε-

πιθύµητων ενώσεων του θείου. Αυτοί είναι 
τρεις βασικοί στόχοι µιας καλά σχεδιασµένης 
και εκτελεσµένης οινοποίησης. Το οξυγόνο 
παίζει άµεσο ρόλο σε κάθε έναν από αυτούς 
τους στόχους, άλλοτε θετικό και άλλοτε αρ-
νητικό. Παρακάτω παρατίθενται µερικές πρα-
κτικές συµβουλές, ώστε να αποφευχθούν ο-
ρισµένα λάθη κατά την οινοποίηση:
• Το οξυγόνο είναι διαλυτό στο µούστο και 
στο κρασί. ∆ηλώνει πάντα παρών στον αέρα 
που περιβάλλει τις δεξαµενές, τις σωληνώ-
σεις και τα υπόλοιπα µηχανήµατα που χρησι-
µοποιούνται κατά την οινοποίηση. Η συγκέ-
ντρωση του οξυγόνου στον αέρα είναι πάντα 
µεγαλύτερη απ’ ό,τι στο µούστο ή το κρασί, γι’ 
αυτό πάντα έχει την τάση να διαλυθεί µέσα σ’ 
αυτά. Αυτό ισχύει ακόµα και για το µούστο κα-
τά την αλκοολική ζύµωση που είναι κορεσµέ-
νος µε διοξείδιο του άνθρακα. Η διάλυση του 
οξυγόνου στο µούστο είναι εξαιρετικά γρήγο-
ρη, αφού κατά την παραλαβή του από το πιε-
στήριο είναι πλήρως κορεσµένος µε οξυγόνο.
• Όσο πιο κρύο είναι το κρασί ή το γλεύκος, 
τόσο πιο πολύ οξυγόνο µπορεί να διαλυθεί 
µέσα σ’ αυτά, πάνω από 10 mg / l.

• Όταν η µεταφορά του γλεύκους ή του κρα-
σιού γίνεται σε λεπτό στρώµα, όταν οι σύν-
δεσµοι των σωληνώσεων αφήνουν µικρές ο-
πές, όταν οι αντλίες είναι φθαρµένες τότε η 
διάλυση του οξυγόνου είναι αναπόφευκτη.
Εκτός όµως από τις τεχνικές προστασίας από το 
οξυγόνο υπάρχουν και οι απαραίτητες τεχνικές 
προσθήκης. Τα σταφύλια έχουν χαρακτηριστικά 
που τα καθιστούν ευαίσθητα στις αντιδράσεις ο-
ξείδωσης και καφετιάσµατος, όπως η κυτταρι-
κή ωριµότητα της ρώγας, η υψηλή συγκέντρω-
ση οξειδώσιµων φαινολικών οξέων και η υψη-
λή τιµή του pH. Το οξυγόνο αντιδρά άµεσα µε 
το διοξείδιο του θείου (S02) αποτρέποντας τη 
διάλυσή του στο µούστο και έτσι οι αλυσιδω-
τές αντιδράσεις καφετιάσµατος µειώνονται, δι-
ατηρώντας την πλειοψηφία των ποικιλιακών α-
ρωµάτων. Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι η επα-
φή των σταφυλιών και του µούστου µε τον αέ-
ρα θα µπορούσε να αποφευχθεί στο οινοποιείο, 
ωστόσο, οµοιογενείς και διαδοχικές προσθήκες 
θειώδους άλατος στο µούστο θα πρέπει να εξα-
σφαλίζουν διαρκώς µια ελάχιστη και αποτελε-
σµατική παρουσία SO2, αυτό ονοµάζεται «εσω-
τερική» προστασία του µούστου.  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ Χρήστος Κανελλακόπουλος * Οινολόγος

Με τα νέα πώµατα φυσικού και µή φελλού, που έχουν µπει στην αγορά ως αποτέλεσµα 
των τεράστιων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη των εταιρειών παραγωγής τους, το 
πρόβληµα του TCA φαίνεται να περνάει στην ιστορία. Με το TCA να σφραγίζει το µπουκάλι 
του παρελθόντος, είµαστε έτοιµοι να υποδεχθούµε µια νέα εποχή όπου η επιλογή των 
πωµάτων θα γινεται αποκλιστηκά µε τους κανόνες τις µετεµφιαλώτικής οινολογίας  

T ο κρασί συντροφεύει τον άνθρω-
πο από την 5η χιλιετία π.Χ. και 
στη μακρόχρονη αυτή πορεία, 
η εξέλιξη της τεχνολογίας συμ-
βάδισε με την εξελικτική πο-

ρεία του οίνου. Καθοριστικό σημείο υπήρξε 
η χρησιμοποίηση πωμάτων από φελλό για 
σφράγισμα των μπουκαλιών, η οποία άρχι-
σε πριν από 250 χρόνια. Η χρήση αυτού του 
φυσικού υλικού, με τις ενδιαφέρουσες ιδι-
ότητες, επέτρεψε στην ανθρωπότητα να δει 
με άλλο μάτι τη διαδικασία διατήρησης των 
οίνων και να την αναγάγει σε μια οινολογι-
κή πρακτική για ορισμένα κρασιά ενώ συνά-
μα έφερε στο τραπέζι κρασιά από περασμένες 
σοδειές, κάτι που σε παλαιότερες εποχές δεν 
ούτε εύκολο, ούτε συχνά επιθυμητό. 

ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
Το μυστικό για την εξέλιξη των οίνων δια-
μέσου της παλαίωσής τους σε φιάλες στη-
ρίζεται σε δύο καίριες χημικές διεργασίες. 
Η πρώτη έχει σχέση με τα οξέα του οίνου και 
τους μετασχηματισμούς τους που λαμβά-
νουν χώρα με το πέρασμα του χρόνου. Αυτοί 

έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται η αίσθη-
ση οξύτητας (ή τραχύτητας) ενός κρασιού, ι-
διαιτέρα σε οίνους που έχουν υψηλές τιμές 
οξέων (π.χ. από ψυχρές περιοχές), μαλακώ-
νοντας τη γεύση τους. Μια άλλη διαδικασία 
που σχετίζεται με την παλαίωση ενός οίνου 
είναι η οξείδωση ή -με απλά λόγια- η αλλη-
λεπίδραση των συστατικών του με το οξυγό-
νο. Αυτή η διαδικασία άλλοτε προσφέρει ε-
πιθυμητές αλλαγές για παράδειγμα όταν δη-
μιουργεί ένα ρωμαλέο sherry, εμποδίζει τη 
δημιουργία αναγωγικών αρωμάτων ή στα-
θεροποιεί το χρώμα ενός κόκκινου κρασιού 
και άλλοτε μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη 
ανεπιθύμητων αρωμάτων (οξύνιση) ή απώ-
λεια θετικών αρωμάτων. 
Όλα τα παραπάνω έχουν σχέση με τον τρό-
πο σφράγισης (πωματισμού) μιας φιάλης α-
φού το γυαλί, ως υλικό, είναι αδιαπέραστο 
από το οξυγόνο. Η ποσότητα που περνάει 
στο κρασί κάθε χρόνο θα επηρεάσει την κα-
μπύλη της παλαίωσής του και θα καθορίσει 
το πότε θα είναι στα «καλύτερά» του. 
Με την παραδοχή ότι ένας τυπικός φελλός 
θα αφήσει περίπου ένα χιλιοστόγραμμο ο-
ξυγόνου ετησίως να περάσει στη φιάλη θα 
πρέπει κάθε οινοποιός (ή οινολόγος) να έ-

χει υπόψη του πώς θα θωρακίσει το κρασί 
του σε σχέση με το χρόνο. 
 

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ TCA

Μέχρι πριν από 25 χρόνια οι φυσικοί φελ-
λοί ήταν πρακτικά σχεδόν η μόνη επιλογή 
πωματισμού για ένα ποιοτικό κρασί (ο φελ-
λός παράγεται από το φλοιό του δέντρου 
Quercus suber και συγκομίζεται κάθε επτά 
χρόνια στη διάρκεια της ζωής του δέντρου). 
Όμως εμφανίστηκε ένα μικρό αλλά σημα-
ντικό πρόβλημα. Στατιστικά ένα ποσοστό 
φελλών, 1-2% σήμερα, κατέληγε να προδίδει 
στο κρασί μια οσμή «μούχλας» λόγω δημι-
ουργίας της ουσίας trichloroanisole (TCA). 
Το TCA δημιουργείται μέσω μιας σειράς χη-
μικών αντιδράσεων στη φιάλη και έχει σχέ-
ση με τη διαδικασία κατεργασίας των φελ-
λών ενώ εκδηλώνεται αργότερα όταν ο φελ-
λός έρθει σε επαφή με το κρασί. Η εμφάνιση 
TCA μπορεί να προκύψει και σε άλλα προϊ-
όντα (πόσιμο νερό, καφέ, μπύρα, λαχανικά).
Το TCA έχει ένα πολύ χαμηλό «κατώφλι α-
ντίληψης» (δηλαδή είναι αντιληπτό ακό-
μη και σε απειροελάχιστες συγκεντρώσεις, 
2 μέρη ανά τρισεκατομμύριο). Έτσι, υπήρ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ
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Η τεχνολογία 
NDTech ελέγχει 
κάθε φελλό 
ξεχωριστά

H Amorim -η µεγαλύτερη εταιρεία 
στον κλάδο- τα τελευταία δύο 
χρόνια έχει πάρει βραβεία για την 
τεχνολογία NDTech, που είναι το 
αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης 
ερευνητικής προσπάθειας που 
στηρίχτηκε σε επένδυση 10 εκατ. 
ευρώ και επιτρέπει να έρχεται 
στην αγορά πώµα φυσικού 
φελλού µε πιστοποίηση απουσίας 
TCA. Η νέα αυτή τεχνική αέριας 
χρωµατογραφίας επιτρέπει η 
ανάλυση να διαρκεί µόλις 20 δλ., 
συνεπώς καθιστά εφαρµόσιµη 
την εξέταση κάθε πώµατος σε 
βιοµηχανική βάση. Εάν κάποιος 
φελλός παρουσιάσει ποσά 
από 0,5 ngrams/litre TCA ανά 
λίτροαπορρίπτεται απευθείας.

Πρώτη στον πόλεµο 
εναντίον του TCA
η µέθοδος Diamant
Η εταιρεία DIAM πρωτοστάτησε 
στην παραγωγή πωµάτων που θα 
έκαναν το TCA παρελθόν. Με τη 
µέθοδο Diamant, όπως ονοµάστηκε, 
άρχισε εδώ και τουλάχιστον µια 
δεκαετία την παραγωγή ενός 
πώµατος επεξεργασµένου φελλού 
που παρέχει οµοιογένεια ως προς τη 
συµπεριφορά µεταξύ µιας φιάλης και 
της άλλης όσο και στον έλεγχο των 
διαφόρων επιπέδων διαπερατότητας 
του οξυγόνου. Τα πώµατα Diam 
χαρακτηρίζονται ελεύθερα από 
TCA (< 0,3 ng / l) , δείχνουν καλή 
συµπεριφορά ως προς τις φυσικές 
ιδιότητες (συµπίεση και ανάκτηση 
ελαστικότητας), αποτροπή διαρροών 
και απουσία του κινδύνου σκόνης. Η 
εταιρεία πρόσφατα λάνσαρε πώµατα 
που έχουν στόχο κρασιά παλαίωσης 
µεγαλύτερης των 20 χρόνων.

ΟNEByONE 
σε συνεργασία 
µε τα καλύτερα 
πανεπιστήµια  

Για την εταιρεία MASilva οι φυσικοί 
φελλοί είναι η προτιµότερη λύση 
πωµατισµού για όλους τους τύπους 
κρασιού, τις περιόδους παλαίωσης και 
τις µορφές φιαλών. Η MASilva έχει 
αναπτύξει µια µεµονωµένη µέθοδο 
δοκιµής για την παροχή εγγυηµένων 
φελλών χωρίς TCA. Αυτή η πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία βασίζεται 
στη αέρια χρωµατογραφία και εξετάζει 
έναν προς έναν κάθε φελλό για να 
ανιχνεύσει ίχνος εµφάνισης TCA, χωρίς 
να αφήνει περιθώριο ανθρώπινου 
σφάλµατος. Oι φελλοί ONEbyONE 
είναι άλλο ένα πώµα φυσικού φελλού 
που είναι αποτέλεσµα τριών ετών 
έρευνας σε συνεργασία µε µερικά 
από τα καλύτερα πανεπιστήµια της 
Ευρώπης και αντιµετωπίζει τον κίνδυνο 
επιµόλυνσης ενός οίνου από TCA .

Το υβριδικό πώµα τεχνητού φελλού 
Vinc έρχεται από την Αµερική
Το ΤCA free υβριδικό πώµα τεχνητού φελλου Vinc παράγει 
η  Cork Supply από την Αµερική. Κατασκευάζεται από 
«µικροσωµατίδια» φελλού που εκτός των χαµηλών επιπέδων 
TCA (<0,5 ng / L) εµφανίζει χαµηλά ποσοστά διαπερατότητας 
στο οξυγόνο. Η εταιρεία εισάγει στην παραγωγή τεχνητών 
φελλών Vinc την αξιολόγησή τους σε µεµονωµένη βάση αντί 
ανά παρτίδα. H διαδικασία ονοµάζεται VAPEX και βασίζεται σε µια 
διαδικασία καθαρισµού παρτίδας που µειώνει το TCA σε κόκκους 
φελλού µέσω µεταφοράς µάζας και θερµότητας. Οι Vinc 
υπάρχουν σε τρεις διαφορετικές διαπερατότητες του οξυγόνου .

Η τελευταία νίκη ήρθε πάλι φυσικά
Το νεότερο επίτευγµα στη 
µάχη εναντίον του TCA 
ανοίκει στην Amorim. 
Ο φελλός Νeutrocork 
premium, αποτελείται από 
κόκκους φυσικού φελλού 
(1-2 mm) οι οποίοι δίνουν 
στο πώµα την ελαστικότητα 
που χρειάζεται κατά την 
εµφιάλωση.

Το άριστο σύστηµα άτµισης  
που έχει ο Amorim, το Rosa 
High Tech, προστατεύει τους 
κόκκους από δυσάρεστες 
οσµές και καθιστά τον φελλό 
ελεύθερο απόTCA.
Υψηλή στεγανοποίηση και 
διατήρηση των αρωµάτων. 
Ιδανικός φελλός για φρέσκα, 
αρωµατικά λευκά και ροζέ  

κρασιά µέχρι 5 έτη.
Ο φελλός neutrocork 
premium, δεν 
εµπεριέχει στη 
σύνθεσή του πλαστικά 
«µικροσφαιρίδια», 
πρόκειται δηλαδή για 
100% φυσικό προϊόν.
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ξαν περιπτώσεις μέχρι και 5-10% των φια-
λών που διακινήθηκαν να εμφανίζουν ο-
σμές σαν «υγρό χαρτόνι» ή να καλύπτουν 
το πραγματικό αρωματικό δυναμικό ενός 
οίνου. Γι’ αυτό και καθιερώθηκε η διαδικα-
σία δοκιμής ενός οίνου σε ένα εστιατόριο. 

ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ποσοστό εμφάνισης αυτού του προβλήμα-
τος της τάξης του 1% στον σημερινό κόσμο 
θεωρείται υψηλό. Γι’ αυτόν το λόγο η τε-
χνολογία αναζήτησε λύση και εμφανίστη-
καν ανταγωνιστικά πώματα όπως οι συν-
θετικοί φελλοί ή τα βιδωτά καπάκια νέ-
ας γενιάς, που υποσχέθηκαν να αφήσουν 
το TCA στην ιστορία. Οι συνθετικοί φελ-
λοί (από πολυαιθυλένιο συνήθως) εμφά-
νισαν καλή ερμητικότητα αλλά δεν συνι-
στώνται για μακροχρόνια παλαίωση λόγω 
μείωσης των ιδιοτήτων τους (αφήνουν λί-
γο περισσότερη διάχυση του Ο

2
). Τελευταία 

οι οινοπαραγωγοί μπορούν να τροποποιή-
σουν την ταχύτητα οξείδωσης του κρασιού 
τους επιλέγοντας μέσα από μια σειρά συν-
θετικών φελλών που εμφανίζουν διαφορε-
τικούς ρυθμούς μετάδοσης οξυγόνου. 
Τα βιδωτά πώματα, απο την άλλη μεριά, έ-
δωσαν την ευκολία ανοίγματος και επα-
ναπωματισμού μιας φιάλης ενώ η εξέλιξή 
τους τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσια-

κή εγγυώμενα πλήρη απουσία οξυγόνου. 
Αυτό είναι θελκτικό για φρέσκα και αρω-
ματικά κρασιά αλλά όχι τόσο χρήσιμο για 
οίνους που θέλουν συνθήκες «μικροοξυ-
γόνωσης» για την εξέλιξή τους (π.χ. έντονα 
κόκκινα). Τα τελευταία χρόνια εμφανίστη-
καν βιδωτά πώματα που με χρήση τεχνολο-
γίας (διαφορετική επένδυση μέσα στην κο-
ρυφή του καπακιού) και ανάπτυξη υλικών 
επιτρέπουν τη διαπερατότητα του οξυγό-
νου σε διάφορα ποσοστά και αξιολογούνται 
για χρήση και για κρασιά παλαίωσης.
Πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί ότι σε ό, τι 
αφορά το TCA, όντως τα πώματα αυτά έδει-
ξαν ότι μείωσαν την τυχαιότητα εμφάνισης 
του προβλήματος, δεν την εξάλειψαν όμως. 
Πράγματι, στην περίπτωση του φυσικού υ-
λικού σε μια παρτίδα κάποιοι φελλοί θα εμ-
φάνιζαν το πρόβλημα. Στα τεχνητά πώμα-
τα όμως  το πρόβλημα αν εμφανιστεί (σπά-
νια αλλά συμβαίνει) αφορά όλη την παρτίδα.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Ας επανέλθουμε όπως στο κυρίαρχο πώμα, 
τον φυσικό φελλό. Με όπλα την παράδοση 
χρήσης του αλλά και τη σύνδεσή του με το 
περιβάλλον, οι εταιρείες παραγωγής, που εί-
δαν τα μερίδια αγοράς τους να συρρικνώνο-
νται από τη διείσδυση των νέων τύπων πω-
μάτων, κατάλαβαν ότι έπρεπε να επενδύ-

σουν στην έρευνα. Δεκάδες εκατομμύρια 
δαπανήθηκαν σε προγράμματα που ανάλυ-
σαν τις διαδικασίες παραγωγής των φυσι-
κών φελλών και διαπιστώθηκαν οι αδυναμί-
ες.  Οι αλλαγές στη γραμμή παραγωγής και οι 
συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι είχαν ως στόχο να 
περιορίσουν το πρόβλημα εμφάνισης TCA. 
Την ίδια στιγμή αναπτύχθηκαν τεχνολογίες 
παραγωγής υβριδικών φελλών (από τρίμμα-
τα φελλού που συγκολλούνταν με αδρανές 
υλικό). Η όλη διαδικασία ήταν τόσο ελεγμέ-
νη, που η εμφάνιση TCA αποκλειόταν. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΕΛΛΟ 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι το TCA 
δεν εμφανίζεται σε μια ολόκληρη παρτίδα 
φελλών αλλά μεμονωμένα σε τεμάχια. Αυ-
τό το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν παλαιότε-
ρα με την ένταση των δειγματοληπτικών ε-
λέγχων, μια πρακτική που μείωνε μεν τον 
κίνδυνο αλλά δεν τον μηδένιζε. Σε αυτό το 
σημείο, η ανάπτυξη πρωτοποριακών τα-
χύτατων μεθόδων ανάλυσης τα τελευταία 
χρόνια επέτρεψε να γίνεται ποιοτικός έλεγ-
χος σε κάθε ένα φελλό ξεχωριστά. Τα πώ-
ματα που ξεφεύγουν τα όρια ανοχής απορ-
ρίπτονται άμεσα και έτσι ο φελλός επανέρ-
χεται ακόμη πιο δυνατός, διακηρύσσοντας 
ότι είναι απόλυτα καθαρός από τον κίνδυνο 
επιμόλυνσης από TCA.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η WATT+VOLT 
ΑΛΛΑΖΕΙ  

ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, 
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ 

ΜΙΑ «ΕΞΥΠΝΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

Η WATT+VOLT είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
Ενέργειας. Είναι αµιγώς ελληνική και αποτελεί µία ταχύτατα αναπτυσ-
σόµενη και κερδοφόρο εταιρεία στην ελληνική επικράτεια. Επενδύοντας 
σε πρωτοποριακή τεχνολογία καθώς και στην εξειδίκευση του ανθρώ-
πινου δυναµικού της, η WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην Εµπο-
ρία και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, καθώς 
και στην Εµπορία Αερίων Ρύπων. Ταυτόχρονα, παρέχει ολοκληρωµέ-
νες ΙοΤ (Internet of Things) λύσεις καταγραφής και διαχείρισης ενερ-
γειακών δεδοµένων.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαµβάνονται ολοκληρωµένες πρωτοπο-
ριακές υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση της επι-
χείρησης, όπως για παράδειγµα το καινοτόµο πληροφοριακό σύστη-
µα smarteverything.

Η πλατφόρµα smarteverything αξιοποιεί τεχνολογία IoT και ικανοποι-
εί τις ανάγκες για µια επιχείρηση έως και για µια ολόκληρη πόλη (smart 
city), µε κύριο στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τον 
έλεγχο του ενεργειακού αποτυπώµατος της κάθε εγκατάστασης. Μετα-
ξύ άλλων, καλύπτει ανάγκες καταγραφής και διαχείρισης, όπως έξυπνης 
διαχείρισης ηλεκτρισµού (smart energy), φυσικού αερίου (smart gas), 
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νερού (smart water), φωτισµού - οδοφωτισµού (smart lighting), parking
(smart parking), αγροτικής καλλιέργειας (smart agriculture), όπως και πολ-
λές ακόµα εφαρµογές οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο τελικού ελέγχου.

Παγκόσµιες τεχνολογικές τάσεις 
για τη σύγχρονη αγροτική καλλιέργεια

Η WATT+VOLT, ακολουθώντας το όραµά της για ορθολογική χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, διευρύνει διαρκώς την παλέτα των ενεργειακών 
λύσεων που παρέχει, ενσωµατώνοντας ολοκληρωµένες τεχνολογίες, µέ-
σα από τις οποίες προτείνει λύσεις υψηλού τεχνολογικού επιπέδου για 
τη σύγχρονη αγροτική καλλιέργεια. Με µοναδικά ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήµατα, ακόµα και σε περιορισµένης έκτασης καλλιέργειες, η πρόσβαση 
σε νέες τεχνολογίες όπως το Smart Agriculture, µπορούν να υποστηρί-
ξουν τη βιώσιµη αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, να διπλασιά-
σουν την απόδοση των καλλιεργειών και να τις µετατρέψουν σε «έξυ-
πνες αγροτικές καλλιέργειες», σχεδιάζοντας ολοκληρωµένες λύσεις για:

 Εξοικονόµηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
 Μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης για τον επενδυτή
 Λειτουργική αξιοπιστία και Ασφάλεια της εγκατάστασης για το χρήστη

Επίβλεψη σε πραγµατικό χρόνο όλων των µεγεθών, 
ενεργειακών και µη, της εγκατάστασης 

Η καθετοποιηµένη υπηρεσία Smart Agriculture, στο πλαίσιο του Internet 
of Things, παρακολουθεί τις ενεργειακές καταναλώσεις (π.χ. ρεύµα, νερό) 
και παράλληλα όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές παραµέτρους. Ένα 
πλήθος αισθητήρων συγκεντρώνουν σε πραγµατικό χρόνο δεδοµένα µέσα 
από τα οποία εξάγονται συµπεράσµατα, µετατρέποντας ένα οινοποιείο σε 
«έξυπνο οινοποιείο». Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός και οι συνεργάτες 
του, έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα των δεδοµένων της καλλιέργειας και 
µπορούν να λαµβάνουν ολοκληρωµένες αποφάσεις.

Σηµεία άντλησης δεδοµένων και πληροφοριών

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
 Κατανάλωση νερού
 Υγρασία και θερµοκρασία εδάφους
 Υγρασία/∆ροσιά στην επιφάνεια των φύλλων 
 Ηλιακή ακτινοβολία και φωτεινότητα
 Ατµοσφαιρική πίεση
 Ένταση βροχής (στάθµη/ύψος βροχόπτωσης) 
 ∆ιάµετρος κορµού/καρπού
 Ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου 
 Θερµοκρασία και υγρασία ατµόσφαιρας

Σηµεία υποστήριξης αποφάσεων 

Η καλλιέργεια µε έµφαση στη λεπτοµέρεια χρησιµοποιεί όλες τις σύγχρο-
νες τεχνολογίες, προκειµένου να αναλύει στον απαιτούµενο χρόνο τον όγκο 
των διαθέσιµων δεδοµένων και να εξάγει χρήσιµα επιχειρησιακά συµπε-
ράσµατα για:
   Αύξηση απόδοσης καλλιέργειας µέσα από τη λεπτοµερή γνώση των συν-

θηκών στο χωράφι
  Βέλτιστο πρόγραµµα λίπανσης και λοιπών προγραµµατισµένων ενεργειών  
  Εξοικονόµηση στη χρήση νερού µέσα από την επιλεκτική άρδευση
  Εξοικονόµηση ενέργειας µε αυτοµατισµό σε HVAC συστήµατα 
  Προγραµµατισµός ενεργειών προστασίας/υποστήριξης της καλλιέργειας 
(π.χ. ψεκασµός, λίπανση)
 Βελτίωση ποιότητας προϊόντων 
 ∆είκτες απόδοσης καλλιέργειας (ΚPI’s)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 183 83 ή στο email: energy.services@watt-volt.gr

54-55_vatt+volt_adv.indd   55 27/03/2018   21:13



56    Wine Trails

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΑΠΟ ΔΕΚΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ 

ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΜΠΕΛΙ 

  Συνέντευξη  Βαγγέλης Αργύρης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ 
Γιάννη Πανάγο

«Σκυλέψαµε το αµπέλι και του πήραµε τα πάντα. Ο αµπελουργός δεν παίρνει αυτά που του 
αναλογούν, δεν έχει δηλαδή µερίδιο στην προστιθέµενη αξία του προϊόντος του», σηµειώνει µε 
σηµασία ο πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου, Βαγγέλης 

Αργύρης, στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Wine Trails. «Νοµίζω, συνεχίζει ο ίδιος, ότι, 
όταν κανείς είναι και αµπελουργός και οινοποιός, επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσµα, αφού 

καρπούται την προστιθέµενη αξία της εργασίας του.  ∆ική µας ευθύνη είναι να µιλήσουµε για το 
ζήτηµα της βιωσιµότητας και να πούµε ότι ένας αµπελώνας στην Εύβοια, στον Τύρναβο, στην 

Ήπειρο ή στη Νεµέα, που θα δώσει στον αµπελουργό το ελάχιστο που µπορεί να πάρει, δηλαδή το 
µεροκάµατο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι δέκα στρέµµατα» συµπληρώνει. 

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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«∆εν µπορώ να καταλάβω 
τι σηµαίνει αυτό, να υπάρχουν 

δικαιώµατα και να µην µπορεί 
κάποιος να φυτέψει. Ή το τραγικό είναι 

να θέλει κάποιος να φυτέψει και να 
µην έχει δικαιώµατα και κάποιος να έχει 

δικαιώµατα και να µην φυτεύει. Αυτά 
συµβαίνουν σήµερα» σηµειώνει 

ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής.
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Πώς τα έφερε η ζωή και µπλέξαµε και 
µε το κρασί ή εσείς πήγατε γυρεύοντας;

Ποιος δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με το κρα-
σί; Όλοι θα ήθελαν, είναι ένα προϊόν που ε-
μπνέει. Και η ενασχόλησή μου έρχεται από 
πολύ παλιά, με τα συνεταιριστικά, αφού εί-
χαμε στην Ένωση το οινοποιείο που με εν-
διέφερε. Όταν έγινε η πρόταση να αναλά-
βω την προεδρία στη Διεπαγγελματική, με 
ξάφνιασε αλλά δεν με άφησε αδιάφορο. 

Ποια πλευρά του Βαγγέλη Αργύρη 
αναγνωρίζετε περισσότερο;

Το συνεταιρίζεσθαι με κέρδισε από το Δη-
μοτικό. Τότε, από κάποιους εμπνευσμένους 
δασκάλους, σε πολλά σχολεία λειτουργού-
σαν συνεταιρισμοί, που ασχολούνταν για 
παράδειγμα με τη φροντίδα του κήπου. Α-
πό τότε θα έλεγα και λιγότερο κληρονομι-
κό, γιατί και ο παππούς μου ασχολούνταν 
με τους συνεταιρισμούς και ο πατέρας μου.

Κοντεύετε χρόνο στο τιµόνι της Ε∆ΟΑΟ, 
τι δείχνει µέχρι τώρα το ταµείο;

Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό το 2000, ό-
ταν δημιουργούσαμε το νόμο για τις διεπαγ-
γελματικές -και είμαι ευτυχής γιατί έχω υ-
πογράψει γι' αυτό- αλλά ήταν μία αντιγρα-
φή ευρωπαϊκών. Η Γαλλία είχε πολύ ισχυ-
ρές διεπαγγελματικές, ιδιαίτερα στο κρασί.  

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όλα τα 
λεφτά είναι το στρατηγικό σχέδιο;

Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο επίπεδο όπου 
μιλάμε για το ελληνικό κρασί. Το ελληνικό 
κρασί, λοιπόν, συστεγάζεται σε ένα ετοιμόρ-
ροπο κτίσμα. Η αμπελουργία έχει τεράστια 
προβλήματα. Το λέω με μία λέξη που δεν ξέ-
ρω εάν το αποτυπώνει σωστά. Λέω ότι είναι 
γερασμένος ο ελληνικός αμπελώνας, με την 
έννοια του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι 
μία παραδοσιακή δραστηριότητα, όπου πά-
ντα ο καθένας ήθελε να έχει ένα μικρό αμπε-
λάκι, γιατί έτσι έβγαζε όλα τα παράγωγα του 
σταφυλιού. Όμως το κρασί προχώρησε πιο ε-
πιχειρηματικά,  δεν το ακολούθησε το αμπέ-
λι και θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να 
υπάρξει ανασύσταση του ελληνικού αμπε-
λώνα σε επίπεδο οικονομικό πρώτον. Γιατί 
εάν θες να έχεις αμπελουργό, ο αμπελουρ-
γός είναι επάγγελμα και το επάγγελμα δεν 
υπάρχει αν δεν έχει πρόσοδο. 
Δεύτερον, σε επίπεδο ποικιλιών είναι πο-
λύ μεγάλη επιτυχία του κλάδου η στροφή 
που έχει κάνει στα 17 αυτά χρόνια, από την 
τάση των ξενόφερτων ποικιλιών στην ανα-
ζωογόνηση των γηγενών. Γι’ αυτό θεωρώ ό-
τι σε αυτά όλα μπορεί να δώσει κατευθύν-
σεις ο στρατηγικός σχεδιασμός. Άλλωστε έ-
χουμε και το προηγούμενο, ότι εδώ και επτά 
χρόνια η Διεπαγγελματική εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα προώθησης κρασιού ως αποτέ-
λεσμα στρατηγικού σχεδιασμού. Άρα, εάν 
κάτι αντίστοιχο, που είναι δοκιμασμένο, το 
εφαρμόσουμε κι εδώ με όλη την επιστημο-
νικότητα, νομίζω ότι ο στρατηγικός σχεδι-
ασμός για την αμπελουργία είναι αυτό που 
πρέπει να απασχολεί τον κλάδο σήμερα. 

Στην εκδήλωση της Ε∆ΟΑΟ στις 30 
Ιανουαρίου σας είδαµε σε έναν κρυφό 

έρωτα µε τον υπουργό Βαγ. Αποστόλου.
Ήθελα απλά να πω στον υπουργό ότι εγώ δεν 
έτυχα ποτέ στη θητεία μου σαν υπουργός το 
καλωσόρισμα. Κάθε φορά που πήγαινα στις 
συγκεντρώσεις είχα να αντιμετωπίσω διεκ-
δικήσεις για τιμές και ό,τι άλλο. Επειδή το έ-
ζησα στο πετσί μου ότι ο υπουργός δεν είναι 
για να αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα, αλ-
λά για να παίρνει αποφάσεις για λύση προ-
βλημάτων, έβαλα τον Αποστόλου στη θέση 
του εαυτού μου, τον καλωσόρισα και προσπά-
θησα να δημιουργήσω μία νέου τύπου συ-
νεργασία. Άλλωστε κάθε υπουργός πρέπει να 
καταλάβει ότι οι επαγγελματίες ενός χώρου 
είναι οι άτυποι σύμβουλοι του υπουργείου, 
γιατί καλύτεροι γνώστες δεν υπάρχουν. 

∆ε φοβάστε τη συµπόρευση µε ένα βαρύ 
δηµόσιο, όπως και µε τον αδέξιο ΕΛΓΟ;

Σε ό,τι αφορά αυτό που υπογράψαμε με τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πρέπει να το έχουμε ό-
λοι μας κατά νου ότι σε ορισμένα πράγματα 
το δημόσιο πρέπει να είναι αναντικατάστα-
το. Το να διατηρήσεις τις γηγενείς ποικιλίες, 
νομίζω ότι μπορεί να το κάνει το κράτος κα-
λύτερα από τον ιδιωτικό τομέα. Δείξαμε ε-
μπιστοσύνη γιατί αυτό το γενετικό υλικό, η 
ταυτοποίησή του κ.λπ., είναι μία εθνική πε-
ριουσία και δεν υπάρχει καλύτερος εγγυη-
τής απ' το δημόσιο. Βέβαια, είναι μία μεγάλη 
δοκιμασία, γιατί επί της ουσίας εδώ είναι μία 
σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και δημοσίου.  

Μήπως σας γλύκανε και η ιδέα ότι θα 
αξιοποιηθεί οινολογικά το Τατόι;

Είναι μία πρόκληση. Νομίζω ότι η χώρα μας 
έχει πολλή παρκαρισμένη περιουσία. Το Τα-
τόι, πέρα από το ότι μπορεί να είναι ένα μεγά-
λο πολιτιστικό κέντρο, εμείς προσπαθήσαμε 

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση της 
Ε∆ΟΑΟ της 30ης Ιανουαρίου. Αριστερά 
ο πρόεδρος του ΣΕΟ Γ. Σκούρας, και 
δεξιά ο Χρ. Μάρκου, πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ.

  Συνέντευξη  Βαγγέλης Αργύρης
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να το δούμε από τη μεριά των υποδομών. Α-
πό το οινοποιείο, από τους αμπελώνες ενώ υ-
πάρχουν κι άλλες δράσεις, όπως κτηνοτρο-
φία. Εμείς θα θέλαμε εκεί να συγκεντρώσου-
με όλες τις ελληνικές γηγενείς ποικιλίες και 
να γίνει μία δυναμική επιχειρηματική δράση. 

Πού βαραίνει πιο πολύ η πλάστιγγα,  
στο αµπέλι ή στο οινοποιείο;

Το οινοποιείο είναι τέχνη, είναι γνώση να 
μεταποιείς ένα προϊόν και να του δίνεις την 
τελική του μορφή και παράλληλα να χρησι-
μοποιείς και όλες τις μεθόδους, ώστε να εί-
σαι ανταγωνιστικός ποιοτικά και γευστικά. 
Το αμπέλι είναι αυτό που λέμε η ρίζα, από 
εκεί γεννιέται η ζωή του κρασιού. Εάν, λοι-
πόν, δεν έχεις αμπέλι και αμπελουργό, κά-
ποια στιγμή νομίζω ότι θα πάμε να χρησι-
μοποιήσουμε τη Βιοτεχνολογία ή οτιδήποτε 
άλλο να παράξει κρασί; Δεν ξέρω. 
Νομίζω ότι με το κλίμα που έχει η Ελλάδα, 
μπορεί να είναι μικρά και πολυτεμαχισμένα 
τα κτήματα, όπως είναι πολλά και τα οινοποι-
εία, πρέπει να ομογενοποιήσουμε τις μεγά-
λες ποικιλίες, τις μεγάλες ζώνες ποικιλιών. 
Είναι μία μεγάλη ζώνη το Ασύρτικο, όπως 
και το Ξινόμαυρο. Πρέπει να έχουμε κατά 
νου ότι είναι οι πρεσβευτές, οι ποικιλίες που 
μπορούν να σταθούν στην παγκόσμια αγορά.

Ένα χρόνο απ' την ανάληψη της προεδρίας, 
έχετε ένα όνειρο για τον κλάδο;

Το όνειρο είναι να άρουμε τις ανισότητες 
που υπάρχουν στον ανταγωνισμό των ελλη-
νικών και ξένων κρασιών. Η πρώτη ανισό-
τητα είναι ότι εμείς παράγουμε σε πολύ μι-
κρές εκτάσεις, άρα κοστολογημένες πολύ 
περισσότερο από μία χώρα με μεγαλύτερο 
κλήρο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι η δο-

Όταν ο Θεός 
καθάριζε τη 

Ελλάδα, στη Ζίτσα 
πέταξε τις πέτρες

 «Είµαστε 
αναγκασµένοι, 

λοιπόν, να βρούµε 
τρόπους να ζήσουµε 

µε αυτές και στις 
λίγες εκτάσεις που 

είχαν τη δυνατότητα 
να παράξουν κάτι 

και προσπαθούσαµε 
κάθε φορά να το 
κάνουµε σωστά. 

Έτσι προέκυψε 
η αµπελουργική 

ζωή της Ζίτσας και 
κατάφερε µε αγώνα 

να κερδίσει τις 
αγορές» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο 

Βαγγέλης Αργύρης 
µε την ιδιότητα του 

επικεφαλής της 
οινοποιίας Ζοίνος ΑΕ, 

η οποία πρόσφατα 
ένωσε τις δυνάµεις 

της µε την Πατραϊκή 
Οινοποιητική της 

ΕΑΣ Πατρών. 
«Συµφωνήσαµε να 
κάνουµε καλύτερα 

ο καθένας αυτό που 
µπορεί» σηµείωσε 

ο κ. Αργύρης 
αναφερόµενος στα 

χαρακτηριστικά 
αυτής της 

συµφωνίας που 
όπως είπε, γίνεται 
προς όφελος του 
παραγωγού των 

δύο περιοχών. 
Συµφωνήθηκε 
συγκεκριµένα, 

ότι η παραγωγή 
της πρώτης 

ύλης, δηλαδή 
των σταφυλιών 
θα βρίσκεται στη 
δικαιοδοσία του 

Συνεταιρισµού 
Πατρών και η Ζοίνος 

αναλαµβάνει τη 
µεταποίηση και την 

εµπορία – προώθηση 
των προϊόντων των 

δύο επιχειρήσεων. 
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μή της ελληνικής γεωργίας και ότι πολλές φο-
ρές εμείς δυσκολεύουμε περισσότερο τα πράγ-
ματα με δικές μας ενέργειες. Θεωρώ ότι αυτό που 
σημάδεψε τα τελευταία δύο χρόνια το ελληνι-
κό κρασί με τη φορολόγηση, έχει δημιουργήσει 
πολλές παρενέργειες. Πρώτη παρενέργεια είναι 
ότι δημιούργησε γραφειοκρατία κι επιπλέον κό-
στος. Αφού για να τηρήσεις τη νομοθεσία, θέλει 
πολύ μεγαλύτερο κόστος μέσα από περισσότερα 
άτομα, περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότε-
ρο χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι μας ωθεί προς με-
θόδους, στις οποίες είμαστε και σαν Έλληνες ε-
θισμένοι, να παρακάμπτουμε τη νομοθεσία. Δη-
λαδή να περνά το ελληνικό κρασί σε έναν παρά-
νομο τρόπο διακίνησης. Σήμερα ένας που δεν ε-
φαρμόζει τη νομιμότητα, είναι πολύ πιο ανταγω-
νιστικός από κάποιον που εφαρμόζει τους νό-
μους. Και έτσι χάνει το κράτος τα έσοδά του. 

Επειδή δεν διέκρινα όνειρο σε αυτά που 
είπατε. Ξέρουµε πώς ήταν ο κλάδος πριν 20 
χρόνια, πώς τον φαντάζεστε σε 20 χρόνια;

Θα πρέπει να πω ότι η διαδρομή που έγινε, γιατί 
εγώ ήμουν αυτός που υπέγραψε την ίδρυση αυ-
τής της Διεπαγγελματικής σαν υφυπουργός, εί-
ναι τεράστια. Σήμερα έχουμε έναν ενοποιημένο 
κλάδο, έχει ταύτιση απόψεων και ενιαία έκφρα-
ση, παρότι είμαστε κάθε ημέρα ανταγωνιστές με-
ταξύ μας. Το ζήτημα είναι ότι μετά από 20 χρό-
νια θα πρέπει να έχουμε ελληνικό κρασί με πα-
γκόσμια εμβέλεια, γιατί έχει όλες τις προϋποθέ-
σεις να είναι στο club των παγκόσμιων κρασιών.

Πόσο εύκολο είναι να είσαστε µε τους 
αµπελουργούς, µε τους συνεταιρισµούς και 
µε τους ιδιώτες οινοποιούς ταυτόχρονα;

Όταν ξεκινούσαμε τις διεπαγγελματικές, κάποιοι 
έλεγαν ότι αυτό που κάνετε είναι σαν να βάζετε το 
λύκο να φυλά τα πρόβατα. Ο λύκος ήταν οι ιδιώ-
τες και τα πρόβατα οι αμπελουργοί, οι συνεταιρι-
σμοί. Δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο λύκος. Νομί-
ζω ότι εάν δεν μεγαλώσουμε την πίτα και παλεύ-
ουμε ποιος θα πάρει γρηγορότερα κομμάτι από μι-
κρή πίτα, θα είμαστε μόνιμα σε ρήξη. Εάν όμως 
κάνουμε κοινές προσπάθειες, τότε η πίτα θα με-
γαλώσει και θα είμαστε πιο χορτασμένοι όλοι.

Το γεγονός ότι παραλάβατε το κρασί σε καλό 
δρόµο, συνιστά για εσάς πρόσθετη ευθύνη;

Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το να είσαι 
σε μία κατηγορία και να ανεβαίνεις σιγά-σιγά 
είναι επιτυχία και η Διεπαγγελματική αυτή τη 
στιγμή είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Για 
να μπορέσει να πάει ένα βήμα πιο πάνω, τώρα τα 
βήματα είναι πολύ πιο δύσκολα, άρα λοιπόν, ναι, 

νιώθω στην πλάτη μου ένα πολύ δύσκολο εγχεί-
ρημα και πολλές φορές θα έλεγα ότι με προβλη-
ματίζει τι δουλειά έχει η αλεπού στο παζάρι; 

Εκτιµάτε ότι όλα αυτά τα προγράµµατα 
προώθησης στο εξωτερικό πιάνουν τόπο;

Δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις με τα προγράμματα. 
Πρώτον, γιατί συχνά λέγαμε, είναι ένα πρόγραμ-
μα από κοινοτικούς πόρους δέκα ευρώ, άρα όφε-
λος δέκα ευρώ. Τα δέκα ευρώ, εάν τα χρησιμο-
ποιήσεις σωστά, θα μπορούσαν να γίνουν εκατό. 
Ποτέ δεν μετρούσαμε την αποτελεσματικότητα. 
Θα πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα του στρατηγι-
κού σχεδιασμού για το marketing, έφερε κάποια 
πρώτα αποτελέσματα, παρότι είχαμε σύγκρουση 
και με το υπουργείο. Γιατί σου λέει, δίνουμε τόσα 
λεφτά, έχουμε τόσες εξαγωγές, αλλά αν δεν δεις 
τους ποιοτικούς δείκτες, ότι δηλαδή παίρναμε τό-
σα χρήματα από τις εξαγωγές με μεγαλύτερο όγκο 
και τώρα παίρνουμε τα ίδια χρήματα με μικρότερο 
όγκο, δεν καταλαβαίνεις την αναβάθμιση.  

Η ανάγκη ενίσχυσης των γηγενών ποικιλιών 
είναι δεδοµένη, όπως και οι αδυναµίες 
στην πιστοποίηση. Υπάρχει ωστόσο σχέδιο;

Πρέπει να έχεις ποικιλίες πιστοποιημένες, ταυ-
τοποιημένες κατά απόλυτο τρόπο, για να μπο-
ρείς να έχεις περιουσιακό στοιχείο και συνέχεια, 
για να μπορείς να μιλάς για τη δική σου μοναδι-
κότητα. Εγώ βέβαια προέρχομαι από μία περιοχή 
και ηγούμαι ενός οινοποιείου σε μία αμπελουρ-
γική ζώνη που έχουμε την Nτεμπίνα, η οποία εί-
ναι μοναδική. Επομένως θα πιεις κάτι που δεν 
θα το βρεις αλλού. Σε ό,τι αφορά το πολλαπλασι-
αστικό υλικό, είναι ίσως, αν κάποιος έχει διαβά-
σει το «Κεφάλαιο», ένας τρόπος για να επιτευχθεί 
η υπερσυγκέντρωση. Ελέγχοντάς το μπορείς να 
ελέγξεις πολλά πράγματα. Άλλωστε τι είναι αυτή 
η προσπάθεια με τα γενετικά τροποποιημένα; Εί-
ναι μία προσπάθεια με μία μεθοδολογία που θα 
την ελέγχει κάποιος, να μπορεί να μονοπωλήσει 
τη γεωργία. Πέρα λοιπόν από τον επαγγελματι-
σμό που πρέπει να έχουν οι φυτωριούχοι, πρέ-
πει το κράτος να έχει τη δυνατότητα του ελέγχου. 

Λένε ότι πίσω από κάθε µεγάλο άνδρα 
κρύβεται µία µεγάλη γυναίκα,
τι είναι για εσάς η Ρίτα;

Θα μπορούσα να το πω με μία λέξη, είναι τα πά-
ντα, είναι ένας άνθρωπος στήριξης στη δική μου 
πολιτική διαδρομή, αφαιρώντας από τον εαυτό 
της, από τη σταδιοδρομία της, από τη δική της πο-
ρεία. Είναι μία καλή μείξη δύο ανθρώπων με δι-
αφορετικούς συγκρουσιακούς χαρακτήρες που 
στο τέλος βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα. 

Τι να κάνεις µε 
δύο αµπέλια;
Τα 6.500 στρέµµατα που 
µοιράζει το υπουργείο το 
χρόνο, τα µοιράζει µε µέθοδο 
ψηφοθηρική. Όταν, λοιπόν, 
σε κάποιον δίνεις ένα και δύο 
στρέµµατα να βάλει αµπέλι, 
αυτό είναι τραγικό. Εµείς 
θέλουµε αµπελώνες να 
µπορούν να βγάζουν σταφύλια 
για τις ανάγκες της αγοράς. 

  Συνέντευξη  Βαγγέλης Αργύρης
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∆εν δουλέψαµε σωστά 
µέσα στον τουρισµό
Είχα πάντα την άποψη ότι εµείς ποτέ 
δεν εκµεταλλευτήκαµε σωστά τον 
τουρισµό. Τώρα τελευταία ο κλάδος 
µας κάνει πολύ µεγάλη προσπάθεια. 
Θέλουµε, δηλαδή, να παντρέψουµε 
την τοπική γαστρονοµία µε τα 
τοπικά κρασιά, να παντρέψουµε 
τους αρχαιολογικούς χώρους και 
τα θέατρα, για να βάλουµε µέσα τη 
διατροφή και το κρασί.

∆ίκαιος ο πατέρας, 
µικρός ο κλήρος
Πολλές φορές υπάρχει ένας 
γονιός, ο οποίος έχει πέντε 
στρέµµατα και µπορεί ο ένας γιος 
να είναι δάσκαλος και ο άλλος να 
είναι αγρότης. ∆εν θα τα αφήσει 
στον αγρότη. Για να φανεί δίκαιος, 
θα µοιράσει δυόµισι και δυόµισι. 
Οι Γάλλοι είναι πολύ µπροστά σε 
αυτό και δεν ξέρω αν ποτέ θα 
µπορέσουµε να φτάσουµε.

Καλό κρασί και καλό 
φαγητό µε καλή παρέα
Το ελληνικό κρασί είναι όπως η ίδια η 
χώρα, σε κάθε περιοχή που πηγαίνεις, 
κάθε φορά ενθουσιάζεσαι.  Έχει 
µεγάλη εξέλιξη και νοµίζω ότι όλα 
αυτά τα προϊόντα είναι να τα πίνεις 
στον τόπο τους, να τα πίνεις µε καλή 
παρέα, να έχεις το αντίστοιχο φαγητό 
και καλή διάθεση, αλλά νοµίζω 
ότι το ελληνικό κρασί µπορεί να 
ικανοποιήσει πλέον όλα τα γούστα.
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Αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης του οίνου παγκοσµίως αποκάλυψε η έρευνα του WSET σε συνεργασία µε την εταιρεία ερευνών του 
Λονδίνου Wine Intelligence. Οι αλλαγές συνοψίζονται ως εξής: 1) Μείωση των συστηµατικών καταναλωτών οίνου στις παραδοσιακές 
αγορές 2) Η αγορά παύει να είναι ανδροκρατούµενη. 3) Αποµάκρυνση από τις κύριες ποικιλίες 4) ∆ιεύρυνση των καναλιών αγοράς οίνου 
5) ∆υναµική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των ροζέ οίνων και 6) Εκρηκτική αύξηση πωλήσεων των αφρωδών οίνων. 

ΑΓΟΡΑ

ΡΟΖΕ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΡΟΖΕ ΟΙΝΩΝ

ΑΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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1η 3η
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ΕΠΕΣΕ 

ONLINE

Αναλογία ανδρών-γυναικών, 
παύει να είναι ανδροκρατούµενη
η παγκόσµια αγορά οίνου

50�50

ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΙΝΟΥ
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UOMINI  E  LUOGHI

«Αν ως οινοπαραγωγοί δεν έχετε ένα ροζέ κρασί στις ετικέτες σας, σας προτείνω να 
φτιάξετε. Το ίδιο ισχύει και για τους αφρώδεις οίνους» προτείνει απευθυνόµενος στα 
µέλη του ΣΕΟ o Ian Harris, επικεφαλής του διεθνούς οργανισµού οινικής εκπαίδευσης 
WSET. Βέβαια, ειδικά για την Ελλάδα µε τις εκπληκτικές, όπως ανέφερε, επιδόσεις στον 
τουρισµό, µε µια στοχευµένη τοποθέτηση «οι εξαγωγές ξεκινούν µέσα από το σπίτι σας»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

O ι προκλήσεις στην αναζήτη-
ση κερδοφόρων οινικών αγο-
ρών και οι τάσεις που θα επι-
κρατήσουν σε αυτές τα επόμε-
να χρόνια, παρουσιάστηκαν α-

πό τον Ian Harris, Chief Executive του Wine 
& Spirit Education Trust (WSET) σε  εκ-
δήλωση του Συνδέσμου Ελληνικού  Οί-
νου (ΣΕΟ), που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 10 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου. 
Παραγωγή ροζέ και αφρωδών οίνων, απομά-
κρυνση από τις κύριες ποικιλίες, ευρεία κλα-
δική συνεργασία, και υπομονή συνέστησε ο κ. 
Harris στους  Έλληνες παραγωγούς οίνου στο  
πλαίσιο της πολύ ενδιαφέρουσας παρουσία-
σής του με τίτλο «Οι προκλήσεις της ανεύρε-
σης κερδοφόρων εξαγωγικών αγορών». 
Με αυτά τα στοιχεία, όπως τόνισε, θα μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν στην υπερπροσφο-
ρά παραγόμενου οίνου παγκοσμίως, η οποία 
διαμορφώνει συνθήκες υψηλού ανταγωνι-
σμού και αυξημένης διαπραγματευτικής ι-
σχύος των αγοραστών. 
«Σύμφωνα με τα στοιχεία του OIV από το 
2000 έως το 2016, η παγκόσμια παραγω-
γή οίνου είναι σχετικά σταθερή. Υπάρχουν 
διακυμάνσεις λόγω των καιρικών συνθη-

κών, του κλίματος και άλλων παραγόντων, 
αλλά βλέπουμε ότι γι’ αυτή τη χρονική πε-
ρίοδο η ποσότητα της κατανάλωσης κινείται 
σε μία σχεδόν ευθεία γραμμή. Το 2016 η πο-
σότητα που παρήχθη παγκοσμίως άγγιξε τα 
267 εκατομμύρια εκατόλιτρα» ανέφερε ο κ. 
Harris και συνέχισε: «Στην  παγκόσμια κα-
τανάλωση υπήρχαν αυξητικές τάσεις που 
κάμφθηκαν το 2009, λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Το 2016 η κατανάλωση άγγιξε τα 
241 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Με την υπερ-
προσφορά να φτάνει περίπου το 10%, κάθε 
μεγάλος λιανέμπορος στη Μεγάλη Βρετα-
νία, τις ΗΠΑ ή τη Γερμανία ξέρει ότι υπάρ-
χει πολύ κρασί εκεί έξω και ότι θα μπορέσει 
να οδηγήσει τις τιμές χαμηλότερα». 
Επιπλέον, ο  κ. Harris πρόσθεσε στις αι-
τίες του υψηλού ανταγωνισμού τη δυνα-
τότητα υποκατάστασης των οινικών προ-
ϊόντων: «Οι καταναλωτές που θέλουν να 
αγοράσουν ένα κρασί ποικιλίας Merlot, 
μπορούν να επιλέξουν ένα γαλλικό αλ-
λά σήμερα με την ίδια ευκολία μπορούν 
να αγοράσουν ένα αντίστοιχο κρασί από 
τη Χιλή ή τη Νότια Αφρική. Υπάρχουν 
πολλές εναλλακτικές στην αγορά για να 
ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις τους».  

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 2017

Ευνοϊκότερες συνθήκες για την είσοδο σε 
νέες εξαγωγικές αγορές δημιουργούνται το 
2017, σύμφωνα με τον Chief Executive του 
WSET, καθώς η παραγωγή έπεσε στο χαμη-
λότερο επίπεδο των τελευταίων 56 ετών. Πιο 
συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε: «Σύμφωνα 
με τις προβλέψεις η παγκόσμια παραγωγή 
το 2017 θα σημειώσει πτώση της τάξεως του 
8%. Αυτό συνέβη καθώς η Ευρώπη, ο μεγα-
λύτερος παραγωγός, χτυπήθηκε από παγε-
τούς και ξηρασία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ό-
τι τα αποθέματα θα πέσουν στο χαμηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Από την 
άλλη, η μειωμένη παραγωγή συνεπάγεται 
αυξημένα κόστη για τους παραγωγούς και το 
ζήτημα είναι αν θα τα μετακυλήσουν σε λια-
νέμπορο και καταναλωτή». 

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Ενώ η αγορά μη αφρωδών οίνων παραμέ-
νει σταθερή, ευκαιρίες ανοίγονται στους α-
φρώδεις οίνους, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του International Wine and Spirit Record 
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Il patrimonio salvato

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ

Από µερικές χιλιάδες κιβώτια το1990 
σήµερα πλασάρεται στην 3η θέση 
των εισαγωγών οίνου στις ΗΠΑ
Σε µία αγορά οίνου που µοιάζει στατική τα τελευταία χρόνια, η 
Νέα Ζηλανδία δεν σταµατά να αναπτύσσεται. Παράγει το 1% της 
παγκόσµιας ποσότητας οίνου, όπως και η Ελλάδα, και εξάγει 
τα 2/3 αυτής της παραγωγής εν αντιθέσει µε την τελευταία που 
εξάγει µόλις το 10%. «Η Νέα Ζηλανδία κάνει κάτι πολύ καλά» 
σχολίασε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ο Ian Harris και αυτό 
επιβεβαιώνεται ειδικά αν κοιτάξουµε τους αριθµούς. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο ίδιος: «Η πολύ µικρή αυτή 
χώρα κατατάσσεται στην 11η θέση στη λίστα των χωρών µε τον 
µεγαλύτερο όγκο εξαγωγών. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν 
ερχόµαστε στην αξία των εξαγωγών. µε αυτό το κριτήριο η Νέα 
Ζηλανδία ξεπερνά τη Γερµανία, την Πορτογαλία και την Αργεντινή 
και την Ν. Αφρική καταλαµβάνοντας την 7η θέση. Στη Μεγάλη 
Βρετανία η µέση τιµή για κάθε µπουκάλι ανέρχεται στις 5,40 λίρες, 
ενώ τα προϊόντα της Νέας Ζηλανδίας ξεπερνούν τις 7 λίρες». 
Όσον αφορά τις επιδόσεις της στις ΗΠΑ, την αγορά όπου επιθυµούν 
να µπουν όλοι, η Νέα Ζηλανδία κατέλαβε τη θέση του τρίτου 
µεγαλύτερου εισαγωγέα οίνου το 2016, ενώ τα στατιστικά στοιχεία 
από την τελευταία έκθεση Gomberg Fredrikson δείχνουν ότι θα το 
επιτύχει πάλι το 2017. Πιο αναλυτικά, το περασµένο έτος, η συνολική 
αξία των εισαγόµενων οίνων της Νέας Ζηλανδίας στις ΗΠΑ έφτασε 
τα 422 εκ. δολάρια, αυξηµένη κατά 6% από το 2016, ξεπερνώντας 
την Αυστραλία, την Ισπανία, την Αργεντινή και τη Χιλή. 
Η εκτίµηση του κ. Harris είναι ότι η µικρή αυτή νησιωτική χώρα 
κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβληµα της υπερπροσφοράς οίνου που 
καταγράφεται διεθνώς µέσω των κλαδικών πρωτοβουλιών που 
επέκτειναν τη διανοµή των νεοζηλανδέζικων οίνων παγκοσµίως. Με 
συµµετοχές σε παγκόσµιες εκθέσεις και shows έδειξαν σε όλον τον 
κόσµο πόσο σπουδαίο είναι το κρασί τους. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της New Zealand Winegrowers, του οργανισµού που εκπροσωπεί τα 
συµφέροντα όλων των καλλιεργητών σταφυλιών και των οινοποιών 
της χώρας, Philip Gregan αναφέρει: «Ξεκινήσαµε µε µόλις µερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες κιβώτια ετησίως στα τέλη της δεκαετίας του 
1990 και τώρα υπερβαίνουµε τα 7,7 εκ. µόνο στις ΗΠΑ. Η ίδια η 
εικόνα της Νέας Ζηλανδίας αποτελεί σηµαντικό µέρος της επιτυχίας, 
µε τις πρακτικές βιωσιµότητας και την καθαρή, πράσινη εικόνα που 
είναι πολύ ελκυστική για τους καταναλωτές. Αυτό σηµαίνει ότι είναι 
διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα τίµηµα για τα κρασιά µας».

(IWSR) που επικαλέστηκε ο κ. Harris. Έτσι, ο οργανισμός προβλέπει 
ότι από το 2010 ως το 2019 η αύξηση για την πρώτη κατηγορία θα εί-
ναι ελάχιστη στο 0,7%. Από την άλλη η αύξηση για τους αφρώδεις α-
ναμένεται να φτάσει το 7%. 
Στην κορυφή της λίστας των πιο ελκυστικών εξαγωγικών αγορών το 
Wine Intelligence τοποθετεί τις ΗΠΑ.  «Είναι μια χώρα στην οποία ό-
λοι θέλουν να μπουν, καθώς είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής που 
δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του με την εγχώρια παραγωγή», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του WSET. Η λίστα αυτή πε-
ριλαμβάνει επίσης τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ελβετία και την Κί-
να, μία «χώρα που διψάει για τα πάντα και αποτελεί εκπληκτική ευ-
καιρία για όλους». Ακολουθούν, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, 
η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία. 

�ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ�

«Κάνοντας μία έρευνα πριν για τη σημερινή παρουσίασή μου έ-
πεσα πάνω σε ένα εξαιρετικό επιστημονικό άρθρο με τίτλο “A 
macroeconomic estimation of the wine production in Greece”. Α-
πό αυτό το άρθρο κρατάω δύο στοιχεία που θεωρώ προβληματικά. 
Το πρώτο είναι ο κατακερματισμός  της οινικής παραγωγής. Αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί μικροί παραγωγοί, γεγονός που κα-
θιστά δύσκολη τη χάραξη μίας συνεκτικής στρατηγικής σε επίπε-
δο marketing», τόνισε ο κ. Harris και συνέχισε: «Τα ελληνικά κρα-
σιά εξάγονται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου -αυτό είναι ε-
ξαιρετικό - αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες -αυτό είναι πρόβλημα». 
Ο ίδιος επισήμανε ότι θα πρέπει να δοθεί η απαιτούμενη προσο-
χή στο κομμάτι του τουρισμού: «Οι εξαγωγές ξεκινούν από το σπί-
τι μας. Οι επιδόσεις σας στον τουρισμό είναι εκπληκτικές. Για πολ-
λούς ανθρώπους η πρώτη επαφή με το κρασί σας γίνεται σε μία τα-
βέρνα δίπλα στη θάλασσα. Πρέπει να διασφαλίσετε την καλή πα-
ρουσία του κρασιού σε αυτά τα σημεία». 
Τέλος, ο κ. Harris ενθάρρυνε τους Έλληνες παραγωγούς να δώσουν 
έναν λόγο στον καταναλωτή για να πιει το ελληνικό κρασί: «Εχθές 
το βράδυ πήγαμε σε ένα υπέροχο εστιατόριο και δοκιμάσαμε ψάρι 
με λευκό κρασί. Συνδυασμός από τον παράδεισο. Παράγετε υπέροχα 
λευκά κρασιά και έχετε νοστιμότατα ψάρια. Αυτό είναι ένα μόνο από 
τα food-pairings που μπορείτε να προωθήσετε». 

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την επέκταση της εφαρμογής της Συμβολαιακής στον τομέα της 
φιλοξενίας η Τράπεζα Πειραιώς προσεγγίζει ακόμη πιο ολοκληρωμέ-
να και την αλυσίδα αξίας του οίνου σύμφωνα με την παρουσίαση του 
Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Γιάννη Χανιωτά-
κη, στην εκδήλωση του ΣΕΟ. «Για τον στόχο μας να βοηθήσουμε τα 
προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας να 
βρουν δρόμο προς την αγορά, μία πρώτη προσπάθεια ήταν να τοποθε-
τηθούν σε ξενοδοχεία. Χρηματοδοτούμε τα ξενοδοχεία για να αγορά-
ζουν επώνυμα προϊόντα που θα είναι τοποθετημένα στους χώρους ε-
στίασης αυτών» εξήγησε ο κ. Χανιωτάκης.  
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Ο Ιan Harris, 
Chief Executive 
του WSET, 
προσέγγισε το θέµα 
της επιτυχίας στις 
εξαγωγές οίνου 
σε  εκδήλωση 
του Συνδέσµου 
Ελληνικού  Οίνου 
το Σάββατο 10 
Μαρτίου.

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΟΜΟΥ
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Μαζί περισσότεροι από 20 οινοποιοί της Νάουσας

Στην αγορά των 
ΗΠΑ διεισδύει 
το Ξινόμαυρο
Στη Νέα Υόρκη από 4 έως 7 Μαρτίου το κρασί της Νάουσας με συντονιστή τη Novacert

Ολοένα και µεγαλύτερη ανταπόκριση 
βρίσκουν οι προωθητικές ενέργειες 
του Ξινόµαυρου ΠΟΠ Νάουσας 
στην αγορά των ΗΠΑ, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται εδώ και τέσσερα 
χρόνια και τις οποίες έχει αναλάβει η 
Novacert ως εκτελεστικός οργανισµός 
του προγράµµατος στο πλαίσιο της ΚΟΑ 
Οίνου «Προώθηση οίνων σε αγορές 
Τρίτων χωρών». Αυτήν τη φορά οι 
δράσεις υλοποιήθηκαν στην πόλη της 
Νέας Υόρκης, την οποία επισκέφθηκαν  
το διάστηµα από 4 έως 7 Μαρτίου οι 
οινοποιοί της αµπελουργικής ζώνης 
Νάουσας, όπου και µοιράστηκαν τη 
µακρόχρονη παράδοση του Ξινόµαυρου 
µε το καταναλωτικό κοινό της Ν. Υόρκης 
και µε επαγγελµατίες του κλάδου. 
Πιο συγκεκριµένα το ταξίδι του 
Ξινόµαυρου ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 
στο πιο κεντρικό σηµείο της 
κοσµοπολίτικης Νέας Υόρκης, το 
Broadway, όπου πραγµατοποιήθηκε 
εκδήλωση οινογνωσίας ανοιχτή για το 

κοινό, στο Flatiron Wines and Spirits. 
Ακολούθησαν τρία trade-tasting 
events, καθώς ήταν η σειρά των 
επαγγελµατιών του κρασιού και των 
εισαγωγέων να δοκιµάσουν ετικέτες και 
να γνωρίσουν τους οινοποιούς.

ΣΤΗ VINEXPO NEW YORK
Παράλληλα, στις 5 και 6 Μαρτίου 
οι δράσεις κορυφώθηκαν µε τη 
συµµετοχή στη VinExpo New York, 
την πιο δυναµική εµπορική έκθεση 
αποκλειστικά για το κρασί.
Σύµφωνα µε τη Novacert, µετά 
από τέσσερα χρόνια προωθητικών 
ενεργειών του Ξινόµαυρου Νάουσας, 
τα αποτελέσµατα είναι κάτι περισσότερο 
από εµφανή. Οι εξαγωγές προς τις 
ΗΠΑ εµφανίζουν ανοδική πορεία, 
ενώ συνεχώς περισσότερα είναι 
τα οινοποιεία που καταφέρνουν να 
διεισδύσουν στην αµερικανική αγορά 
συνάπτοντας εµπορικές συµφωνίες µε 
κατά τόπους διανοµείς.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Προώθηση Οίνων Ξινόµαυ-
ρου ΠΟΠ Νάουσας ΣΕ Αυστραλία & ΗΠΑ» 
βάσει των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συµβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής, 
που υλοποιεί η Ένωση Νοµικών Προσώπων 
αποτελούµενη από τους: Α.Α.Ο.Σ. Βαένι 
Νάουσα, Κτήµα Κυρ-Γιάννη, Οινοποιείο 
∆αλαµάρα, Κτήµα ∆ιαµαντάκου, Οινοποιείο 
Έλινος, Κτήµα Καρυδά, Κτήµα Κελεσίδη, 
Κτήµα Φουντή, Κτήµα Χρυσοχόου, Οινοποιείο 
Θυµιόπουλος Απόστολος, Οινοποιείο Κόκκι-
νου Σταύρου, Οινοποιείο Αργατία, Οινοποιείο 
Μαρκοβίτη, Οινοποιείο Καρανάτσιου, Κτήµα 
Ελισάβετ Μελιτζανή, Οινοποιείο Καστανιώτη, 
Αµπελώνας Λούση, Οινοποιείο Τσάνταλη, 
Οινοποιείο Ι. Μπουτάρη & Υιός Οινοποιητι-
κή, Οινοποιείο Θυµιοπούλου Ανθούλας και 
Οινοποιείο Μαρία Μελιτζανή. 

συμφωνίες

  επενδύσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
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Από αριστερά οι εκπρόσωποι της ΕΑΣ 
Πατρών - Πατραϊκής Οινοποιητικής 
Παναγιώτης Γερασιµόπουλος, 
αντιπρόεδρος, 
και ∆ηµήτρης Παρασκευόπουλος, δίπλα 
στον πρόεδρο της Ζοίνος ΑΕ Βαγγέλη 
Αργύρη, τον Χριστόδουλο Μπαλτογιάννη,
πρόεδρο του ΓΑΣ Ιωαννίνων, και τον 
Θανάση Κατσανάκη, διευθύνοντα 
σύµβουλο της Ζοίνος ΑΕ.

Βάσεις για άλλον έναν αιώνα 
βάζει η Πατραϊκή, που κλείνει 
φέτος 100 χρόνια, µέσω συτής 
της συνεργασίας σηµείωσε ο 
αντιπρόεδρός της Παναγιώτης 

Γερασιµόπουλος.

Μια ένδειξη ότι υπάρχει ελπί-
δα συνιστά για τον αγροτικό 
κόσµο αλλά και τους αμπε-
λουργούς ειδικότερα στις α-
ντίστοιχες περιοχές, η δηµο-

σιοποίηση της συνεργασίας ανάµεσα στη 
Ζοίνος ΑΕ, θυγατρική εταιρεία της ΕΑΣ Ι-
ωαννίνων, και την Πατραϊκή Οινοποιητι-
κή της ΕΑΣ Πατρών. Παρ’ ότι δεν έχουν δι-
ευκρινιστεί καθ’ ολοκληρία όλες οι πτυχές 
της εν λόγω συνεργασίας, στη συνέντευξη 
Τύπου που έδωσαν στο τέλος Φεβρουαρί-
ου εκπρόσωποι των δύο πλευρών κατέστη 
σαφές ότι πρόκειται για κοινή προσπάθεια 
µε διακριτούς ρόλους. 
Όπως µάλιστα εξήγησε ο πρόεδρος της 
Ζοίνος ΑΕ και πρόεδρος της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέ-
λου και Οίνου, Βαγγέλης Αργύρης, η 

παραγωγή και διαχείριση της πρώτης ύ-
λης θα είναι στη δικαιοδοσία της Πατρα-
ϊκής και η µεταποίηση και εµπορία του 
κρασιού θα περάσει στη Ζοίνος ΑΕ, μία 
συνεργασία που δημιουργεί νέα δεδο-
μένα στον οινοποιητικό κλάδο. «Ο κλή-
ρος της Αχαΐας είναι μεγάλος και το ίδιο 
είναι και οι δυνατότητες που προσφέρο-
νται σε αντίθεση με τη δική μας περιο-
χή. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που κάνου-
με» σημείωσε ο κ. Αργύρης. 

ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
Το βέβαιο είναι ότι η οινοποιητική της 
Ηπείρου εξασφαλίζει πρόσβαση σε µια 
σαφώς µεγαλύτερη αµπελουργική ζώ-
νη, όπως είναι αυτή της Αχαΐας, η δε 

Πατραϊκή Οινοποιητική «ακουµπάει» 
παραγωγικά και εµπορικά σε µια συνε-
ταιριστική επιχείρηση µε τεχνογνωσία 
και δικτύωση στην αγορά, η οποία έχει 
δυνατότητες να αξιοποιήσει το πλούσιο 
χαρτοφυλάκιο ποικιλιών της πρώτης 
(Μαυροδάφνη κ.ά.) και να διευρύνει 
σηµαντικά τις πωλήσεις της. Τα παρα-
πάνω επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Πατρών, ∆ηµήτρης Παρασκευό-
πουλος. Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Αρ-
γύρης συμπλήρωσε: «Θα συνεργαστού-
με με διαφορετικά όχι ανταγωνιστικά 
προϊόντα αλλά συμπληρωματικά κι αυ-
τό θα είναι προς όφελος των αμπελουρ-
γών. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ο με-
γάλος ασθενής της ελληνικής οινοποι-
ητικής οικογένειας οι αμπελουργοί, να 
θεραπευτεί». Σηµειωτέον ότι τον τελευ-

Ντεμπίνα και 
Μαυροδάφνη  
στο ίδιο «ποτήρι»
Τα χέρια για µια κοινή προσπάθεια αλλά µε διακριτούς ρόλους έδωσαν η 
Ζοίνος ΑΕ µε την Πατραϊκή Οινοποιητική της ΕΑΣ Πατρών, µια κίνηση που 
αφήνει περιθώρια διάσωσης του συνεταιριστικού χαρακτήρα της δεύτερης 
και ενίσχυσης της επιρροής και των δύο στον οινοποιητικό κλάδο

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος

Eπιχειρήσεις  
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Πρωτόγνωρη 
συνεργασία
Η παραγωγή και διαχείριση 
της πρώτης ύλης θα 
είναι στη δικαιοδοσία της 
Πατραϊκής Οινοποιητικής και 
η µεταποίηση και εµπορία 
του κρασιού θα περάσει 
στη Ζοίνος ΑΕ, η οποία έχει 
δυνατότητες να αξιοποιήσει 
το πλούσιο χαρτοφυλάκιο 
ποικιλιών της πρώτης 
(Μαυροδάφνη κ.ά.) και να 
διευρύνει σηµαντικά τις 
πωλήσεις της.

ταίο καιρό, τα οικονοµικά προβλήµατα, 
κυρίως εξαιτίας του υψηλού δανεισµού 
που παρουσιάζει η ΕΑΣ Πατρών, έχουν 
φέρει πολλούς ιδιώτες «µνηστήρες» στην 
πόρτα της Αχαϊκής συνεταιριστικής οργά-
νωσης, οι οποίοι επιβουλεύονται ακίνητα, 
σήµατα και παραγωγικές υποδοµές.

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ BRANDS

Στα τέσσερα brand, την Ντεµπίνα και το 
Βλάχικο, το Μοσχάτο και τη Μαυροδάφ-
νη που θα προωθηθούν µέσα από αυτή τη 
συνεργασία αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου, ο διευθύνων σύµ-

βουλος της Ζοίνος ΑΕ, Θανάσης Κατσανά-
κης, ενώ από την πλευρά του ο αντιπρόε-
δρος της Πατραϊκής Οινοποιίας Παναγιώ-
της Γερασιµόπουλος τόνισε ότι φέτος που 
η Πατραϊκή συµπληρώνει 100 χρόνια ζω-
ής µέσα από αυτή τη συνεργασία βάζει τις 
βάσεις για άλλον ένα αιώνα προς όφελος 
των παραγωγών. Κυρίαρχο, σύµφωνα µε 
τον κ. Αργύρη, είναι η υπεράσπιση των 
αµπελουργικών ζωνών και τα ΠΟΠ κρα-
σιά των δύο οινοποιητικών συνεταιρισµών 
χωρίς νόθευση των ποικιλιών. Ο ίδιος, ω-
στόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο παρα-
γωγής και νέων κρασιών µέσα από το «πά-
ντρεµα» ποικιλιών των δυο περιοχών.  
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Ειδήσεις

Με την εκδήλωση 
«Top 100 Tasting 
Event» το 
περιοδικό Wine & 
Spirits γιόρτασε τα 
11 χρόνια του.

Vergina Beer Run 
στις 15 Απριλίου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
διοργανώνεται ένας αγώνας 
δρόµου ο οποίος συνδυάζει 
τρέξιµο και κατανάλωση 
µπύρας. Οι συµµετέχοντες θα 
διανύσουν 6 χλµ., µε αφετηρία 
και τερµατισµό τη Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης στη ΒΙΠΕ 
Κοµοτηνής. Η ιδιαιτερότητα είναι 
ότι στο 3ο χλµ. της διαδροµής 
θα υπάρχει υποχρεωτική στάση 
και κατανάλωση ενός ποτηριού 
Μπύρας Βεργίνα, τύπου lager. 

∆ιπλή διάκριση για 
την AΛΦΑ Weiss

∆ιπλή διάκριση απέσπασε η νέα 
συσκευασία της ΑΛΦΑ Weiss, 
στα βραβεία Worldstar Winners 
2018 του World Packaging 
Organisation. Το κουτί των 
500ml, που έφερε την καινοτοµία 
στην απόλαυση µε το «τέλειο 
σερβίρισµα», βραβεύτηκε στην 
κατηγορία Beverages, ενώ 
βρίσκεται στην τριάδα των fi nal-
istσ στην κατηγορία Marketing, 
για την οποία τα αποτελέσµατα 
θα ανακοινωθούν τον Μάιο.

Στην Κομοτηνή Worldstar Winners 2018

ΤΟ 83% ΤΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
ΖΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης 
Μικροζυθοποιών των ΗΠΑ για το 2017

Αν και έχει εμφανώς επιβραδυνθεί, ο ρυθμός ανάπτυξης της μικροζυθο-
ποίας στις ΗΠΑ έχει ανοδικό πρόσημο τόσο σε ό,τι αφορά τον όγκο (6%), 
όσο και την αξία (10%) του παραγόμενου προϊόντος αλλά και τον αριθμό 
των ενεργών μικροζυθοποιείων. Σημειώνεται ότι το 2017 υπήρχαν 6.000 
αντίστοιχες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ με το 98% εξ αυτών να είναι μικροζυ-
θοποιεία. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, σήμερα το 83% των 
Αμερικανών ζει σε μία απόσταση μικρότερη των 10 μιλίων από ένα τοπι-
κό μικρό ζυθοποιείο. Σε ό,τι αφορά τη συμβολή στην εθνική οικονομία, το 
2016 οι ζυθοποιοί συνεισέφεραν 68,8 δισ. δολάρια, ένα ποσό που δηλώνει 
αύξηση 22% σε σχέση με το 2014. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα στοι-
χεία της Ένωσης δείχνουν ότι μόλις το 1% της ζυθοποίησης ανήκει στους 
home brewers, οι οποίοι στις ΗΠΑ είναι 1,1 εκατομμύρια και το 2017 πα-
ρήγαγαν  1,4 εκατομμύρια βαρέλια μπύρας. 

Το νέο τεύχος
έρχεται στις 21 Απριλίου

µε την Agrenda 
B & B

M A G A Z I N E

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ

Ξεκινώντας το ταξίδι του στον κόσµο, 
εκεί όπου η τεχνολογική αλλά και 
ποιοτική εξέλιξη της ζυθοποιίας είναι 
ανεξάντλητη, το τρίτο τεύχος του Beer 
& Brunch, που έρχεται µαζί µε την 
Agrenda στις 21 Απριλίου, δοκιµάζει 
µπύρες από την Ιαπωνία, ψάχνει ξύλινα 
βαρέλια στις πιο φηµισµένες ζυθοποιίες 
και µυείται στην τέχνη της µπύρας από 
τους αρχαίους Αιγυπτίους.

Beer ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κώστας Λώνης
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∆ιευθύνων Σύµβουλος 
στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης
Έξι χρόνια µετά την αποχώρησή του από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 
για να αναλάβει νέα καθήκοντα στη Heineken Σερβίας ως γενικός 
διευθυντής, µε ιδιαίτερα επιτυχηµένα αποτελέσµατα, ο Αλέξανδρος 
∆ανιηλίδης επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαµβάνει τον ρόλο 
του διευθύνοντος σύµβουλου στη Αθηναϊκή Ζυθοποιία από την 1η 
Φεβρουαρίου 2018.  Τη σκυτάλη παρέδωσε ο Ζωούλλης Μηνά, ο 
οποίος θα µετακινηθεί σε άλλη θέση ευθύνης µέσα στον Όµιλο της 
Heineken, που θα ανακοινωθεί σύντοµα.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Carlsberg, Cees’t 
Hart, δήλωσε πως 
«η Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία είναι µια 
ιστορική ελληνική 
εταιρεία και ένας 
πολύ ισχυρός 
παίκτης στην 
ελληνική αγορά. 
Είναι ως εκ τούτου 
ένα θετικό και 
λογικό επόµενο 
βήµα αυτό που 
ανακοινώνουµε, 
ενισχύοντας την 
παρουσία µας στη 
Νότια Ευρώπη».

ΚΡΟΑΤΙΑ

Στην Carlsberg 
η Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία
Το υπόλοιπο 49% των µετοχών της 
δεύτερης µεγαλύτερης ζυθοποιίας της 
Ελλάδας, της Ολυµπιακής, απέκτησε η 
Carlsberg Group, η οποία το 2014 είχε ήδη 
αποκτήσει µέσω συγχώνευσης το 51%. Η 
Ολυµπιακή Ζυθοποιία, η οποία προέκυψε 
από τη συγχώνευση της Μύθος και της 
Ολυµπιακής, λειτουργεί δύο ζυθοποιεία 
στη Θεσσαλονίκη και την Εύβοια. Μεταξύ 
των brands της εταιρείας είναι οι µπύρες 
Μύθος, FIX, Kaiser και Henninger. Η 
Ολυµπιακή Ζυθοποιία απασχολεί περίπου 
450 εργαζόµενους στην Ελλάδα και 
διαθέτει ευρύ δίκτυο πωλήσεων σε 
90.000 διαφορετικά σηµεία.

1/1/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Νέος Γενικός Διευθυντής 
ο Τζώρτζης Κανακάρης
Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην ΕΖΑ ανέλα-
βε από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο Γεώργιος (Τζώρ-
τζης) Κανακάρης, ενδυναμώνοντας στρατηγικά 
τη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Η πολύχρονη 
εμπειρία του συνδυάζει σημαντικές θέσεις στους 
κλάδους τροφίμων και ποτών, ενέργειας αλλά και 
στην ελληνική βιομηχανία ενώ ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
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Κ αθώς το τσίπουρο είναι το μο-
ναδικό από τα αλκοολούχα πο-
τά που παρουσιάζει αύξηση 
των πωλήσεών του τα τελευ-
ταία χρόνια, σύμφωνα και µε 

σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, οι αποσταγμα-
τοποιοί δεν σταματούν να λανσάρουν νέ-
ες προτάσεις στην αγορά. Ίσως η πιο ενδι-
αφέρουσα εξ αυτών, τα παλαιωμένα τσί-
πουρα, που αποσυνδέουν το συγκεκριμέ-
νο ποτό από τη λογική της συνοδείας του 
φαγητού. 
Με το κεχριμπαρένιο και λαμπερό χρώμα 
τους και τα αρώματα, που μπορεί να πα-
ραπέμπουν σε φρέσκα φρούτα, μπαχαρι-
κά, ξηρούς καρπούς ή ακόμη και σοκολά-
τα, κέρδισαν αρχικά τους αποσταγµατο-
ποιούς και τους οινοποιούς. Μετά σειρά 
είχαν οι επαγγελματίες της εστίασης που 

δεν δίστασαν να βάλουν τα παλαιωμένα 
τσίπουρα στις κάβες και τα κοκτέιλ τους. 
Τελευταίοι ήρθαν οι καταναλωτές, οι πιο 
αυστηροί κριτές, που το έβαλαν στην κα-
θημερινότητά τους.
Ενώ λοιπόν το τσίπουρο, και ειδικά η 
παλαιωμένη εκδοχή του, δείχνει να έ-
χει βρει τα πατήματά του στην αγορά κα-
τακτώντας το δικό του σταθερό κοινό, τα 
μέτωπα σε θεσμικό επίπεδο παραμένουν 
πολλά. 
Η ορθολογική διαχείριση του Εδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης, η πάταξη του λαθρε-
μπορίου καθώς και η προστασία των Γε-
ωγραφικών Ενδείξεων, αποτελούν μόνο 
μερικά από τα φλέγοντα θέματα που κα-
λείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος των Ελ-
λήνων παραγωγών Αποσταγμάτων Αλ-
κοολούχων Ποτών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Παραγώγων Αποσταγμά-
των και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΟΑΠ) 
από το 2009-2016 το 1/5 της κατανάλωσης 
στράφηκε στο λαθρεμπόριο με 8,3 εκατ. 
φιάλες τον χρόνο να διαφεύγουν της φο-
ρολόγησης. Μία εξέλιξη που ο Σύνδεσμος 
αποδίδει σχεδόν αποκλειστικά στην επι-
βολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Περαιτέρω, μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Οι 
προοπτικές του κλάδου αλκοολούχων 
ποτών στην Ελλάδα» κατέγραψε τις με-
γάλες διαστάσεις που έχει λάβει η παρα-
γωγή και εμπορία του προϊόντος απόστα-
ξης διημέρων, πέρα από τα όρια που ορί-
ζονται από το νομικό πλαίσιο.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κλάδος των α-
ποσταγματοποιών έχει να αντιμετωπίσει 
δύο βασικές προκλήσεις, που αναμένε-
ται να επηρεάσουν καθοριστικά τη μελ-
λοντική τους πορεία. Η πρώτη αφορά την 
παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, µε κίνδυνο την κατάργηση 
της εφαρμογής του μειωμένου ΕΦΚ που 
εφαρμόζεται στο εμφιαλωμένο τσίπου-

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

 Τσίπουρο, μία από τις πιο δυναμικές τάσεις 
των τελευταίων ετών, που ενισχύθηκε από  
την άνοδο των τσιπουράδικων

Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΑΓΑΠΑΕΙ 
ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Περνώντας µήνες µέσα σε δρύινα βαρέλια το τσίπουρο, το πλέον 
παραδοσιακό ελληνικό απόσταγµα, κέρδισε σε γευστικό βάθος και 
φινέτσα, αποκτώντας µία εντελώς διαφορετική υπόσταση που του 
επιτρέπει να ανταγωνίζεται ακόµη και διεθνή brands, όπως το ουίσκι…

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου
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ρο. Μία αρνητική εξέλιξη σε αυτό το επί-
πεδο θα επιβάλει εξαιρετικά δυσμενείς ό-
ρους στους εγχώριους αποσταγµατοποι-
ούς νόµιµων προϊόντων και πιθανώς θα 
διευρύνει ακόμα περισσότερο τα κίνητρα 
διάθεσης χύμα προϊόντων.
Δεύτερη και εξίσου σημαντική είναι η εν-
δεχόμενη αναθεώρηση του ισχύοντος Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού 110/2008 με την 
οποία δρομολογείται η άρση του περιορι-
σμού εμφιάλωσης των αλκοολούχων πο-
τών Γεωγραφικής Ένδειξης εντός της γε-
ωγραφικής ζώνης προέλευσης. Η διακί-

νηση του προϊόντος χύμα προς ξένες χώ-
ρες, όπου θα εμφιαλώνεται θα στερήσει α-
πό τη χώρα θέσεις εργασίας, την προστι-
θέμενη αξία του προϊόντος, αλλά και τον 
έλεγχο των παραγόμενων ποσοτήτων και 
της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

ΝΕΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τέλος, ανησυχίες εκφράζονται και για τις 
αλλαγές που θα φέρει για το προϊόν η σύ-
ναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών 

της ΕΕ με τρίτες χώρες. Σε αυτό το πλαί-
σιο, ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, ζή-
τησε δέσμευση του Ευρωπαίου Επιτρό-
που Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Φιλ Χόγκαν για προστασία των παραδο-
σιακών Ελληνικών ποτών όπως της τσι-
κουδιάς, του τσίπουρου και του ούζου. 
«Οι γεωγραφικές ενδείξεις και η ονομα-
σία προέλευσης των αλκοολούχων ποτών 
αποτελούν άυλα συλλογικά αγαθά τα ο-
ποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη. 
Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να προστα-
τεύονται στην ΕΕ», ανέφερε ο ίδιος.  
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OLD SPIRIT 
ΑΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Καλύτερο απόσταγµα της χρονιάς 
αναδείχθηκε φέτος το «Old Spirit» 

του 2010 του Συνεταιρισµού 
Τυρνάβου στον 4ο ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµό Αποσταγµάτων 
Θεσσαλονίκης. Με το άνοιγµα µιας 

φιάλης «Old Spirit», αναδύονται 
αρώµατα βανίλιας, ξύλου, 

τριαντάφυλλου, µελιού και 
σοκολάτας. Τα στέµφυλα του 

Μοσχάτου Τυρνάβου αποστάζονται 
σε σύγχρονους άµβυκες και στη 

συνέχεια το απόσταγµα ωριµάζει 
σε δρύινα βαρέλια για πέντε 

τουλάχιστον χρόνια. 
Αλκοολικός τίτλος: 43%

DARK CAVE
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΤΣΙΛΙΛΗ

Η διαδικασία της ωρίµανσης 
του παλαιωµένου τσίπουρου 
της Αποσταγµατοποιίας Τσιλιλή 
γίνεται προσεκτικά σε επιλεγµένα 
γαλλικά και αµερικανικά δρύινα 
βαρέλια, όπου προηγουµένως 
έχουν παλαιώσει ερυθροί και 
Vinsanto οίνοι, για τουλάχιστον 
πέντε χρόνια. Το αποτέλεσµα είναι 
ένα απόσταγµα µε εύρος από 
µελωµένα ποικιλιακά αρώµατα, 
όπως αποξηραµένα δαµάσκηνα, 
σταφίδες, φλούδες περγαµόντου, 
πικάντικα αρώµατα όπως βανίλια, 
σοκολάτα και µοσχοκάρυδο, σε 
συνδυασµό µε ένα ρωµαλέο 
αλλά µαλακό σώµα, απαλό 
τελείωµα και φινετσάτη 
αρωµατική επίγευση.

Αλκοολικός τίτλος: 41%

ΧΡΥΣΗ ΒΙ∆ΡΑ 
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ 

Νότες καφέ και σοκολάτας, 
σε φόντο γλυκιάς βανίλιας 
αναδίδει η «Χρυσή Βίδρα». 

Είναι προϊόν αργής 
απόσταξης µε ατµό σε 

χάλκινους άµβυκες που 
στη συνέχεια παλαιώνει σε 

δρύινα γαλλικά βαρέλια, στα 
οποία έχει προηγηθεί ερυθρή 

οινοποίηση. Παράγεται από 
ζυµωµένα στέµφυλα της 

ποικιλίας Ντεµπίνα.  
Αλκοολικός τίτλος: 42%

ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ

Η πρόταση του Κτήµατος 
Σιγάλα είναι ένα παλαιωµένο 
τσίπουρο από Ασύρτικο και 
Μαυροτράγανο. Τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του τον οφείλει 
στο ότι η παλαίωση έχει γίνει 
για τουλάχιστον 2 χρόνια σε 
βαρέλια όπου προηγουµένως 
έχει παλαιώσει το γλυκό 
κρασί Vinsanto.

Αλκοολικός τίτλος: 40%

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

Έξι ξεχωριστές και φινετσάτες προτάσεις Ελλήνων παραγωγών µε 
καραµελένιο χρώµα, στιβαρό σώµα και πλούσια αρωµατικά µπουκέτα, 

που έχουν βρει το δρόµο τους στην εγχώρια αγορά

Η ΠΑΛΑΙΩΣΗ 
...κάνει όλη τη διαφορά
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΖΟΙΝΟΣ WINERY

«Ψυχή της Ντεµπίνα» 
χαρακτηρίζουν οι δηµιουργοί 
του το παλαιωµένο τσίπουρο 
Ηπειρώτικο της Zoinos 
Winery. ‘Ενα προϊόν διπλής 
απόσταξης σε παραδοσιακό 
χάλκινο άµβυκα, που 
παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια 
για τουλάχιστον ένα χρόνο. 
Πλούσιο πυκνό άρωµα 
εσπεριδοειδών, µήλου, 
αχλαδιού και κανέλας. 
Βελούδινη αίσθηση στο στόµα 
πλαισιωµένη απο αρώµατα 
βανίλιας και εσπεριδοειδών. 

Αλκοολικός τίτλος: 42%

ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Από το Αλιβέρι στην Εύβοια  
έρχεται στα ποτήρια µας  ένα  

εξαιρετικό κεχριµπαρένιο 
απόσταγµα, µε τα σύνθετα 

αρώµατα σοκολάτας, ξηρών 
καρπών, αποξηραµένων 

φρούτων, βανίλιας και καπνού. 
Στο στόµα είναι πλούσιο και 

βουτυρένιο, µε γεύσεις µελιού 
να κάνουν την εµφάνισή τους και 

µακρά σοκολατένια επίγευση. 

Αλκοολικός τίτλος: 40%
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Οινική εκπαίδευση

Ισότιμη με την αρετή 
η αριστεία στον οίνο

Μια τόσο µικρή χώρα όπως η Ελλάδα να ανήκει στην κορυφαία δωδεκάδα των χωρών µε τους περισσότερους 
σπουδαστές οινικής εκπαίδευσης και να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 19% είναι ένα εξαιρετικό νέο

 για την ελληνική οινική βιοµηχανία, σύµφωνα µε τον επικεφαλής του µητρικού οργανισµού WSET, 
Ian Harris, που χαιρέτισε την τελετή αποφοίτησης του εγχώριου WSPC

KEIMENO Μιχάλης Χούλης  * L3WSET

Οι προσκλήσεις έγραφαν Παρασκευή 9 
Μαρτίου 2018 και ο εγχώριος κόσμος του 
κρασιού φάνηκε συνεπής στο κάλεσμα 

του Κωνσταντίνου Λαζαράκη MW, προέδρου 
του ελληνικού παραρτήματος του WSET Αγ-
γλίας, για να παρακολουθήσει την τελετή απο-
νομής τίτλων σπουδών και υποτροφιών 2016 
/ 2017 όλων των αποφοίτων του, γεμίζοντας 
τους επιβλητικούς χώρους του Πύργου Πε-
τρέζα στα Μεσόγεια Αττικής. «Οι δυνατότητες 

να σχεδιάζεις το μέλλον σου, να ασχολείσαι με 
κάτι που αγαπάς το μεγαλύτερο μέρος της μέ-
ρας σου και να αισθάνεσαι ότι ανήκεις σε έναν 
κοινωνικό ιστό, αντιμετωπίζοντας την ανάπτυ-
ξη σαν ένα μπουμπούκι που ανθίζει με κοινή 
προσπάθεια, είναι η εκπαίδευση που το WSPC 
θέλει να δώσει στους σπουδαστές του, δημιουρ-
γώντας ευτυχισμένους ανθρώπους» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαράκης στην εναρκτή-
ρια ομιλία του, δίνοντας το βήμα στον επικεφα-

λής του μητρικού WSET, Ian Harris, ο οποίος 
μίλησε για την εξέλιξη της οινικής εκπαίδευ-
σης στις 73 χώρες όπου δραστηριοποιείται ε-
νώ τίμησε τους πέντε Έλληνες αποφοίτους του 
WSET Diploma. Ακολούθησαν οι τιμητικές υ-
ποτροφίες από τις εταιρείες του κλάδου στους 
αριστούχους σπουδαστές και η τελετή έκλεισε 
με τους αποφοίτους των υπόλοιπων επιπέδων. 
Τα κρασιά που δοκιμάστηκαν ήταν μία ευγενι-
κή προσφορά της ΕΝ.Ο.Α.ΒΕ.

Κάτω αριστερά: Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, πρόεδρος του WSPC. Κάτω δεξιά: Οι ‘Έλληνες απόφοιτοι της ναυαρχίδας των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων του WSET® που απαίκτησαν το Diploma µίλησαν αποκλειστικά στο Wine Trails για τη διετή εκπαιδευτική εµπειρία τους.
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Επάνω: Η Υλιάνα Στέγγου, 
αντιπρόεδρος και γενική 
διευθύντρια του Porto 
Carras, απονέµει την τιµητική 
υποτροφία του Κτήµατος.

∆εξιά: Το Exemplary  
Award της φετινής τελετής 
απονεµήθηκε στον Γεώργιο 
Παπαπαναγιώτου του 
Enterprise Greece (δεξιά), «το 
καλά κρυµµένο µυστικό της 

ελληνικής βιοµηχανίας οίνου» 
σύµφωνα µε τον Κ. Λαζαράκη 
MW. Εδώ µε τον Ian Harris.   

Κάτω: «Αν µπει σήµερα µια 
βόµβα εδώ που βρισκόµαστε, 
η ελληνική οινική βιοµηχανία 
µάλλον θα καταρρεύσει», 
ανέφερε µε σηµασία ο Κ. 
Λαζαράκης MW. Σε πρώτο 
πλάνο ο Κώστας Μπουτάρης µε 
τη σύζυγο και την εγγονή του. �©
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Οινική εκπαίδευση

ΠΕΝΤΕ DIPLOMAS 
σε μία αποφοίτηση

Κωσταντίνος 
Προβατάς WSET Dip. 
«Βρίσκεις τον εαυτό σου 
µέσα στην παγκόσµια 
διάσταση του κρασιού»

WSET Dip. Ηλίας 
Γεωργόπουλος  
«Creating the Trade 
Professional... απλά»

Ένα από τα συχνότερα 
λάθη είναι η προσπάθεια να 
περιγράψουμε μια ανώμαλη 
πορεία με έναν γραμμικό τρόπο. 
Αν υποθέσουμε ότι η φοίτηση 
στο WSET Diploma διαρκεί κάτι 
λιγότερο από δύο χρόνια, τότε 
έχουμε ήδη υποπέσει στο πρώτο 
από τα λάθη. 

Το Diploma γεννάται σαν 
ιδέα σε όλους χρόνια πριν την 
ημερομηνία εγγραφής. Αυτό το 
διάστημα υπολογισμού, σκέψης 
και υπομονής θα πρέπει επίσης 
να λογίζεται στην πορεία του 
καθενός προς αυτόν το στόχο. 

Όλα τα παραπάνω όμως σίγουρα 
δεν μπορούν να συγκριθούν με 
την ένταση των συναισθημάτων 
κατά τη φοίτηση. Ένα διάστημα 
στο οποίο ο κάθε σπουδαστής 
καλείται να διευρύνει τους 
οινικούς του ορίζοντες απότομα, 
αφού έρχεται αντιμέτωπος 
πλέον με την παγκόσμια 
διάσταση του κρασιού. Όμως 
σε αυτή τη διαδρομή χτίζονται 
φιλίες και σχέσεις πάνω στα 
σταθερά θεμέλια της κοινής 
αγάπης για το κρασί και της 
κοινής εμπειρίας της μάθησης. 

Το τελευταίο των λαθών θα 
ήταν να θεωρήσει κάποιος ότι 
το Diploma τελειώνει μετά από 
μια τελετή αποφοίτησης. Γιατί 
εν τέλει μέχρι τη στιγμή αυτή 
απλώς έχει προετοιμάσει τον 
εαυτό του για να ξανοιχτεί στο 
απέραντο κρασάτο πέλαγο.

Ο Κ/νος Προβατάς είναι Χημικός του 
ΑΠΘ, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε 
οινοποιεία σε Ελλάδα και Γερμανία 
αλλά και ως sommelier. Υπήρξε 
στέλεχος πωλήσεων σε εταιρείες 
εμπορίας κρασιού και εργάζεται ως 
οινικός σύμβουλος οινοποιείων. 

Η ενασχόλησή μου με το κρασί 
ξεκίνησε όταν δούλευα στο City 
του Λονδίνου στις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας. Έπειτα 
από μια δεκαετία «οινολογικών 
εξερευνήσεων» αποφάσισα 
να βάλω τα «πράγματα» σε μια 
σειρά. Και νομίζω η επιλογή του 
WSPC και η διεθνής αναγνώριση 
που προσφέρει ο WSET ήταν 
μονόδρομος για τις σπουδές μου. 

Οι σπουδές μέχρι και το Level 
3 ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες 
και σε ενημερωτικό επίπεδο 
χρήσιμες; Θα τις συνιστούσα στον 
κάθε οινόφιλο. Το Diploma όμως 
είναι «άλλου παπά ευαγγέλιο». 
Η πρώτη σφαλιάρα ήρθε νωρίς, 
με τις εξετάσεις του Unit 2, όπου 
κατάλαβα ότι το συγκεκριμένο 
δίπλωμα δικαιολογούσε τη φήμη 
του για το επίπεδο δυσκολίας. 
Η συνέχεια στα επόμενα Units 
ήταν σίγουρα πολύ απαιτητική 
αλλά δεν σε προδιαθέτει για τη 
«μητέρα των μαχών», που είναι 
το Unit 3. Σίγουρα απαιτεί πολύ 
διάβασμα αλλά σου επιτρέπει 
να εντρυφήσεις βαθιά στην 
παγκόσμια αγορά οίνου. 

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι η 
φράση στο εξώφυλλο της ύλης 
του Diploma «Creating the 
Trade Ρrofessional» συνοψίζει 
με επιτυχία το σκοπό αλλά και 
το αποτέλεσμα της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του «μαραθωνίου» 
που λέγεται WSET Diploma.

Ο Ηλίας Γεωργόπουλος είναι κάτοχος 
MSc in Financial Derivatives από το 
Brighton University. Είναι διευθυντής 
στο Τμήμα Διεθνών Παραγώγων της 
Επενδυτικής Τράπεζας. Το 2016 
ίδρυσε την «Les Negociants sur la 
Mediterranee», που εισάγει στην Ελλάδα 
κτήματα που εξασκούν βιοδυναμική 
καλλιέργεια από τη Μεσόγειο.
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WSET Dip. Γιάννης 
Κριτσωτάκης 
«Μια συναρπαστική 
εµπειρία ζωής» 

WSET Dip. Σπύρος 
Μουστάκας 
Οκταποδάς
«Τα καταφέρνεις 
και τότε δεν µετριέται 
η περηφάνεια»

Παναγιώτης 
Πασχαλίδης WSET Dip. 
«Μαζί µε ανθρώπους που 
µοιραζόµαστε το ίδιο πάθος»

Γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στην Κρήτη, σπούδασα στο 
Εδιμβούργο, ζω στην Αθήνα και 
εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα 
στη διαχείριση και υλοποίηση 
έργων software. Η ενασχόλησή 
μου με το κρασί υπαγορεύτηκε 
από την ανάγκη κατανόησής 
του σαν προϊόν και σύντομα 
μετεξελίχθηκε σε αγάπη. 
Παράλληλα με τη φοίτηση στο 
WSPC εργάστηκα για 3 χρόνια στο 
χώρο της εστίασης και του service 
όπου και συνεχίζω. 

Το WSET Diploma είναι για κάθε 
οινόφιλο ή επαγγελματία η πιο 
δύσκολη κορυφή που πρέπει να 
κατακτήσει στην αναζήτηση της 
γνώσης τόσο για το κρασί σαν 
τελικό προϊόν, όσο και για τη 
λειτουργία του χώρου σε τοπικό 
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε προσωπικό επίπεδο, το WSET 
Diploma ήταν μια ιδιαίτερη 
πρόκληση καθώς σε σχέση με τα 
προηγούμενα επίπεδα γνώσης 
(L1-L3) δεν υπάρχει η πολυτέλεια 
της ύπαρξης βιβλίου αναφοράς. 
Από μόνο του το γεγονός αυτό 
απαιτεί σημαντική και μεθοδική 
μελέτη, σωστό προγραμματισμό 
καθώς και καλλιέργεια δεξιοτήτων 
όπως αναλυτική και συνδυαστική 
σκέψη και διαχείριση χρόνου.

Ξεκίνησα το Diploma με διττή 
αφορμή: Γιατί θεώρησα ότι θα με 
βοηθήσει στην επαγγελματική 
μου εξέλιξη, αλλά και (ίσως) 
περισσότερο από προσωπική 
φιλοδοξία να γίνω κάτοχος ενός 
από τους πλέον αναγνωρίσιμους 
τίτλους σπουδών, αυτού που 
όλοι αγαπάμε. Του επώνυμου 
εμφιαλωμένου κρασιού.

Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο. Είχε 
διάβασμα. Πολύ διάβασμα! 
Και αυτό προϋποθέτει θυσίες. 
Ελεύθερος χρόνος, αργίες, 
διασκέδαση, ήταν έννοιες ξένες γι’ 
αυτή τη διετία, ειδικά όταν είσαι 
ενεργός επαγγελματίας. Από την 
άλλη, οι αμέτρητες γευσιγνωσίες 
σου ανοίγουν την πόρτα του 
παγκόσμιου αμπελώνα. Είναι 
συναρπαστικό να δοκιμάζεις 
τυφλά, για παράδειγμα, την ίδια 
ποικιλία από διαφορετικά μέρη του 
κόσμου και να καλείσαι να βρεις 
προέλευση, στυλ, κόστος, τεχνικές... 
Και όταν τελικά τα καταφέρνεις, 
ανακούφιση και υπερηφάνεια.

O Σταύρος Μουστάκας Οκταποδάς, 
διαθέτοντας εικοσαετή εμπειρία στις 
πωλήσεις, ξεκίνησε την ενασχόλησή του 
με το κρασί ως ενθουσιώδης οινόφιλος, ενώ 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ανήκει στην 
οικογένεια της ΓΕΝΚΑ Εμπορικής και 
του Cellier. Του αρέσει να λέει ότι «και οι 
άντρες μαγειρεύουν καλά» ψάχνοντας την 
καλύτερη συνταγή για το κρασί της ημέρας.

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1983 και 
μεγάλωσα στην περιοχή της Βούλας. Φοίτησα 
στη σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΕΜΠ, αλλά για πάντα 
με είχε κερδίσει ο χώρος της εστίασης και 
της φιλοξενίας. Ο χώρος του κρασιού μου 
κέντρισε το ενδιαφέρον από νωρίς και έτσι 
από το 2008 και μετά ξεκίνησα δειλά-δειλά 
να συλλέγω τις πρώτες μου φιάλες. 

Ξεκίνησα τις σπουδές μου στο WSPC το Μάρτιο 
του 2013 και ολοκλήρωσα τον Ιούνιο του 2017. 
Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σαν σύμβουλος 
οίνου και οινοχόος σε wine restaurant, ενώ 
ταυτόχρονα παραμένω ιδιοκτήτης δικού μου 
εστιατορίου. Εδώ και μερικούς μήνες ανήκω 
στη συγγραφική ομάδα του Wine Trails. Οι 
σπουδές για ολόκληρο το μονοπάτι που οδηγεί 

στο Diploma ήταν συνολικά μια εμπειρία που 
είχε δυσκολίες, χαρές, απογοητεύσεις αλλά και 
απαραίτητες θυσίες, και  καθώς συνδυάζαμε 
γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο χώρο του οίνου 
αλλά και δοκιμάζαμε υπέροχα κρασιά από όλο 
τον κόσμο, μάθαμε να ασχολούμαστε σφαιρικά 
γύρω από αυτό το τόσο αγαπητό αντικείμενο. 
Ταυτόχρονα κάναμε γνωριμίες και φιλίες, που 
πιστεύω θα κρατήσουν μια ζωή, με ανθρώπους 
που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς.

Τα επόμενα βήματά μου περιλαμβάνουν 
το επόμενο και υψηλότερο σκαλοπάτι στην 
εκπαίδευση και πιστοποίηση γύρω από το 
χώρο του κρασιού με την άμεση έναρξη 
του προγράμματος στο Ινστιτούτου των 
Master of Wine με σκοπό να αποκτήσω τον 
πολύφημο αυτό τίτλο.
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Ο οινοχόος είναι σηµαντικός 
σε ένα εστιατόριο και µπορεί 

να απογειώσει ένα γεύµα 
αλλά οφείλει να προτείνει 

και όχι να επιβάλλει ιδιαίτερα 
σε πελάτες που δεν δείχνουν 
διατεθειµένοι να ανοίξουν τον 

γευστικό τους ορίζοντα.

Μία µοναδική συνταγή που καταφέρνει 
να ισορροπήσει υλικά µε αρκετά 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και να 
δηµιουργήσει ένα ανάλαφρο σε γεύση 
φαγητό µε υψηλή ένταση απόλαυσης. 
Στο πιάτο µας το κυρίαρχο στοιχείο 
είναι ο αρνίσιος κιµάς, ο οποίος 
δένει αρµονικά µε ένα πλήθος 
µπαχαρικών και µυρωδικών. Σε αυτό 
βοηθάει και η αρκετά όξινη βάση που 
χρησιµοποιούµε µε τα λαχανικά µας, 
το γιαούρτι και το λαδολέµονο. Αρχικά 
η ύπαρξη διαφορετικών στοιχείων 
έµοιαζε να δηµιουργεί πρόβληµα 
στην αρµονία, όµως στην πράξη 
αποδείχτηκε πασπαρτού...
Η πρώτη επιλογή που σκεφτόµαστε 
είναι ένα ερυθρό ξηρό κρασί µε 
µέτριες ταννίνες και µπαχαρένιο 
χαρακτήρα που δηµιουργεί µία 
ευχάριστη αρµονία ιδιαίτερα αν 
διαθέτει και την απαιτούµενη οξύτητα. 
Από την άλλη ένα κρασί µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά όπως η ρετσίνα µπορεί 
να δέσει αρµονικά µε το πιάτο µας αν 
διαθέτει πλούτο και πολυπλοκότητα 
όπως το ∆άκρυ του Πεύκου. Τέλος 
έχουµε µία πιο ανάλαφρη σε αλκοόλ 
επιλογή µε µία µπύρα India Pale Ale 
που συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο τα 
πικρά στοιχεία του λυκίσκου µε τον 
έντονο αρωµατικό χαρακτήρα, το 
γεµάτο σώµα και την ευχάριστη ζωηρή 
αίσθηση που δίνει ο αφρισµός. 

Ανοιξιάτικη 
απόλαυση με 
υψηλή ένταση 

Just Wine Bar 
(Λάρισα)

Φαγητό & οίνος

Αρνίσια σουτζουκάκια 
με Tabbouleh, αραβική 
πίτα, πάπρικα & γιαούρτι

Υλικά για τα σουτζουκάκια
 ∆υόσµος • Ρίγανη • Μαϊντανός • Φρέσκο κρεµµύδι 
150 γρ. • Γαρύφαλλο µία πρέζα • Αλάτι • Πιπέρι • 
Κύµινο 1 κουτ. γλ. • Καπνιστή πάπρικα 1 κουτ. γλ. 
• Γλυκιά πάπρικα 1 κουτ. γλ.  • Φρυγανιά 50 γρ • 2 
αυγά • Ελαιόλαδο 30 γρ. • Αρνίσιος κιµάς 200 γρ.

Εκτέλεση: Σε ένα µεγάλο µπολ ανακατεύουµε 
τον κιµά µε τη φρυγανιά, τα αυγά, το κρεµµύδι και 
προσθέτουµε ψιλοκοµµένα τα µυρωδικά µας και τα 
µπαχαρικά. Πλάθουµε καλά το µείγµα προσθέτοντας 
ελαιόλαδο και ζυµώνουµε τα σουτζουκάκια. Τα 
ψήνουµε για 8 λεπτά σε µέτρια φωτιά και κατόπιν τα 
περνάµε από καλαµάκια για να στηθούν στο πιάτο.

Υλικά για το Tabbouleh
Αλάτι • Πιπέρι • Λεµόνι • Ντοµάτα 150 γρ. • Αγγούρι 
• Πλιγούρι 6 κουταλιές της σούπας • Γιαούρτι 60 γρ. • 
6 αραβικές πίτες • Φρέσκο κρεµµύδι 30 γρ.

Εκτέλεση: Σε µία σαλατιέρα ανακατεύουµε την 
ντοµάτα, το αγγούρι και το φρέσκο κρεµµύδι. Όλα τα 
υλικά πρέπει να είναι ψιλοκοµµένα και χωρίς πολλά 
υγρά. Βράζουµε νερό σε αναλογία 2 µέρη νερού και 1 
µέρος πλιγούρι. Μόλις το νερό µας βράσει, προσθέτουµε 
το πλιγούρι και κλείνουµε το µάτι. Ανακατεύουµε καλά για 
µισό λεπτό. Το βάζουµε στη σαλατιέρα και προσθέτουµε 
αλάτι, πιπέρι, το χυµό λεµονιού και το ελαιόλαδο και 
ανακατεύουµε. Στήνουµε το πιάτο µας βάζοντας στη 
µέση τη σαλάτα µας και στις άκρες το γιαούρτι, στο οποίο 
έχουµε βάλει από πάνω καπνιστή πάπρικα. Προσθέτουµε 
από πάνω από τη σαλάτα τα σουτζουκάκια που είναι στα 
καλαµάκια και τις αραβικές πίτες.

     
Just Wine Bar 

(Λάρισα)

Φαγητό & 

Αρνίσια σουτζουκάκια 

οινοχόος είναι σηµαντικός 
εστιατόριο και µπορεί 

απογειώσει ένα γεύµα 
αλλά οφείλει να προτείνει

και όχι να επιβάλλει ιδιαίτερα 
 που δεν δείχνουν 

διατεθειµένοι να ανοίξουν τον 
 τους ορίζοντα.

Μία µοναδική συνταγή που καταφέρνει 
να ισορροπήσει υλικά µε αρκετά 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και να 
δηµιουργήσει ένα ανάλαφρο σε γεύση 
φαγητό µε υψηλή ένταση απόλαυσης. 
Στο πιάτο µας το κυρίαρχο στοιχείο 
είναι ο αρνίσιος κιµάς, ο οποίος 
δένει αρµονικά µε ένα πλήθος 
µπαχαρικών και µυρωδικών. Σε αυτό 
βοηθάει και η αρκετά όξινη βάση που 
χρησιµοποιούµε µε τα λαχανικά µας, 
το γιαούρτι και το λαδολέµονο. Αρχικά 
η ύπαρξη διαφορετικών στοιχείων 
έµοιαζε να δηµιουργεί πρόβληµα 
στην αρµονία, όµως στην πράξη 
αποδείχτηκε πασπαρτού...
Η πρώτη επιλογή που σκεφτόµαστε 
είναι ένα ερυθρό ξηρό κρασί µε 
µέτριες ταννίνες και µπαχαρένιο 
χαρακτήρα που δηµιουργεί µία 
ευχάριστη αρµονία ιδιαίτερα αν 
διαθέτει και την απαιτούµενη οξύτητα. 
Από την άλλη ένα κρασί µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά όπως η ρετσίνα µπορεί 
να δέσει αρµονικά µε το πιάτο µας αν 
διαθέτει πλούτο και πολυπλοκότητα 
όπως το ∆άκρυ του Πεύκου. Τέλος 
έχουµε µία πιο ανάλαφρη σε αλκοόλ 
επιλογή µε µία µπύρα India Pale Ale 
που συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο τα 
πικρά στοιχεία του λυκίσκου µε τον 
έντονο αρωµατικό χαρακτήρα, το 
γεµάτο σώµα και την ευχάριστη ζωηρή 
αίσθηση που δίνει ο αφρισµός. 

Ανοιξιάτικη 
απόλαυση με 
υψηλή ένταση 

Φαγητό & οίνοςοίνος

Μία µοναδική συνταγή που καταφέρνει 
να ισορροπήσει υλικά µε αρκετά 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και να 
δηµιουργήσει ένα ανάλαφρο σε γεύση 
φαγητό µε υψηλή ένταση απόλαυσης. 

Ανοιξιάτικη 
απόλαυση με 
υψηλή ένταση 
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TO ∆ΑΚΡΥ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Η ρετσίνα στα καλύτερά της. Το κρασί που 
ουσιαστικά έβαλε τη ρετσίνα σε άλλο επίπεδο και έδωσε 
την απαραίτητη ώθηση σε ένα κρασί που στο παρελθόν 
είχε κακοποιηθεί… Μια ρετσίνα από την ποικιλία Ασύρτικο 
που ωριµάζει 6 µήνες µε τις οινολάσπες και παλαιώνει σε 
δρύινα βαρέλια. Κρασί που µπορεί να εξελιχθεί στο χρόνο 
καταρρίπτοντας έναν ακόµα µύθο της ρετσίνας που θέλει 
να την πίνουµε µόνο όταν είναι νέα. Εντυπωσιακή µύτη µε 
νότες µαστίχας, πεύκου και εσπεριδοειδών. Στόµα γεµάτο 
µε αλκοόλ στο 13,5%, οξύτητα τονισµένη και επίγευση που 
διαρκεί. Γευστικά τα αρώµατα της µύτης, συµπληρώνονται 

από αρώµατα βανίλιας, καπνού και 
βουτύρου. Μία εξαιρετική αρµονία µε 
το πιάτο µας, η οποία ενισχύεται από 
την ύπαρξη της καπνιστής πάπρικας 
και του ταµπουλέ.

ΑΒΑΝΤΙΣ SYRAH 2015
Π.Γ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ

Από την Εύβοια το Κτήµα Αβαντίς µας παρουσιάζει 
µία εξαιρετική εκδοχή ενός Syrah µε τυπικότητα 
και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής. Ένα Syrah µε 
12 µήνες παλαίωση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια µε 
πολλές διακρίσεις σε διαγωνισµούς κρασιού τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βαθύ ρουµπινί 
χρώµα µε πυκνά δάκρυα και πλούσιο αρωµατικό 
χαρακτήρα στον οποίο τα µπαχαρικά «παντρεύονται» 
µε έντονο κόκκινο φρούτο δίνοντας ένα εντυπωσιακό 
αποτέλεσµα. Ταννίνες καλοδουλεµένες, σώµα 
πλούσιο µε αλκοόλ στο 14% και οξύτητα που 
δεν περνάει απαρατήρητη και βοηθάει σηµαντικά 
στην αρµονία του πιάτου µας. Ένα κρασί που 
συνδύασε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
εντάσεις από τα σουτζουκάκια και τον µπαχαρένιο τους χαρακτήρα και 
ταυτόχρονα έδεσε µε τη σαλάτα µας χάρη στην οξύτητα, το γεµάτο σώµα 

και τον φρουτώδη χαρακτήρα του.

WEIRD BEARD � FIVE O’ CLOCK 
INDIAN PALE ALE

Ένα από τα καινούργια ζυθοποιεία της Αγγλίας (2013) εκφράζει τις 
νέες τάσεις που κυριαρχούν στην µπύρα και ξεφεύγει από τη λογική 
των παραδοσιακών βρετανικών ζυθοποιείων. Μία εντυπωσιακή 
American India Pale Ale µε αλκοόλ στο 7%, το οποίο όµως περνάει 
σχεδόν απαρατήρητο εξαιτίας της ισορροπίας που πετυχαίνει µε 
τρόπο µοναδικό. Γεµάτος αρωµατικός χαρακτήρας µε κυρίαρχα τα 
πικρά στοιχεία αλλά και νότες τροπικών φρούτων, εσπεριδοειδών 
και λουλουδιών που απογειώνουν αρωµατικά την µπύρα µας. 
Αφρισµός µέτριος και γεύση πλούσια µε πικρή επίγευση και έντονη 
την αίσθηση του λυκίσκου µε ταυτόχρονα ελαφριά γλυκές νότες. 

Χρησιµοποιεί λυκίσκους Apollo,  Summit,  Citra και Columbus. 
Κατάφερε να συνδυάσει το αρνί µε τα έντονα πικρικά στοιχεία 
της και ταυτόχρονα  το ταµπουλέ χάρη στο τροπικό αρωµατικό 
της χαρακτήρα και τη φρεσκάδα που προσδίδει η οξύτητά της.

Γευστική αρμονία

ΛΕΥΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΠΥΡΑ 

ΕΡΥΘΡΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΜΕ 
ΤΙ ΝΑ ΤΟ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΕΤΕ

ΑΒΑΝΤΙΣ SYRAH 2015
Π.Γ.Ε. ΕΥΒΟΙΑ

Από την Εύβοια το Κτήµα Αβαντίς µας παρουσιάζει 
µία εξαιρετική εκδοχή ενός Syrah µε τυπικότητα 
και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής. Ένα Syrah µε 
12 µήνες παλαίωση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια µε 
πολλές διακρίσεις σε διαγωνισµούς κρασιού τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βαθύ ρουµπινί 
χρώµα µε πυκνά δάκρυα και πλούσιο αρωµατικό 
χαρακτήρα στον οποίο τα µπαχαρικά «παντρεύονται» 
µε έντονο κόκκινο φρούτο δίνοντας ένα εντυπωσιακό 
αποτέλεσµα. Ταννίνες καλοδουλεµένες, σώµα 
πλούσιο µε αλκοόλ στο 14% και οξύτητα που 
δεν περνάει απαρατήρητη και βοηθάει σηµαντικά 
στην αρµονία του πιάτου µας. Ένα κρασί που 
συνδύασε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
εντάσεις από τα σουτζουκάκια και τον µπαχαρένιο τους χαρακτήρα και 
ταυτόχρονα έδεσε µε τη σαλάτα µας χάρη στην οξύτητα, το γεµάτο σώµα 

και τον φρουτώδη χαρακτήρα του.

WEIRD BEARD � FIVE O’ CLOCK
INDIAN PALE ALE

Ένα από τα καινούργια ζυθοποιεία της Αγγλίας (2013) εκφράζει τις 
νέες τάσεις που κυριαρχούν στην µπύρα και ξεφεύγει από τη λογική 
των παραδοσιακών βρετανικών ζυθοποιείων. Μία εντυπωσιακή 
American India Pale Ale µε αλκοόλ στο 7%, το οποίο όµως περνάει 
σχεδόν απαρατήρητο εξαιτίας της ισορροπίας που πετυχαίνει µε 
τρόπο µοναδικό. Γεµάτος αρωµατικός χαρακτήρας µε κυρίαρχα τα 
πικρά στοιχεία αλλά και νότες τροπικών φρούτων, εσπεριδοειδών 
και λουλουδιών που απογειώνουν αρωµατικά την µπύρα µας. 

ΛΕΥΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Βασίλης Κατσάρος * Οινοχόος
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Με ένα ισχυρό αρωµατικό προφίλ και τη µοναδική ικανότητα  να 
συνδυάζεται µε σταφύλια ισχυρής προσωπικότητας όπως το Ασύρτικο, 

η ποικιλία Αθήρι, που εδώ και αιώνες δίνει τα διαπιστευτήριά της στα πιο 
φηµισµένα ελληνικά κρασιά, συµµετέχει ήδη στη σύνθεση τριών ΠΟΠ οίνων 

και δοκιµάζει τις δυνάµεις της για µια διακριτή σόλο καριέρα

ΧΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  

80    Wine Trails

ΜONO AΘΗΡΙ, 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ TSANTALI
Κλασική λευκή οινοποίηση σε µονοποικιλιακό 
Αθήρι από αµπελώνες της Χαλκιδικής. 
Ευχάριστο άρωµα λουλουδιών και φρούτων. 
Ισορροπηµένη γεύση και οξύτητα. ∆ροσερή 
επίγευση.  ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΘΗΡΙ � ΑΣΥΡΤΙΚΟ 2016 
ΚΤΗΜΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ
Ένα blend από 60% Αθήρι και 
40% Ασύρτικο. Λευκοκίτρινο 
ξηρό κρασί από τις πλαγιές 
του Κιθαιρώνα µε ντελικάτη 
µύτη και πινελιές από λευκά 
άνθη και καλοκαιρινά φρούτα. 
Πλούσιο και ισορροπηµένο, 
πίνεται και ως απεριτίφ.

CAIR BRUT, 
CAIR AE
Οίνος φυσικός αφρώδης λευκός ξηρός από 
100% Αθήρι ΠΟΠ Ρόδος. Από επιλεγµένα 
ορεινά αµπέλια, µε πλούσιες, λεπτές 
φυσαλίδες και στόµα µε σωστές δόσεις 
φρούτου, οξύτητας και αλκοόλ. 12,5 vol.

Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νατάσα Στασινού ΑΘΗΡΙΑ
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ΑΣΥΡΤΙΚΟ�ΑΘΗΡΙ 2017, 
ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ
Από κλήµατα ηλικίας άνω των 50 ετών ένας 
λευκός ξηρός οίνος από 75% Ασύρτικο και 
25% Αθήρι µε αχυρόξανθο χρώµα και αρώµατα 
ώριµων εσπεριδοειδών. ∆ροσερή οξύτητα και 
ευχάριστη επίγευση. ΠΟΠ Σαντορίνη

ΑΘΗΡΙ 2016 
SANTO WINES
Τα 4.335 κιλά σταφύλια 
της ποικιλίας Αθήρι 
στον πρότυπο βιολογικό 
αµπελώνα της Santo 
απέδωσαν 3.800 φιάλες 
ενός οίνου µε ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και δυνατή 
γεύση. ΠΓΕ Κυκλάδες

Wine Trails    81

ΑΘΗΡΙ � FLOWERS 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ
Ένα λευκό ξηρό κρασί, µε λαµπερό, 
διαυγές χρώµα και διακριτική, λεπτή 
γεύση όπου αρώµατα ανοιξιάτικων 
αγριολούλουδων πρωταγωνιστούν. 
Συντροφεύει αρµονικά το σύνολο της 
µεσογειακής κουζίνας. ΠΓΕ Κρήτη

WHITE SOUL, 
PORTO CARRAS
Αθήρι µαζί µε Μοσχάτο Αλεξανδρείας από 
τη Σιθωνία, ένα κρασί που αποτυπώνει 
την εµπειρία του Porto Carras στις 
ντόπιες ποικιλίες. Έντονα αρωµατικό µε 
ισορροπηµένη οξύτητα. Φινετσάτο

DANDELION, 
ALEXAKIS
Aθήρι 100% µε λευκοκίτρινο χρώµα 
και πρασινωπές ανταύγειες, ευχάριστο 
διακριτικό άρωµα λουλουδιών και 
φρούτων και ισορροπηµένη γεύση και 
οξύτητα. Η µεταλλικότητα στο στόµα 
χαρακτηρίζει την ποικιλία. ΠΓΕ Κρήτη
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες

 ΡΕΤΣΙΝΑ 2016 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Ένα µικρό κτίριο σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό τοπίο,  
αµπελώνες σε υψόµετρο 450 -1.000 µ. µε ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες 
που καλλιεργούνται βιολογικά και τρεις νέοι άνθρωποι που δεν σταµατούν 

να πειραµατίζονται,  κάνουν θαύµατα -και µια ιδιαίτερη ρετσίνα- στις 
πλαγιές του Χελµού και µέσα στη ζώνη Οίνων ΠΟΠ Πατρών

ΚΑΤΙ ΟΜΟΡΦΟ 
...γίνεται στο Άνω Διακοφτό

Η ρετσίνα γίνεται από Ροδίτη, από 
αµπελοτόπι 25 ετών. Για τη λίπανση 
χρησιµοποιείται κοπριά αιγοπροβάτων 
και φύκια από τον Κορινθιακό. Το ρετσίνι 
συλλέγεται από πεύκα µέσα στα όρια του 
αµπελώνα και σχεδόν το µισό ποσοστό 
του κρασιού ζυµώνει σε πήλινους 
αµφορείς από χώµα της περιοχής.

Η χρήση πηλού γίνεται γιατί προσφέρει 
όσα και ένα βαρέλι χωρίς όµως τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Η ωδή 
της εντοπιότητας συµπληρώνεται µε τη 
χρήση γηγενών ζυµών που προσφέρουν 
εξαιρετικά αρωµατικά χαρακτηριστικά στο 
κρασί, το οποίο παραµένει για δύο ακόµα 
µήνες στις οινολάσπες.

Στο ποτήρι η ρητίνη βγαίνει εξαιρετικά 
ήπια, σχεδόν ξεχνάς ότι δοκιµάζεις 
ρετσίνα, µέτριας έντασης εσπεριδοειδών 
και βοτάνων. Στο στόµα όµως είναι που 
ξεχωρίζει πραγµατικά µε ισορροπηµένη 
οξύτητα, φρεσκάδα ώριµου φρούτου, 
πικάντικη αίσθηση ρητίνης και µέτρια 
προς µακρά επίγευση.

ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙ 25 ΕΤΩΝ: ΜΕ ΠΕΥΚΑ

ΡΟ∆ΙΤΗΣ

ΓΗΓΕΝΕΙΣ 
ΖΥΜΕΣ 

ΖΥΜΩΣΗ: ΣΕ ΠΗΛΙΝΟΥΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗ
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 ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΜΕ ΕΜΜΟΝΗ
 ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ 

Αποκαλύπτεται το ανεξάντλητο της Νεμέας

Οι Λάκκες του Κτήµατος Αναστασίου 
είναι ένα κρασί προερχόµενο από τις 
Πλαγιές Απέσα ή Φωκάς. Πρόκειται 
για µια περιοχή µε υψόµετρο 450 µ. και 
κύρια γνωρίσµατα τους βοριάδες και  
τον άργιλο, η οποία διαθέτει αµπελώνες 
µέσης και χαµηλής παραγωγικότητας, 
στον γενικό µέσο όρο της Νεµέας. 

Με επιµονή στο αµπέλι, αν όχι εµµονή, 
το Κτήµα Αναστασίου εξασφαλίζει 
επιπλέον χαµηλές αποδόσεις ανά 
πρέµνο κάθε χρόνο κερδίζοντας µε 
αυτό τον τρόπο ένα κρασί βαθύ ρουµπινί 
µε ιώδεις ανταύγειες, έντονα και 
συµπυκνωµένα αρώµατα µαρµέλαδας 
αγριοκέρασου και βύσσινου. 

Όλα αυτά οδηγούν σε ένα ισορροπηµένο, 
γεµάτου όγκου γευστικό αποτύπωµα 
µε ώριµες κι ευλύγιστες τανίνες που 
στηρίζουν ακράδαντα τα γευστικά 
χαρακτηριστικά µαύρων ώριµων 
φρούτων χαρίζοντας ένα εξίσου 
ισορροπηµένο, µεταξύ φρούτου και 
δρυός, µέσης διάρκειας τελείωµα.

ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΕΣΑ:  ΒΟΡΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΟΣ

450 ΜΕΤΡΑ

ΕΝΤΑΣΗ

ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΑ ΣΤΥΛ: ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΦΡΟΥΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ∆ΡΥ

Όλα ξεκινούν από το αµπέλι για το Κτήµα Αναστασίου που εξασφαλίζει 
επιπλέον χαµηλές αποδόσεις ανά πρέµνο κάθε χρόνο δηµιουργώντας 

ένα κρασί βαθύ ρουµπινί µε ιώδεις ανταύγειες

ΛΑΚΚΕΣ 2014 ΚΤΗΜΑ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Mε ροζέ και ερυθρωπές αποχρώσεις, φρουτώδη 
αρώµατα και πρωτότυπες ετικέτες υποδέχονται 

οι Έλληνες οινοποιοί τη νέα σεζόν. To Wine 
Trails δοκίµασε και προτείνει στους οινόφιλους 

αναγνώστες του ορισµένες απο τις πιο 
ενδιαφέρουσες νέες γεύσεις της κάβας 

Νέα

AETHERIA ROSE 2017
SEMELI
Ένα κρυστάλλινο, λαµπερό ροζέ 
µε γκρενά ανταύγειες από blend 
Syrah και Grenache Rouge. 
Συνδυάζει τέλεια το τραγανό του 
λευκού και τη γεµάτη αίσθηση του 
ερυθρού. Φρουτώδες, µε αρώµατα 
ροδιού, κερασιού, καρπουζιού και 
passion fruit, σε εντυπωσιάζει µε τη 
ζωντάνια του.

�ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ� ΑΣΥΡΤΙΚΟ
LAFAZANIS WINERY
Ένα νέο αρωµατικό Ασύρτικο από 
τη Νεµέα, Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος. 
Έχει λευκοκίτρινο χρώµα 
και αρώµατα λευκόσαρκων 
φρούτων που αναµειγνύονται 
µε νότες εσπεριδοειδών. Είναι 
ισορροπηµένο, µε µεστή γεύση 
και καλή οξύτητα και έχει µακράς 
διάρκειας επίγευση. 

TEDDY BOY
AΜΠΕΛΩΝΕΣ ΡΙΡΑ
Ένας ξηρός ερυθρός οίνος από 100% 
Αγιωργίτικο, (ΠΓΕ) Πελοπόννησος. 
Έχει φρέσκα αρώµατα βύσσινου, 
κερασιού, γλυκόριζας και 
βατόµουρων και είναι φρουτώδες 
στο στόµα, ελαφρύ µε µέτρια οξύτητα 
και λίγες ταννίνες. Προτείνεται για 
τους λάτρεις του κόκκινου κρασιού 
ακόµα και το καλοκαίρι.

12,5% VOL

12,5% VOL

13,0% VOL
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Οργανοληπτικό προφίλ πέρα από κάθε φαντασία, µε ξηρούς 
καρπούς, βούτυρο, καφέ, σοκολάτα και αποξηραµένα λευκόσαρκα 
φρούτα, λαµπερό κεχριµπαρένιο χρώµα και παχύρρευστη όψη που 
ξεγελάει, µιας και το Ασύρτικο προσφέρει τόση οξύτητα που ούτε 

φαίνονται τα 240 γρ. ζάχαρης που κρύβονται µέσα στο µπουκαλάκι

Ισως να έχουμε μπροστά μας ένα από πιο 
συγκλονιστικά κρασιά αυτής της χώ-
ρας με επίγευση που διαρκεί για ώρες 
και σε μια τιμή που πολλά γλυκά κρα-

σιά της Ευρώπης, με φανταχτερά ονόματα, 
θα ντρέπονταν. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα 
με τόσα πολλά γλυκά κρασιά, το Vinsanto 
κρατά τα σκήπτρα του πιο ιδιαίτερου. Η οι-
νοποιητική διαδικασία όμως είναι τόσο δα-
πανηρή που είναι ίσως παράλογο που συ-
νεχίζεται. Πόσο τυχεροί είμαστε που υπάρ-
χουν ακόμα παραγωγοί που είναι διατεθει-
μένοι να περιμένουν τόσα χρόνια πριν γε-
μίσουν σταγόνα σταγόνα αυτό το ελιξίριο 
στα μικρά μπουκαλάκια; Στο Κτήμα Αργυ-
ρού μετά τον τρύγο τα σταφύλια λιάζονται 
για 12-14 ημέρες, ζυμώνουν και μπαίνουν 

σε βαρέλια για 17 χρόνια και άλλα 3 στη φι-
άλη. Η ποικιλιακή σύνθεση είναι 80% Α-
σύρτικο, 10% Αθήρι και 10% Αηδάνι.  Ο α-
μπελώνας είναι αυτόρριζος και βρίσκεται 
στην Επισκοπή Γωνιά Θήρας, σε υψόμε-
τρο 35-150 μ., με προσανατολισμό ανατο-
λικά-νοτιοανατολικά και τα κλήματα είναι 
διαμορφωμένα σε κουλούρα.
Για την ιστορία να αναφερθεί ότι το Κτή-
μα Αργυρού ιδρύθηκε το 1903 από τον Γε-
ώργιο Αργυρό, το 1950 ανέλαβε ο Ματθαί-
ος Αργυρός, ο οποίος συνέχισε το έργο του 
πατέρα του, ενώ τη σημαντική αλλαγή έφε-
ρε ο Γιάννης Αργυρός, στον οποίο περιήλ-
θε το οινοποιείο το 1974 και ο οποίος εργά-
στηκε σκληρά για να εξασφαλίσει την υψη-
λή ποιότητα της πρώτης ύλης. 

20 ΕΤΩΝ
VINSANTO

ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
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Ροζέ Πέπλο, 
η οινική αποκάλυψη 
από το Κτήµα Σκούρα
Αγιωργίτικο 33%, Syrah 33% και Μαυροφίλερο 33% 
είναι η φόρµουλα της ποικιλιακής σύνθεσης της 
ολοκαίνουργιας ροζέ ετικέτας (ΠΓΕ Πελοπόννησος)
που παρουσίασε το Κτήµα Σκούρα µε το ιδιαίτερο 
όνοµα «Πέπλο» (Peplo). Σύµφωνα µε όσα αναφέρει 
ο Γιώργος Σκούρας, τα σταφύλια προέρχονται από 
αµπελώνες που βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο 
πάνω από 600 µέτρα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείρισή 
τους το Αγιωργίτικο έχει ζυµώσει σε βαρέλια 
κατασκευασµένα από ακακία, το Syrah µόνο σε 
δεξαµενή για να κρατήσει το κόκκινο φρούτο του, 
και το Μαυροφίλερο έχει εκχυλιστεί για τέσσερις 
µήνες µε ολόκληρες τις φλούδες σε αµφορείς, µέσα 
στους οποίους για να ελέγχονται οι φλούδες στη 
βύθιση, έχουν τοποθετηθεί τουλπάνια, από τα οποία 
παίρνει το κρασί το όνοµα «Πέπλο».

Στον Έλληνα αµπελουργό αφιερώνει 
το Κτήµα Κυρ Γιάννη τον τρύγο του 2017

Μια εξαιρετική χρονιά για τη Νάουσα και το Αµύνταιο ήταν το 2017, σύµφωνα µε 
το δελτίοΤρύγου του Κτήµατος Κυρ Γιάννη, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα 
στον Έλληνα αµπελουργό να αναδείξει τις δυνατότητές του. Όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, εκτός από την επιστηµονική παρουσίαση της χρονιάς, το δελτίο του 
Κτήµατος προβάλλει και το κυριότερο θέµα που απασχολεί την ελληνική οινοποιία και 
δεν είναι άλλο από την αδυναµία νέων φυτεύσεων, την ώρα που το ελληνικό κρασί 
περνά µία από τις καλύτερες περιόδους του. Αυτό επιβάλλει έναν µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη 
συνεργασία και πριµοδότηση νέων αµπελουργών. Παράλληλα, όπως σηµειώνει ο 
Στέλλιος Μπουτάρης, ένα νέο προϊόν για το Κτήµα αναµένεται µέσα στο 2018, το οποίο 
παίρνει το όνοµά του από το πρώτο τρακτέρ που είχε ο παππούς του στη Νάουσα.

NEA ETIKETA

ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά

Ισπανικό Albarino 
στο terroir της 
Ηλείας από το Κτήµα 
Μερκούρη

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
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Καλλιεργητικά

Ένα ακόµη χρυσό 
για το Anthemis
Με 5 νέα µετάλλια τιµήθηκαν και 
τα πέντε κρασιά του ΕΟΣ Σάµου 
που διαγωνίστηκαν στο ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Οίνου Θεσσαλονίκης, 
που ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου. 
Χρυσό µετάλλιο απέσπασε το γλυκό 
Samos Anthemis (εσοδείας 2012) µε 
παλαίωση 5 ετών. Το λιαστό Samos 
Nectar (2011) και παλαίωσης 6 ετών, 
έφερε ένα ασηµένιο ενώ ακολουθούν 
µε χάλκινα το γλυκό Samos Grand 
Cru 2017, το εκλεπτυσµένο vin doux 
naturel και το Samos Vin Doux 2017. 
Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι και 
εκτός συνόρων το 2018 ξεκίνησε µε 
σηµαντικές διακρίσεις για τον ΕΟΣ 
Σάµου, αφού το Anthemis τιµήθηκε µε 
ένα ακόµη χρυσό βραβείο στη µεγάλη 
οινική έκθεση Beowine Fair 2018 στο 
Βελιγράδι ενώ τα Samos Vin Doux, 
Samos Grand Cru και Samos Nectar 
κέρδισαν από ένα ασηµένιο. Ένα ακόµη 
µεγαλύτερο βραβείο πήρε η σαµιακή 
εκπροσώπηση στην έκθεση, καθώς 
το περίπτερο της Sigma Oliwine που 
εκπροσωπεί τα κρασιά του ΕΟΣ στη 
Σερβία, αναδείχθηκε στα δέκα καλύτερα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

  

Την επίσηµη πρεµιέρα 
της ως Ποικιλιακός Οίνος 
Πελοποννήσου έκανε η ισπανική 
ποικιλία Albarino στο περίπτερο 
του Κτήµατος Μερκούρη στις 25 
Φεβρουαρίου στο Peloponnese 
Wine Festival. Η συγκεκριµένη 
ποικιλία εισήχθη στον ελληνικό 
αµπελώνα το 2009 από το 

Κτήµα Μερκούρη και µετά από 
εννιά χρόνια καλλιέργειας και 
πειραµατισµού εγγράφηκε στον 
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 
Αµπέλου, συνεχίζοντας στην 
ουσία την παράδοση του 
Κτήµατος στην εξερεύνηση 
ποικιλιών που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον και αναδεικνύουν 

τις δυνατότητές τους στο terroir 
της Ηλείας. Η νέα ετικέτα είναι 
µια µονοποικιλιακή έκφραση της 
οµώνυµης ισπανικής ποικιλίας 
της Γαλικίας µε εντυπωσιακή 
µύτη, ισορροπηµένη οξύτητα και 
επίµονη επίγευση, η οποία θα 
κυκλοφορήσει στον περιορισµένο 
αριθµό των 1.240 φιαλών.

Be My Hero 
φώναξε δυνατά 
η Gaia Wines
Τη διάθεση των ελάχιστων 
φιαλών βυθισµένου Θαλασσίτη 
που διασώθηκαν (4 φιάλες 
σοδειάς 2012 και 33 σοδειάς 
2013) σε ειδική τιµή και την 
προσφορά του ποσού που 
συγκεντρώθηκε για την 
προώθηση του έργου του «Be 
My Hero - Γίνε ο Ήρωάς µου» 
δροµολόγησε µε επιτυχία η Gaia 
Wines. Πρόκειται για µία Αστική 
µη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
µε στόχο την ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση και εγγραφή 
Ελλήνων Εθελοντών ∆οτών 
Μυελού των Οστών, στην 
εκπρόσωπο της οποίας, Κική 
Λεγάκι, παρέδωσαν το ποσό των  
6.500 ευρώ που συγκεντρώθηκε 
οι Λέων Καράτσαλος και 
Γιάννης Παρασκευόπουλος, 
συνιδιοκτήτες της Gaia Wines.

DESIGN

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ

Nέα εµφάνιση για τα 
Ποικιλιακά Λουλούδια
Μία από τις παλαιότερες σειρές κρασιών της 
Ελληνικά Κελλάρια Οίνων, τα «Ποικιλιακά 
Λουλούδια», άλλαξε εµφάνιση διατηρώντας 
πάντα τον µοναδικό της χαρακτήρα. Τις 
φιάλες της σειράς ντύνει η λευκή ετικέτα 
µε το όνοµα «Flowers», όπου ξεχωρίζουν 
ολάνθιστα λουλούδια, διαφορετικά για 
κάθε ποικιλία κρασιού. Τα «Ποικιλιακά 
Λουλούδια» αποτελούν µία σειρά κρασιών 
που προέρχονται από γηγενείς και 
διεθνείς ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες 
καλλιεργούνται σε διάφορους αµπελώνες 
ανά την Ελλάδα. Η σειρά αποτελείται από 
7 διαφορετικές ετικέτες, όλες τους µε 
Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη 
ή Ονοµασία Προέλευσης. Καθένα τους 
εκφράζει τον πλούτο και τη δυναµική των 
κυριότερων αµπελοοινικών περιοχών της 
χώρας µας, σύµφωνα µε την εταιρεία.
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ΕΣΟ∆ΕΙΑ 2016 ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ Ο ΧΑΡ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Την Σκυτάλη στα παιδιά του 
Το Σαντορίνη Σκυτάλη εσοδείας 2016 έρχεται να προστεθεί 
στα κρασιά του οινοποιείου Χατζηδάκη φέρνοντας µαζί του µια 
φορτισµένη συναισθηµατικά ιστορία: Μία δεξαµενή που δεν πρόλαβε 
να εµφιαλωθεί πριν τις 11 Αυγούστου 2017, την ηµέρα που ο 
καινοτόµος οινολόγος άφησε την τελευταία του πνοή, και που µέσα 
της δηµιουργήθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό κρασί, ένας µικρός 
θησαυρός, µια «Σκυτάλη» που παραδίδει ο πατέρας Χαρίδηµος στα 
παιδιά του Στέλλα, Αντώνη και Αριάδνη. Ένα κρασί µε ευχάριστα 
αρώµατα που η πολυπλοκότητά του ξεδιπλώνει τις πτυχές του 
Ασύρτικου. Η ετικέτα είναι σκίτσο της Στέλλας Χατζηδάκη.

ΚΤΗΜΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

ΙΝΤΕRNATIONAL ROSE WINE GUIDE

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Η ΠΡΩΤΗ ORANGE  
ΕΚ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Ένα orange wine, που φέρει την ετικέτα «Μυστήριο 14», από 100% 
Ασύρτικο, προερχόµενο από ξεχωριστό αµπελοτόπι µε υπεραιωνόβια 
πρέµνα ηλικίας σχεδόν 130 ετών, στην περιοχή του Πύργου 
παρουσίασε το «Κτήµα Αρτέµη Καραµολέγκου». Το «Μυστήριο 14» µε 
13,5% αλκοόλ είναι πολύ µικρής παραγωγής, µόλις 1.200 φιάλες, και 
είναι το πρώτο τύπου «orange» κρασί, που εµφιαλώθηκε στο νησί. Η 
εκχύλιση διήρκεσε 14 ηµέρες, η ζύµωση ολοκληρώθηκε σε περίπου 
28 ηµέρες και έµεινε στις οινολάσπες µε ανάδευση για 10 µήνες. 

Ευρωπαϊκή πόλη του 
κρασιού, το Ρέθυµνο 
Για πρώτη φορά µία ελληνική πόλη χρίζεται 
«Ευρωπαϊκή Πόλη Κρασιού» και για το 2018 
αυτή θα είναι το Ρέθυµνο, ύστερα από αίτηµα που 
κατέθεσε ο δήµος Ρεθύµνου σε συνεργασία µε 
την Αναπτυξιακή του Επιµελητηρίου Ρεθύµνου 
και για όλο το έτος είναι επιφορτισµένο µε 
την διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και 
σεµιναρίων µε θέµα το κρασί.

Το «Moi je m’en fous!» ροζέ, µε ΠΓΕ 
«Καρδίτσα», από την ποικιλία Μοσχάτο 
Αµβούργου , τιµήθηκε µε  το βραβείο  
«Diamond» στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
Οίνου «International  Rose Wine Guide 
- Session Prima 2018» , που έγινε στο 
Μονακό της Γαλλίας, αποσπώντας 
µάλιστα τη µεγαλύτερη βαθµολογία.
Tο βραβείο αυτό το έρχεται να 
συµπληρώσει την ήδη πλούσια σε 
διεθνείς διακρίσεις χρονιά για το Winery 
Monsieur Nicolas. Μετά τα Χρυσά  
Μετάλλια στο Berliner Wine Trophy, το  
Mundus Vini κ.ά. µε τα οποία διακρίθηκαν 
τα κρασιά του Οινοποιείου,  η βράβευση 
του «Moi je m’en fous!» (ροζέ) έρχεται 
να δικαιώσει τις προσπάθειες ετών του  
oινοποιού Γιώργου Καραµήτρου. 
Οι ετικέτες του Winery Monsieur 
Nicolas  διατίθενται σε όλη την Ελλάδα 
και εξάγονται στις ΗΠΑ, την Αγγλία, το 
Βέλγιο, τη Γερµανία, τον Καναδά, την 
Κύπρο, την Αυστρία κ.ά. Πληροφορίες 
στην ηλεκτρονική σελίδα: www.domaine-
messenicolas.gr

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά
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Ένα γνήσιο terroir στην Ακρόπολη
Ως ένα γνήσιο «terroir» το wine bar 
του ξενοδοχείου A for Athens δεν θα 
µπορούσε παρά να χαρακτηρίζεται από το 
ιδιαίτερο τοπίο του. Απέναντι από τον Ιερό 
Bράχο, το Ερέχθειο και τον Παρθενώνα, 
στο άκρο της πόλης «αναδύεται» µια 
οµορφιά που σαστίζει τον επισκέπτη

Ωπως το αρχαίο άλλοτε μάρ-
μαρο, στην Αθήνα του σή-
μερα σίδερο και ξύλο συμ-
βάλλουν στη διαμόρφωση 
του εσωτερικού χώρου. Οι 

oινοχόοι κουβαλούν μια παράδοση, 
έναν ρόλο χιλιάδων χρόνων που βρί-
σκει σήμερα την απόλυτη και πρωτα-
γωνιστική ερμηνεία του, προτείνο-
ντας «άκρατο οίνο» προσανατολισμέ-

νοι με εμπεριστατωμένη γνώση στον 
ελληνικό αμπελώνα, καθώς και σε φη-
μισμένες ευρωπαϊκές ποικιλίες. Τέλος 
το συμπόσιο εκφράζεται με τη ορμή της 
εντοπιότητας μέσα από συνταγές και μο-
ναδικά προϊόντα του ελλαδικού χώρου.  
Και μέσα σε αυτήν τη σύγχρονη μυστα-
γωγία ο επισκέπτης καλείται να ανακα-
λύψει ξανά το κρασί, με... πρόσωπο την 
Ακρόπολη.

Στα δυνατά χαρτιά του Α for Athens είναι το bar 
µε την απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και τους 
καταξιωµένους επαγγελµατίες που φροντίζουν 
γι’ αυτό. Την ευθύνη του µπαρ έχει ο Θοδωρής 
Πύριλλος, ενώ στο wine bar υπεύθυνος είναι ο 
σοµελιέ Αλέξανδρος Τριανταφύλλου. 
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Με την εξαιρετική πρώτη ύλη
της Λημνίας Γης
Η Λήµνος ήταν γνωστή στην αρχαιότητα για την άριστη ποιότητα καλών 

κρασιών, όπως τη µνηµονεύει ο Αριστοτέλης. Χιλιάδες χρόνια µετά, 
η διαχρονική πορεία τεσσάρων γενεών της οικογένειας Χατζηγεωργίου, 

ενσωµατώνει την παράδοση της ποιότητας και την τέχνη 
µιας σπάνιας οινικής δηµιουργίας

Κτήµα Χατζηγεωργίου

90-67_oinika_monopatia.indd   92 27/03/2018   23:46



Η επιχείρηση της οικογένειας Χατζη-
γεωργίου εδρεύει στο  Καρπάσι του 

Δήμου Λήμνου. Έχοντας την επίβλεψη 
της καλλιέργειας των αμπελώνων, στο ι-
διόκτητο οινοποιείο οινοποιούνται, πα-
λαιώνονται και εμφιαλώνονται, αυστηρά 
μόνο, κρασιά υψηλής ποιότητας. 
Πρόκειται για μία γη ευλογημένη, που, 
όπως μαρτυρούν οι αρχαιολογικές έρευ-
νες, είχε εμπνεύσει από τους Νεολιθι-
κούς χρόνους την τέχνη της αμπελοκαλ-
λιέργειας. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 
κατά την αρχαιότητα η Λημνία Γη, όπως 
λεγόταν, ήταν από τα σημαντικότερα κέ-
ντρα της Διονυσιακής λατρείας.

Ηφαιστιογενές έδαφος
Το έδαφος των αμπελιών της Λήμνου 
χαρακτηρίζεται αμμώδες και ηφαιστιο-
γενές  και το  υψόμετρο όπου αναπτύσ-
σονται είναι χαμηλό έως 260 μέτρα. Καλ-

λιεργούνται οι δύο τοπικές ποικιλίες: 
Μοσχάτο Αλεξανδρείας και Λημνιό.
Με πολλά ιδιόκτητα αμπέλια αλλά και 
με μια συνεχώς αυξανόμενη συνεργαζό-
μενη ομάδα παραγωγών έχει επιτευχθεί 
μια μεγάλη ετήσια παραγωγή που απορ-
ροφάται σε δέκα ετικέτες της επιχείρησης 
έως και σήμερα που διανέμονται σε όλη 
την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Πρόκειται για τις ετικέτες: Λημνία Γη λευ-
κός, Λαγοπάτι, Λημνιός Αμπελουργός, 
Καβειρώ, Λημνία Γη ερυθρός, Ηφαίστου 
γνώση, Ηφαίστου Λάβα, Mοσχάτος Λή-
μνου, Moscato D’ifestia και Lagopati Brut.
Mε έδρα ένα καινούργιο, σύγχρονο και 
επισκέψιμο οινοποιείο το οποίο εκτεί-
νεται σε μία επιφάνεια 1.800 τ.μ. σε έ-
να κτήμα 15 στρεμμάτων, με υπόγειες 
κάβες και αίθουσα γευσιγνωσίας εκα-
τοντάδες τουρίστες και οινόφιλοι καθ 
όλο το έτος επισκέπτονται και απολαμ-

βάνουν τους εκλεκτούς οίνους. Η ανα-
γνώριση της σημαντικής προσπάθειας 
της οικογένειας των οινοποιών είναι το 
πλήθος των βραβεύσεων των κρασιών 
σε πολλούς διαγωνισμούς και η υψηλή 
βαθμολόγηση σε αξιολογήσεις κρασιών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Άξιοι συνεχιστές 
της προηγούμενης γενιάς
Ολες αυτές οι βραβεύσεις που κατά 
καιρούς έχουν κερδίσει τα κρασιά του 
Κτήματος δυναμώνουν το πάθος και τη 
δημιουργικότητα  της οικογένειας Χα-
τζηγεωργίου. Ως άξιοι συνεχιστές της 
προηγούμενης γενιάς υπόσχονται με 
τη διατήρηση της ποιότητας του Λη-
μνιού αμπελώνα νέα προϊόντα και στο-
χεύουν στη διεθνή αναγνωρισιμότητα 
των τοπικών ποικιλιών και των κρασι-
ών της Λήμνου. 

Με πολλά ιδιόκτητα αµπέλια αλλά και µε µια συνεχώς αυξανόµενη 
συνεργαζόµενη οµάδα παραγωγών έχει επιτευχθεί µια µεγάλη ετήσια 
παραγωγή που απορροφάται σε δέκα ετικέτες της επιχείρησης.
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Περιπάτους στους αμπελώνες, πικ–
νικ στο δάσος με θέα τον Τορωναίο 

κόλπο, επισκέψεις στο οινοποιείο, ξενά-
γηση στις κάβες, γευστικές δοκιμές πα-
λαιωμένων κρασιών από τα βαρέλια, 
privé γευσιγνωσίες, οινικές κρουαζιέ-
ρες και ευεργετικές θεραπείες Wine Spa 
με τα προϊόντα του κτήματος «Zoé Grape 
Collection» περιλαμβάνει το μοναδικό 
πρόγραμμα οινοτουρισμού, που δημιούρ-
γησε για τους οινόφιλους σε όλο τον κό-
σμο το Κτήμα Πόρτο Καρράς, σε  συνερ-
γασία με το Porto Carras Grand Resort.  
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εμπει-
ρίας η Βίλα Γαλήνη, το μεγαλοπρεπές 
château του κτήματος, που υπήρξε σπίτι 
του Ιωάννη Καρρά και σήμερα λειτουργεί 
ως μουσείο.  Η Βίλα Γαλήνη προσφέρει α-
παράμιλλη θέα από όλα τα σημεία της, ενώ 
η ιστορική της κληρονομιά είναι πλούσια, 
καθώς στους χώρους της έχουν διαμείνει 
σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ισπα-
νός ζωγράφος Salvador Dali, η Μελίνα 

Μερκούρη, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
και η διάσημη πιανίστα Τζίνα Μπαχάου-
ερ. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να 
περιηγηθούν στον μεγαλύτερο ενιαίο βι-
ολογικό αμπελώνα της Ελλάδας, συνολι-
κής έκτασης 4.750 στρεμμάτων. 
Στα ομορφότερα σημεία του ιστορικού α-
μπελώνα πραγματοποιούνται στάσεις, δί-
νοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να 
απολαύσει στη σκιά των δέντρων τις απέ-
ραντες εκτάσεις του πράσινου των αμπε-
λιών και του μπλε του Αιγαίου, μάλιστα η 
στάση στην κορυφή του όρους Μελίτωνα 
επιτρέπει την θέα ως τις Βόρειες Σποράδες.   
Με την επίσκεψή τους στο οινοποιείο, ε-
πισκέπτες έρχονται σε επαφή με την πα-
ραγωγική και το κελάρι, όπου ωριμάζουν 
τα κρασιά για χρόνια, πριν κυκλοφορή-
σουν στην αγορά. Η αίθουσα γευσιγνω-
σίας «Μελισσάνθη», δίπλα από το οινο-
ποιείο, είναι το σημείο όπου οι οινόφι-
λοι δοκιμάζουν τα κρασιά του κτήματος. 
Όποιος επιθυμεί μπορεί να συνοδεύσει 

τη δοκιμή με κάποια από τις σοκολάτες 
κρασιού που έχει δημιουργήσει το κτή-
μα από 3 διαφορετικές ποικιλίες (Syrah, 
Chateau Porto Carras και Μαλαγουζιά).  
Πέραν αυτών, το Κτήμα Πόρτο Καρράς 
διοργανώνει κρουαζιέρες στο Άγιο Όρος 
και στον Τορωναίο Κόλπο, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων οι συμμετέχοντες μπο-
ρούν να δοκιμάσουν πέντε κρασιά, συνο-
δευόμενα από ένα καλάθι γεμάτο παρα-
δοσιακές ελληνικές νοστιμιές.
Ακόμη, προγράμματα όπως το «Wine n’ 
Grape Spa» και το «Wine n’ Golf»  προ-
σφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ψυχα-
γωγίας, ολοκληρώνοντας την εμπειρία 
της επίσκεψης. 
Τέλος, για όσους επιθυμούν κάτι ξεχωρι-
στό, η εντυπωσιακή βίλα Kalyva Mare, έ-
να από τα μυστικά σημεία της Σιθωνίας 
Χαλκιδικής, διατίθεται για ξεχωριστές δο-
κιμές πρόσφατων ή και παλαιωμένων ε-
σοδειών, συνοδεία οινολόγου, με θέα το 
απέραντο γαλάζιο. 

Ολοκληρωμένη εμπειρία 
οινοτουρισμού  

στη Σιθωνία
Περιήγηση στον µεγαλύτερο ενιαίο βιολογικό αµπελώνα της Ελλάδας, επαφή 
µε την παραγωγική διαδικασία στο οινοποιείο, στιγµές χαλάρωσης στο Wine 

Spa,  privé γευσιγνωσίες και οινικές κρουαζιέρες στο πρόγραµµα του Κτήµατος

Κτήµα Πόρτο Καρράς
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Η µοναδική Βίλα Γαλήνη, σύµβολο του Κτήµατος 
Πόρτο Καρράς, ανοίγει τις πόρτες της για να ταξιδέψει 
τον επισκέπτη σε µια άλλη εποχή. Η µοναστηριακή 
αρχιτεκτονική και οι ιστορίες του πανέµορφου 
château δε θα αφήσουν κανένα ασυγκίνητο.
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Ανακαλύπτοντας  
την ψυχή της Ραψάνης

Τον επιβλητικό Όλυµπο και τη θαυµαστή τοπογραφία του, το διάσπαρτο 
«φώλιασµα» των αµπελώνων στους πρόποδές του, τις αµπελοοινικές 

παραδόσεις που εξελίσσονται, όλα όσα δηλαδή κάνουν ξεχωριστή τη ζώνη 
ΠΟΠ Ραψάνη, συµπυκνώνει η εµπειρία Rapsani Wine Adventure

Μέσα από το Rapsani Wine Adventure, 
την εμπειρία που δημιούργησε η εται-

ρεία Tsantali, επιδιώκεται η προβολή της Ρα-
ψάνης, μιας από τις τέσσερις ΠΟΠ ζώνες με 
Ξινόμαυρο, ως εναλλακτικού οινοτουριστι-
κού προορισμού. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα 
δημιουργικό brainstorming, αλλά «χτίστη-
κε» μετά από: α) μελέτη των διεθνών τάσεων 
και επιτυχημένων πρακτικών, β) βαθιά γνώ-
ση των χαρακτηριστικών της ζώνης, σεβα-
σμό στην τοπική αμπελοοινική παράδοση και 
στην κληρονομιά–επένδυση της οικογένειας 
Τσάνταλη για αναβίωση του αμπελώνα και γ) 
στην απόλυτη βεβαιότητα ότι ενυπάρχει δυ-
ναμική, με πιο απτή απόδειξη το γεγονός ό-
τι η Tsantali Rapsani στην απαιτητική αγορά 
του Κεμπέκ στον Καναδά παραμένει ένα από 
τα πιο επιτυχημένα success stories της ελλη-
νικής οινοποιίας όσον αφορά στη δημιουργία 
και καθιέρωση brand name με διάρκεια και 
καταναλωτική πιστότητα (consumer loyalty).

Ο ορισμός του Στρατηγικού Μarketing
Σε επίπεδο σχεδιασμού, τo Rapsani Wine 
Adventure εκφράζει μία δημιουργική εφαρ-
μογή στρατηγικού marketing. Έπεσαν στο 
τραπέζι όλα τα στοιχεία που κάνουν μοναδι-

κή τη Ραψάνη, αξιολογήθηκαν και δημιουρ-
γήθηκε ένας εναλλακτικός τρόπος αφήγη-
σης της ιστορίας της Tsantali σε διεθνές κοι-
νό. Για παράδειγμα ο Όλυμπος δεν είναι απλά 
το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας αλλά η κατοι-
κία του Δωδεκάθεου. Η μορφολογία του και η 
τοποθεσία των αμπελώνων δεν είναι απλά μια 
παράθεση στοιχείων αλλά μια ξεχωριστή πε-
ριπετειώδης εξερεύνηση. Το κρασί της Ραψά-
νης δεν είναι απλά ένα κρασί αλλά ένα μονα-
δικό μωσαϊκό παράδοσης, βιοποικιλότητας, α-
μπελουργικής και οινολογικής ιδιαιτερότητας 
και πρόκλησης λόγω της συγκαλλιέργειας και 
συνοινοποίησης των τριών γηγενών ποικι-
λιών, o ορισμός του terroir και sub terroir, το 
Νέκταρ των Ολύμπιων Θεών. Στόχος της δη-
μιουργικής ομάδας ήταν να υπερβεί τα εσκαμ-
μένα των επισκέψεων σε αμπελώνες και των 
γευστικών δοκιμών. Και το κατάφεραν. 
Οι συμμετέχοντες επιβιβάζονται σε ανοικτά 
τζιπ και βιώνουν μια οινική περιπέτεια στον 
Όλυμπο. Κατά την ανάβαση από τα 200 στα 
700 και πλέον μέτρα, όλα τα USP (Unique 
Selling Points) του κρασιού αποκαλύπτονται: 
Μεικτά αμπέλια, γηγενείς ποικιλίες, κληρο-
νομιά από γενιά σε γενιά, φυσική ομορφιά, α-
φοσίωση, διαφορετικότητα και μυθολογία. 

Η εταιρεία Tsantali 
µε το Rapsani Wine 
Adventure αφηγείται 
τις αξίες της Ραψάνης 
προσφέροντας 
µια ανεπανάληπτη 
εµπειρία στους 
συµµετέχοντες. 

Οινοποιία Tsantali
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ΕΑΣ Κιάτου

Μ ε δυναμισμό και όραμα, πίστη και 
σχεδιασμό, τα τελευταία δύσκολα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης η ΕΑΣ 
Κιάτου, βασιζόμενη στους μετόχους της, 
που αποτελούνται από αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς της ευρύτερης περιοχής του ι-
στορικού δήμου Σικυωνίων, συμβάλλει 
θετικά στη παραγωγή αγροτικών προϊό-
ντων υψηλής ποιότητας.
Σχεδιάζοντας για το μέλλον και δείχνο-
ντας τη δυναμική της, παρά το δύσκολο 
και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 
Ένωση του Κιάτου επιλέγει στρατηγικά 
να επενδύσει στον δευτερογενή τομέα δη-

μιουργώντας αναπτυξιακές και οικονομι-
κές προοπτικές τόσο για τα προϊόντα της, 
όσο και για τους παραγωγούς μέλη της.
Η ενασχόληση με την αμπελουργία προ-
κάλεσε την ανάγκη μιας νέας δυναμικής 
πορείας για την οινοποίηση και δημιουρ-
γία ετικετών κρασιών υψηλής ποιότητας. 
Η αμπελουργική περιοχή εκτείνεται στην 
καρδιά της Κορινθίας, στον ορεινό όγκο, 
και έχει θέα τον Κορινθιακό κόλπο. Συν-
δυάζοντας εδάφη που είναι τα πλέον κα-
τάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια, χαμη-
λές θερμοκρασίες μαζί με το άπλετο φως 
της ηλιόλουστης Ελλάδας και το ιδιαίτερο 

μεράκι των παραγωγών, είναι η εγγύηση 
των υψηλών στάνταρ των κρασιών της. 
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του οινοποι-
είου βρίσκονται στην περιοχή του Μεγά-
λου Βάλτου σε υψόμετρο 650 μ. 

Επιλεγμένη οινοποίηση
Οι γευστικές ιδιαιτερότητες που προσδί-
δουν στα κρασιά οι τοπικές ποικιλίες και 
όχι μόνον (Ροδίτης, Ασπρούδι, Αγιωργί-
τικο, Μαυρούδι, Cabernet) τα κάνουν να 
ξεχωρίζουν και να γίνονται ελκυστικά 
στους γευσιγνώστες και στους καταναλω-
τές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσδίδει 

Αμπέλι και κρασί 
για ένα καλύτερο αύριο επιλέγει 

η ΕΑΣ Κιάτου
Με ιστορία που ξεκινά από το 1929, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κιάτου 

Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη Α.Ε αδιάλειπτα έως και σήµερα έχει καταγράψει µια 
λαµπρή πορεία 89 χρόνων δίπλα στον παραγωγό 
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η επιλεγμένη οινοποίηση και ο κατάλλη-
λος συνδυασμός ποικιλιών.

Διαρκής η προσπάθεια 
των παραγωγών
Ο σύγχρονος τρόπος καλλιέργειας με τον 
παραδοσιακό τρόπο οινοποίησης μαζί με 
τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολο-
γίας, δίνουν ως αποτέλεσμα τη διασφάλι-
ση της υγείας των παραγωγών με απόλυ-
το σεβασμό στη φύση και στο περιβάλλον. 
Με γνώμονα την ποιότητα των κρασιών, 
την ανταγωνιστική τιμή διάθεσης στον 
καταναλωτή, τη διαρκή προσπάθεια των 
παραγωγών της περιοχής, οι άνθρωποι 
της ΕΑΣ Κιάτου μελετούν και σχεδιάζουν 
τη δημιουργία νέων ετικετών ώστε να κα-
λύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς και τις 
αισθήσεις των καταναλωτών. 

Η αµπελουργική περιοχή εκτείνεται στο 
ορεινό όγκο της Κορινθίας µε θέα στον 

Κορινθιακό συνδυάζοντας τα πλέον 
κατάλληλα εδάφη για αµπελοκαλλιέργεια 

µε το µεράκι των παραγωγών, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο της ΕΑΣ Κιάτου, Κωνσταντίνο 

Παπαβασιλείου (φωτό κάτω αριστερά).
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Τέχνη 
και φιλοσοφία  

στις πλαγιές της Νεμέας 
Με δύο ετικέτες, των οποίων τα ονόµατα αντανακλούν τις ηθικές 

αξίες της Οικογένειας Παπαντώνη, η Οινοποιία της Νεµέας 
εστιάζει στην παραγωγή όσο το δυνατόν καλύτερων κρασιών 

Η Οινοποιία Παπαντώνη ιδρύθηκε το 
1992 από τα αδέρφια Αντώνη και 

Κάλλη Παπαντώνη. Η έδρα της βρίσκε-
ται νότια της πόλης του Άργους ενώ οι 
αμπελώνες πιο βορειοδυτικά, έξω από 
το χωριό Μαλανδρένι. Τα αμπέλια ανή-
κουν στη ζώνη της Νεμέας και αγορά-
στηκαν το 1979 από τον Αντώνη Παπα-
ντώνη, ο οποίος μετά από καριέρα, ως οι-
κονομολόγος, σε επιχειρήσεις του εξω-
τερικού αποφάσισε να δραστηριοποι-
ηθεί μακριά από τις πολύβουες μεγα-
λουπόλεις, κοντά στη φύση που πάντα 
λάτρευε, το αμπέλι και το κρασί. Βασι-
κά προϊόντα της οινοποιίας Παπαντώ-
νη είναι δύο μοναδικές ετικέτες, το «Μη-
δέν Άγαν» και το «Μέτρον Άριστον». Το 
«Μηδέν Άγαν», από 100% Αγιωργίτικο, 

έχει καθαρό, βαθυκόκκινο χρώμα, χα-
ρακτηριστικό μιας από τις σπουδαιότε-
ρες ελληνικές ερυθρές ποικιλίες. Η γεύ-
ση είναι βελούδινη, στρόγγυλη με φρου-
τώδη αρώματα και μακρά επίγευση στον 
ουρανίσκο. Το μπουκέτο των αρωμάτων 
του περιλαμβάνει πινελιές πιπεριών και 
ξηρών καρπών, που αναμειγνύονται τέ-
λεια με το κύριο άρωμα του Αγιωργίτι-
κου, αυτό της φράουλας και βατόμου-
ρου. Σερβίρεται στους 16°-18°C και συνο-
δεύει ιδανικά κόκκινα κρέατα και φαγη-
τά κατσαρόλας. Το όνομά του επιλέχθη-
κε από το γνωστό αρχαίο ελληνικό ρητό 
στο Μαντείο των Δελφών και σημαίνει 
«τίποτε σε υπερβολή». 
Ο λευκός ξηρός οίνος «Μέτρον Άριστον» 
παράγεται από το συνδυασμό του τοπι-

κού Ροδίτη (65%) και του κοσμοπολίτι-
κου Chardonnay (35%). Πρόκειται για 
έναν Πελοποννησιακό Οίνο ΠΓΕ με α-
παλά χρώματα λεμονιού και πράσινες α-
νταύγειες. Στη μύτη έρχονται αρώματα 
άνοιξης, ώριμου γκρέιπ-φρουτ, λάιμ, α-
χλαδιού και ροδάκινου. Το γεμάτο σώμα 
του χαρακτηρίζεται από μια φρέσκια οξύ-
τητα που εκπλήσσει τον ουρανίσκο αφή-
νοντας μια μακρά και ευχάριστη επίγευ-
ση. Σερβίρεται ιδανικά στους 9°-11°C, συ-
νοδεύοντας θαλασσινά και λευκά κρέα-
τα. Το όνομά του προτείνει την αποφυγή 
των ακροτήτων και υπερβολών ως την 
ορθότερη στάση στη ζωή του ανθρώπου 
και εκφράζει την αναζήτηση της χρυσής 
τομής και της αρμονίας στην πλειονότη-
τα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  

Οινοποιία Παπαντώνη
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Αγιωργίτικο και Ροδίτης 
µε εξαιρετικές σοδειές 
σε ιδανικά µικροκλίµατα 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αµπελώνων 
της Οινοποιίας Παπαντώνη, που βρίσκονται 
σε πλαγιές µέσου υψόµετρου 320 µ., 
είναι το αργιλοαµµώδες έδαφός τους 
που διαθέτει µοναδικές αποστραγγιστικές 
ιδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αργή 
ωρίµανση των σταφυλιών. Το µικροκλίµα 
(ξηρές ζεστές ηµέρες και δροσερές υγρές 
νύχτες) είναι ιδανικό για εξαιρετικές 
σοδειές των τοπικών ποικιλιών 
σταφυλιών -Αγιωργίτικου και Ροδίτη- µε 
έξοχα οινοποιητικά χαρακτηριστικά.
Εστιάζοντας σε δύο ξεχωριστές ετικέτες, 
το Αγιωργίτικο από τη µια και τον Ροδίτη-
Chardonnay από την άλλη, ο κεντρικός 
στόχος της Οινοποιίας Παπαντώνη είναι 
η παραγωγή όσο το δυνατόν καλύτερων 
κρασιών µε απόλυτη προσήλωση στη 
σηµασία των ονοµάτων τους, τα οποία 
και αντανακλούν τις ηθικές αξίες της 
Οικογένειας Παπαντώνη.
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Τ α σταφύλια χαρακτηρίζονται από υψη-
λή ποιότητα, ευνοημένα τόσο από τις ε-

ξειδικευμένες τεχνικές που χρησιμοποιεί 
η επιχείρηση, όσο και από τις άρτιες μικρο-
κλιματικές συνθήκες της περιοχής. 
Το ιδιαίτερο λεμονοπράσινο χρώμα του, 
μαζί με τις διακριτικές φυσαλίδες χαρακτη-
ρίζουν το κρασί οπτικά, ενώ στη μύτη ανα-
δύονται έντονα φρουτώδη αρώματα ώρι-
μου βερίκοκου, ροδάκινου και σταφυλιού, 
καθώς και νότες λουλουδιών και τροπικών 
φρούτων. Το στόμα του είναι πλούσιο και 
στρογγυλό με τραγανή οξύτητα και δροσε-
ρό αφρισμό που συμπληρώνεται αρμονι-
κά με τη γλυκύτητα και τα τυπικά αρώμα-
τα της ποικιλίας που ακολουθούν αυτά της 
μύτης. Η μακρά και κομψή επίγευσή του, 

οδηγεί τον ουρανίσκο σε ένα καθαρό και 
σπιρτόζικο τελείωμα. Οι γευστικοί συνδυ-
ασμοί που προτείνονται είναι είτε μόνο του 
ως απεριτίφ, είτε ως συνοδευτικό φρούτων, 
fingerfoods, και γλυκών κρεμώδους υφής.

Μακρά οικογενειακή παράδοση
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οινοποιία Γεωρ-
γίου Λαφαζάνη έχει μακρά παράδοση στον 
χώρο, καθώς ήδη από το 1950 ο Βασίλειος 
Λαφαζάνης ίδρυσε το πρώτο οικογενεια-
κό οινοποιείο στη Μαγούλα Αττικής.  Ο Γε-
ώργιος Λαφαζάνης ανήκει στη δεύτερη γε-
νιά της οικογένειας που δραστηριοποιείται 
στην οινοποιία, μεταφέροντας την επιστη-
μονική του κατάρτιση και το πάθος του για 
το κρασί. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση οι-

νοποιεί με φροντίδα και σε απόλυτα ελεγ-
χόμενες συνθήκες τις λευκές ποικιλίες Μο-
σχοφίλερο, Ροδίτης, Σαββατιανό, Μαλα-
γουζιά, Ασύρτικο και Sauvignon Blanc, κα-
θώς και τις ερυθρές Αγιωργίτικο, Cabernet 
Sauvignon, Merlot και Syrah.  Η υψηλή 
ποιότητα, το μέγεθος της παραγωγής και η 
σχέση ποιότητας – τιμής επιτρέπει στα κρα-
σιά της Οινοποιίας να είναι ανταγωνιστικά 
σε όλες τις αγορές και προσιτά σε όσο το δυ-
νατόν περισσότερους καταναλωτές. 
Στόχος της εταιρείας αποτελεί, εκτός από 
τη διαρκή ανανέωση της τεχνολογικής υ-
ποδομής, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 
επέκταση και αξιοποίηση του ιδιόκτητου α-
μπελώνα και στην καθιέρωση των κρασιών 
σε ξένες χώρες.

Αrtisti Moscato Sparkling 
Όταν το πάθος για το κρασί 

μπαίνει σε μπουκάλι
Στον ιδιόκτητο αµπελώνα της εταιρείας, στη θέση «Αχλαδιάς» της Νεµέας,  

η Οινοποιία Γεωργίου Λαφαζάνη παράγει το Artisti Moscato Sparkling, από τη λευκή ποικιλία Μοσχάτο

Οινοποιία Γ. Λαφαζάνη

Η µακρά και 
κοµψή επίγευσή 
του Artisti 
Moscato 
Sparkling οδηγεί 
τον ουρανίσκο 
σε ένα καθαρό 
και σπιρτόζικο 
τελείωµα.
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Οινικός πολιτισμός 
στην καρδιά του Αιγαίου

Συνεχίζοντας την πλούσια παράδοση της οικογένειας, το Οινοποιείο 
Βενετσάνου, το πρώτο βιοµηχανικό οινοποιείο της Σαντορίνης,  

είναι ξανά επισκέψιµο από το 2015 προσφέροντας µε την εξαιρετική 
αρχιτεκτονική του και τη µοναδική τοποθεσία του µια ολοκληρωµένη εµπειρία-
γνωριµία µε τα κρασιά του νησιού, τα οποία συνοδεύονται πάντα από εκλεκτά 

ελληνικά εδέσµατα δηµιουργώντας µια κορυφαία οινοτουριστική εµπειρία

Οινοποιείο Βενετσάνου
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Τ ο πιο διακριτό χαρακτηριστικό του 
οινοποιείου Βενετσάνου, το οποίο 

χτίστηκε το 1947 στην κορυφή του βρά-
χου, πάνω από το λιμάνι του Αθηνιού, 
αγναντεύοντας την Καλντέρα της Σα-
ντορίνης, είναι η αρχιτεκτονική του, 
βάση της οποίας χρησιμοποιούνταν η 
βαρύτητα και η φυσική επικλινής θέ-
ση με σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση, σε καιρούς όπου η πρόσβα-
ση σε ηλεκτρικό ήταν περιορισμένη έ-
ως μηδενική. Το οινοποιείο χτίστηκε 
με έναν αντισυμβατικό τρόπο από πά-
νω προς τα κάτω και το τελικό αποτέ-
λεσμα ήταν το κρασί με τη δύναμη της 
βαρύτητας να μεταφέρεται με σωλήνες 
από τη μονάδα στο λιμάνι του Αθηνιού 
και από εκεί να φορτώνεται στα πλοία. 

Μακραίωνη οικογενειακή παράδοση
Πρόκειται για μια οικογένεια με μακρά 
παράδοση στην παραγωγή κρασιού, η 
οποία αρχικά κάλυπτε τις ανάγκες του 
νησιού και μετά άρχισε να εξάγεται σε 

χώρες όπως η Ρωσία και η Αίγυπτος. 
Το τέλος του 19ου αιώνα τη βρίσκει στο 
Κάιρο όπου ο Αντώνης Βενετσάνος α-
κολουθώντας τον πατέρα του εξήγαγε 
κρασιά και άλλα αγαθά. Μετά το θάνα-
τό του την επιχείρηση ανέλαβαν οι δύο 
του γιοι, Ζάννος και Γιώργος. Ο Γιώρ-
γος ήταν ένα ιδιαίτερα εύστροφο άτο-
μο, εκτός από εξαιρετικός οινολόγος, 
και προχώρησε στην παραγωγή και άλ-
λων οινοπνευματωδών ποτών καθώς 
και αρωμάτων. Ανέλαβε το οινοποιείο 
το οποίο βρισκόταν δίπλα στην κατοι-
κία τους στο Μεγαλοχώρι. Τα κρασιά 
του κέρδισαν σημαντικά βραβεία τη δε-
καετία του ‘30 ενώ εγκαινιάστηκε και 
ένα κατάστημα πώλησης οίνων στα Φη-
ρά. Η ραγδαία ανάπτυξη ήρθε λίγο αρ-
γότερα, μετά το τέλος του B’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, όταν και κατασκεύασαν το 
οινοποιείο. Σήµερα η ιστορία συνεχίζε-
ται από τους κληρονόµους του Γ. Βε-
νετσάνου, Αναστάσιο - Νικόλαο Ζώρζο 
και τον αδελφό του Ευάγγελο Ζώρζο.
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Ειδήσεις

ΓΑΛΛΙΑ

ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΤΗ ΒΟΥΡΓΟΥΝ∆ΙΑ

COTES�DU�RHONE

Η Νάπα της Καλιφόρνια ήταν κάποτε μια πε-
ριοχή που ακολουθούσε την προσέγγιση α-
νάμειξης κρασιού του Μπορντό αλλά τον τε-
λευταίο καιρό μιμείται τη Βουργουνδία και 
προτιμά τα single-vineyard κρασιά. Σύμφω-
να με τον Jean-Guillaume Prats, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Estates & Wines 
(τομέας οίνου της LVMH, που περιλαμβάνει 
το Newton Vineyard της Καλιφόρνια), ο ο-
ποίος μίλησε στο drinkbusiness.com, η Νά-
πα κάνει μια προσπάθεια απομόνωσης των 
AVAs (American Viticultural Area) και sub-
AVAS και δίνει προτεραιότητα στην εμφι-
άλωση κρασιών από έναν μόνο αμπελώνα. 
Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη που, όπως εί-

ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙ 
ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ 
ΚΑΙ Η ΝΑΠΑ

Απάτη με ψευδείς ετικέτες κρασιών
Μία απάτη τεραστίου µεγέθους αποκάλυψαν οι γαλλικές αρχές, καθώς 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσαν στη δηµοσιότητα, µια από τις κορυφαίες 
οινοπαραγωγούς εταιρείες της περιοχής του Ροδανού χρησιµοποιούσε 
ψευδείς ετικέτες στις φιάλες της. Πρόκειται για 480.000 εκατόλιτρα οίνου που 
επισηµάνθηκαν µε τις ετικέτες Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône Villages ακόµα 
και Chateauneuf-du-Pape (10.000 εκατόλιτρα) µεταξύ Οκτωβρίου 2013 και 
Ιουνίου 2016, χωρίς αυτό να συνάδει µε την πραγµατικότητα. Η εταιρεία πίσω από 
την απάτη δεν κατονοµάζεται, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο πως πρόκειται για τη 
Raphaël Michel, έναν από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές κρασιού στη Γαλλία. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Γιουρουκέλη

ΑΠΟ Τ0 2021 ΩΣ ΤΟ 2027 ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ 372 ΕΚΑΤ.

To Brexit θα εξατμίσει 
το ιταλικό κρασί
Τεράστιο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αμπελοοινική βι-
ομηχανία θα μπορούσε να έχει το Brexit, καθώς, σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Παραγωγής και Εμπορίας Οίνου (CEEV), η ιταλική βι-
ομηχανία οίνου αντιμετωπίζει κίνδυνο «καταστροφής» 
λόγω της τεράστιας οικονομικής «μαύρης τρύπας» ύ-
ψους έως και 14 δισ. ευρώ ετησίως στη χρηματοδότηση 
της ΚΑΠ, η οποία θα μετακυλιστεί ιδιαίτερα στη βιομη-
χανία οίνου, που θα χάσει το 15% των συνεισφορών της. 
Για έναν σημαντικό παραγωγό κρασιού όπως η Ιταλία, 
αυτό θα σήμαινε μείωση κατά 372 εκατ. ευρώ τα έτη α-
πό το 2021 έως το 2027, ανέφερε η ιταλική εφημερίδα 
«Il Sole 24 Ore», υπολογίζοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται 
με μείωση του προϋπολογισμού κατά 52 εκατ. κάθε έ-
τος. «Οι παραγωγοί στηρίζονται στη χρηματοδότηση για 
συντήρηση των αμπελώνων τους κ.ο.κ. Η απώλεια της 
χρηματοδότησης είναι πιθανό να τους προκαλέσει μαζι-
κά προβλήματα», αναφέρει η εφημερίδα.

Paolo Castelletti, γ.γ. 
Unione Italiana Vini 

Εκπρόσωποι του 
κλάδου κρασιού και 
οινοπνευµατωδών 
συναντήθηκαν την 
1η Φεβρουαρίου 
µε την οµάδα 
του Michel Barnier για 
να πιέσουν προς 
την επίτευξη µιας 
συµφέρουσας 
συµφωνίας µε τη Μ. 
Βρετανία.

Cotes du Rhone 
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΖΙΑΚΟΖΑ

PROWEIN

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ

ΒΟΤΤLED Ex

πε, είχε υποκινήσει ο Bill Harlan με το οινο-
ποιείο του Bond, το οποίο ιδρύθηκε το 1997 
για να ταυτοποιήσει τα grand crus της Νάπα. 
O Prats είπε επίσης ότι η ζήτηση για τα μεγά-
λα κρασιά της περιοχής είναι ισχυρότερη από 
ποτέ και αυτό είναι κίνητρο για τους οινοποι-
ούς να απομονώνουν τα οινικά χαρακτηρι-
στικά συγκεκριμένων αμπελώνων. Υπάρχει 
σαφώς μια αίσθηση αναγνώρισης του terroir, 
κάτι που πιθανότατα δεν συνέβαινε πριν από 
20 χρόνια, συμπλήρωσε. Επιπλέον, ο Prats 
δήλωσε ότι έχει νόημα να επικεντρωθεί ο οι-
νοποιός της Καλιφόρνια στις ιδιαιτερότητες 
της τοποθεσίας, επειδή υπάρχουν σημαντι-
κές διαφορές στην έκφραση και το στυλ. 

«Στη Νάπα δεν υπάρχουν 
πολλά κρασιά κάτω των 50 

δολαρίων,  επειδή το κόστος 
της καλλιέργειας είναι πολύ 

υψηλό. Εποµένως απευθύνεται 
στον εξειδικευµένο 

καταναλωτή που επιθυµεί 
διαφορετικές εκφράσεις και 

στυλ υποστηρίζοντας την τάση 
προς το single-vineyard.»

J.G. Prats

Ψηφιακή πλατφόρμα 
εμπορίας εμφιαλωμένου 
οίνου από τη Vinex
Την επέκταση της ψηφιακής πλατφόρµας 
εµπορίας χύµα κρασιού, που λειτουργεί 
από το 2016, και στο εµφιαλωµένο 
ανακοίνωσε η VINEX στην έκθεση Prowein. 
Στόχος της πλατφόρµας, που θα έχει την 
επωνυµία Bottled Ex, είναι να επιτρέψει 
στους οινοπαραγωγούς,  τους ιδιοκτήτες 
εταιρειών και µεγάλων αλυσίδων λιανικής 
αλλά και στους εισαγωγείς και διανεµητές 
να εµπορεύονται το εµφιαλωµένο κρασί 
µε εξελιγµένες µεθόδους. Ο  Denys 
Hornabrook, συνιδρυτής και διευθύνων 
της VINEX, δήλωσε ότι η νέα υπηρεσία 
δηµιουργήθηκε για να ανταποκριθεί άµεσα 
σε αιτήµατα αγοραστών και παραγωγών, 
οι οποίοι αναζητούν συνεχώς τρόπους 
αναβάθµισης του προϊόντος.  Σηµειώνεται, 
ότι µέσω της υπάρχουσας πλατφόρµας για 
τον χύµα οίνο έχουν γίνει αγοραπωλησίες 
που αφορούν πάνω από 500 εκατοµµύρια 
λίτρα κρασιού, µούστου, χυµού σταφυλιού, 
κονιάκ και άλλων οινοπνευµατωδών.

Έφυγε ο μαέστρο των Barolo και Barbaresco
Γνωστός διεθνώς και ως «µαέστρο» ο Μπρούνο Τζιακόζα, ένας από τους σηµαντικότερους 
οινοποιούς του Πιεµόντε, ο οποίος πήρε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης το 1960,  «έφυγε» στις 
22 Ιανουαρίου σε ηλικία 88 ετών. Η µεγάλη του καινοτοµία ήταν η πρώτη εµφιάλωση των Barolo 
και Barbaresco. «Το Barolo Falletto Riserva Speciale 1971, που δοκιµάστηκε το 2013, ήταν απλά 
υπέροχο», γράφει το WS αποχαιρετώντας τον και συνεχίζει: «∆ε φοβόταν να καινοτοµήσει, αλλάζοντας 
από τσιµέντο σε ανοξείδωτο χάλυβα κι από σλαβόνικη σε γαλλική δρυ, αλλά δεν θα χαρακτηριστεί 
παραδοσιακός ή µοντερνιστής. Ήταν απλά ο Τζιακόζα, ο µαέστρο, που έκανε αιθέριες οινοποιήσεις».
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Έκρηξη δημιουργίας  
με εκατοντάδες νέες και 
εναλλακτικές κυκλοφορίες 
Κρατώντας σηµειώσεις στους καταλόγους του Οινοράµατος περίπου 
10.000 οινόφιλοι και επαγγελµατίες πέρασαν από τους διαδρόµους του 
Ζαππείου για να δοκιµάσουν πάνω από 2.000 διαφορετικές ετικέτες

ΚΕΙΜΕΝΟ Mαρίνα Σκοπελίτου 

Οίνοι ροζέ, φυσαλίδες, άγριες ζύμες, 
σταφύλια βιοδυναμικής καλλιέργει-

ας αλλά και «φυσικά κρασιά» ελάχιστων 
παρεμβάσεων. Όλες οι νέες τάσεις της δι-
εθνούς οινικής σκηνής «σερβιρίστηκαν» 
στα ποτήρια του φετινού Οινοράματος δί-
νοντας ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τα α-
ντανακλαστικά των Ελλήνων οινοποιών. 
Εξίσου ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η με-
γαλύτερη έκθεση ελληνικού οίνου, που 
πραγματοποιήθηκε από τις 10-12 Μαρτί-
ου στο Ζάππειο Μέγαρο, κατάφερε να προ-
σελκύσει περίπου 10.000 επαγγελματί-
ες και οινόφιλους. Ωστόσο, σε μία κλάδική 
έκθεση, όπως το Οινόραμα, σημασία δεν έ-
χει μόνο το μέγεθος του κοινού αλλά και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του. «Έκπληκτος 
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από τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των ε-
πισκεπτών δήλωσε  ο Γάλλος οινοπαρα-
γωγός, Jerome Demiere,  που φέτος συμ-
μετείχε στο Οινόραμα ως εκθέτης, υπο-
γραμμίζοντας πως στις περισσότερες εκ-
θέσεις του εξωτερικού οι επισκέπτες «έρ-
χονται για να πιουν» κάτι που δε βρήκε 
να ισχύει στο Οινόραμα. 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ
Με περισσότερες από 2.000 διαφορετι-
κές ετικέτες από 350 οινοποιεία και α-
ποσταγματοποεία, το Οινόραμα μπορού-
σε φέτος να καλύψει μία τεράστια γκάμα 
καταναλωτικών προτιμήσεων αλλά και 
επαγγελματικών αναγκών. Αν και ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο ιδού κάποια από ατα 
κρασιά που ξεχωρίσαμε:
• Το βραβευμένο Museum Collection 
2015 του Κτήματος Γεροβασιλείου α-
πό Μαλαγουζιά (40%) και άλλες λευκές 
ποικιλίες (60%). Η ωρίμανση σε δρύινα 
βαρέλια έδωσε ένα κρασί με πολύπλοκα 
αρώματα μελιού, ανανά, βουτύρου και 
ξηρών καρπών και διάρκεια στο χρόνο.
• Ο πειραματικός Ροδίτης Μάτσα χωρίς 
θειώδη 2017 της Οινοποιητικής Μπου-
τάρη. Ένα κρασί σε πειραματικό στάδιο 
που  ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα, την οξύ-
τητα και το ελαφρύ του σώμα. 
• Το L’ Esprit du Lac 2016 του Κτήμα-
τος Κυρ Γιάννη από  Ξινόμαυρο (100%). 
Τα λουλουδάτα αρώματα διαδέχονται τις 

φρουτένιες νότες σε αυτό το απαλό σο-
μόν κρασί. Το «Πνεύμα της Λίμνης» (αυ-
τό σημαίνει το όνομά του) ήρθε ως απά-
ντηση του Κυρ-Γιάννη στα γαλλικά ροζέ 
που κατακλύζουν την παγκόσμια αγορά.
• Η Ρετσίνα Αφρός 2017 από το Οινοποι-
είο Κεχρή από Ροδίτη (100%). Πρόκει-
ται για την πρώτη ρετσίνα που εμφια-
λώνεται αφιλτράριστη για να κρατήσει 
τον φυσικό αφρισμό και τα αρώματα του 
κρασιού που ζυμώνει.
• Το Yliana NV του Κτήματος Πόρτο 
Καρράς από Μαλαγουζιά (34%), Ασύρ-
τικο (33%) και Λημνιό (33%). Στη δεύτε-
ρη χρονιά κυκλοφορίας του το αφρώδες 
αυτό κρασί ξεχωρίζει για τον δροσερό και 
λεμονάτο χαρακτήρα του. 

Το Οινόραµα, η µεγαλύτερη έκθεση 
ελληνικών κρασιών οργανώνεται 
ανελλιπώς από το 1994. Φέτος, 
εκτός από τις χιλιάδες επισκέπτες 
της έκθεσης, επαγγελµατίες και 
οινόφιλους, στο Οινόραµα βρέθηκαν 
µε πρωτοβουλία της Enterprise 
Greece, δεκάδες αγοραστές οίνων 
και οινοχόοι από σηµαντικές οινικές 
αγορές του εξωτερικού, όπως η 
Ιαπωνία, η Κορέα και η Αγγλία.
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Με νέο Κανονισμό  
ο Διαγωνισμός Οίνου 
Θεσσαλονίκης

Με νέο πρωτοποριακό κανονισµό 
και 753 δείγµατα ολοκληρώθηκαν 
οι ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµοί Οίνου & 
Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης, που 
διοργανώνει η  ΕΝΟΑΒΕ και τους 
οποίους διευθύνει ο Κωνσταντίνος 
Λαζαράκης MW. Η γευσιγνωσία ήταν 
τριήµερη, από τις 27 Φεβρουαρίου 
έως την 1η Μαρτίου, µε 25 ειδικούς 
να βαθµολογούν τα δείγµατα που 
προέρχονταν από Ελλάδα, Βραζιλία, 
Γερµανία, Γεωργία, Κύπρο και Τουρκία. 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατά της, 
οι  συµµετοχές κατανέµονταν σε  έξι  
κατηγορίες, στις οποίες και προέκυψαν 
τα εξής αποτελέσµατα: Καλύτερος 
Λευκός Οίνος: Γεροβασιλείου Museum 
Collection, 2016,  Καλύτερος Ροζέ:  
Aetheria, 2017 – Σεµέλη ΑΕ,  Καλύτερος 
Ερυθρός:  Ραψάνη Χρυσοχόου 
Special Edition, 2009,  Καλύτερος 
Επιδόρπιος:  Vinsanto Αργυρός 4 Ετών 
Παλαίωσης, 2010, Καλύτερος Αφρώδης 
ή Ηµιαφρώδης: Κυρ Γιάννη Ακακίες 
Sparkling, 2017 και Καλύτερη Ρετσίνα: 
Στ. Κεχρή ∆άκρυ του Πεύκου, 2017. Για 
την απονοµή της διάκρισης «Καλύτερος 
Οίνος του ∆ιαγωνισµού», ισοψήφισαν 
τα Κτήµα Γεροβασιλείου Museum 

Collection, 2016 ΠΓΕ Επανοµή, Ραψάνη 
Χρυσοχόου Special Edition, 2009 ΠΟΠ 
Ραψάνη και Vinsanto Αργυρός 4 Ετών 
Παλαίωσης, 2010 ΠΟΠ Σαντορίνη. Ως 
«Καλύτερο Απόσταγµα» διακρίθηκε το 
Παλαιωµένο Τσίπουρο Τυρνάβου, 2010.

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου

ΧΙΛΤΟΝ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η δική µας Νατάσα Στασινού απονέµει 
το Χρυσό Μετάλλιο στην Οινοποιία 
Ντουράκη για τον Λύχνο λευκό 2016.
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Brand το Thessaly Wines θέλουν να κάνουν οι οινοποιοί της Θεσσαλίας

ΚΕΙΜΕΝΟ�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  
Βασιλική Πασχάλη Τσαντοπούλου

Σκορπίζοντας χρώµα και άρωµα 
οίνου ο Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων 
Επιχειρηµατιών (ΕΣΥΝΕ) Θεσσαλίας, 
προχώρησε στη διοργάνωση του 1ου 
Φεστιβάλ Θεσσαλικού Οίνου το πρωί του 
Σαββάτου 24 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο 
Divani Palace, στη Λάρισα. «Το µεράκι, ο 
πολιτισµός και η κουλτούρα του τόπου µας 
δηµιουργούν το ιδιαίτερο αυτό προϊόν, το 
κρασί, το οποίο µε κάθε µέσον πρέπει να 
στηρίζουµε και να αναβαθµίζουµε, τόνισε 

ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός στην εναρκτήρια οµιλία του, 
ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Οινολόγων, Θάνος Καραθάνος, ανέφερε ότι 
«το Θεσσαλικό κρασί έχει και την ιστορία και 
την δυναµική µε πάρα πολύ καλά ποικιλιακά 
χαρακτηριστικά. Το δικό µας κρασί πρέπει 
να το γνωρίσουµε πρώτα εµείς και σιγά-
σιγά να γίνει γνωστό και στο εξωτερικό». 
Αποτελεί στρατηγική επιλογή η στήριξη 
της ανάπτυξης του ελληνικού αµπελώνα 
µέσα και από τη διαφύλαξη, πιστοποίηση 
και αξιοποίηση των τοπικών γηγενών 

ποικιλιών και κλώνων, καθώς αυτές 
αποτελούν το ισχυρότερο ανταγωνιστικό 
του πλεονέκτηµα, ανέφερε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Βασίλης Κόκκαλης, κλείνοντας τον κύκλο 
των οµιλιών. Ο κ. Κόκκαλης εγκαινιάζοντας 
την έναρξη των εργασιών του 1ου Φεστιβάλ 
Θεσσαλικού Οίνου στη Λάρισα έκανε λόγο 
για µια εξαιρετική πρωτοβουλία για την 
προβολή και την προώθηση του εξαιρετικού 
κρασιού που παράγεται στην περιοχή και 
συνεχάρη τον Ελληνικό Σύνδεσµο Νέων 
Επιχειρηµατιών για τη διοργάνωση.

DIVANI PALACE, ΛΑΡΙΣΑ

Η Αµπελουργική Οινοποιητική Φίλια 
Γη, η Οινοποιία Αθανάσιος Μηνάς και ο 
Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
Τυρνάβου ήταν ανάµεσα στους 
πολυάριθµους εκθέτες οινοποιούς που 
µύησαν στον πλούτο της Αµπελουργικής 
Θεσσαλίας τους επισκέπτες του 1ου 
Φεστιβάλ  Θεσσαλικού Οίνου.
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Ενισχυμένη η θέση των τοπικών 
ετικετών στην Prowein 2018

Η άνοδος των τοπικών ετικετών, οι 
οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
συγκριτικά µε τις εισαγόµενες, 
παγκοσµίου φήµης ετικέτες, έγινε 
αντιληπτή περισσότερο από κάθε άλλη 
χρονιά στην ProWein 2018.
Οι τοπικές ετικέτες έχουν αποκτήσει 
πλέον βασικό ρόλο στην παγκόσµια 
αγορά, µετατρέποντας τον όρο 
«local» σε κάτι φρέσκο και µοντέρνο. 
Αντιθέτως, η τάση που επικρατούσε 
παλαιότερα, όταν ο όρος «εισαγόµενο»  
προσέδιδε αυτόµατα µια αίσθηση 
ποιοτικής υπεροχής, φαίνεται να 
αποτελεί παρελθόν. Μάλιστα, πολλοί 
οινοποιοί, ανταποκρινόµενοι σε αυτήν 
την τάση, άρχισαν να ανακαλύπτουν εκ 
νέου ξεχασµένες ποικιλίες σταφυλιών 
αλλά και τεχνικές παραγωγής.

Από 64 χώρες, 7.000 εκθέτες
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκθεση 
ProWein  αποτελεί τη µεγαλύτερη 
και δηµοφιλέστερη έκθεση οίνου και 
ποτών παγκοσµίως. Την φετινή χρονιά 
στην έκθεση συµµετείχαν συνολικά 
6.870 εκθέτες από 64 χώρες, δίνοντας 

στους εµπορικούς επισκέπτες την 
ευκαιρία, σε διάστηµα τριών ηµερών, 
να εξερευνήσουν µια πλούσια γκάµα 
κρασιών και οινοπνευµατωδών ποτών 
από όλο τον κόσµο. Σχολιάζοντας την 
τεράστια συµµετοχή, ο διευθυντής 
του εκθεσιακού χώρου Messe, Hans 
Werner Reinhard, δήλωσε: « Όποιος 
έχει εξελίξει το πάθος του για το κρασί 
και το ποτό σε επάγγελµα απλά δεν 
µπορεί να χάσει την ProWein».
Όσον αφορά τους επισκέπτες, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 
60.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν την 
ProWein το 2018, ενώ ένας στους 
δύο ταξίδεψε στο Ντίσελντορφ 
από χώρα πλην της Γερµανίας. 
Συγκεκριµένα, οι επισκέπτες 
προήλθαν από 113 χώρες.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Βασίλης Νάνης

18�20 MAΡΤΙΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Όποιος έχει εξελίξει το πάθος του για το 
κρασί και το ποτό σε επάγγελµα απλά δεν 
µπορεί να χάσει την ProWein», δήλωσε ο 
διευθυντής του εκθεσιακού χώρου Messe, 
Hans Werner Reinhard.

∆υναµική ήταν και η ελληνική 
συµµετοχή, καθώς ο αριθµός 

των ελληνικών οινοποιείων που 
συµµετείχαν φέτος έφτασε τα 100, µε 

την Αττική και την Πελοπόννησο να 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους.
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Wine & Spirits Olymp Awards

9th Symposium of the 
Institute of Masters of Wine

Με µεγάλο ενδιαφέρον αναµένεται η 
δεύτερη έκδοση του διαγωνισµού οίνου 
και αποσταγµάτων Olympic Awards 
στα τέλη Μαΐου στην Αθήνα. Παρά τις 
όποιες δυσκολίες τιης πρώτης χρονιάς, 
οι διοργανωτές του διαγωνισµού µιλούν 
απο τώρα για διπλάσιο και µεγαλύτερο 
αριθµό διαγωνιζόµενων δειγµάτων, καθώς 
και για µιά νέα εποχή στους οινικούς 
διαγωνισµούς της χώρας. Οι καινοτοµίες 
αναµένονται να είναι πολλές τόσο στο 

διοργανωτικό όσο και στο θεσµικο κοµµάτι 
του διαγωνισµού. Όπως επισήµανε ο 
Γιώργος Κουβέλης, διευθυντής του 
διαγωνισµού, περισσότερες λεπτοµέρειες 
θα αποκαλυφθούν εντός Απριλίου κατά τη 
διάρκεια της  αναµενόµενης συνέντευξης 
Τύπου του διαγωνισµού. Σε αναµονή 
λοιπόν των διοργανωτικών και θεσµικών 
αποκαλύψεων. Για επιπλέον πληροφορίες 
επισκεφθείτε το site http://www.olympa-
wards.com 

Το παγκόσµιο οινικό γεγονός του 
καλοκαιριού είναι αναµφίβολα το 9ο 
Συµπόσιο του IMW (Institute of Mas-
ters of Wine), µε τίτλο Living Wine που 
θα λάβει φέτος χώρα από τις 14 ως και 
τις 17 Ιουνίου στην πόλη Logrono της 
επαρχίας La Rioja στην Ισπανία. 
Όπως κάθε τέσσερα χρόνια τριακόσιοι 
και πλέον άνθρωποι από κάθε γωνιά 
του πλανήτη και κάθε πτυχή του 
οινικού κόσµου θα συναντηθούν σε ένα 
απόλυτα διαδραστικό και ανταλλακτικό 
συγχρονισµό οινικών απόψεων και 

πολιτισµών. Οι θεωρητικές θεµατικές 
ενότητες αναµφίβολα καλύπτουν 
κάθε πτυχή του σύγχρονου οινικού 
κόσµου, από τις νέες ανερχόµενες 
περιοχές αµπελοκαλλιέργειας ως και 
τη µεταµοντέρνα προώθηση κρασιού. 
Με τον ίδιο τρόπο οι γευστικές δοκιµές 
ξεπερνούν στο σύνολό τους κάθε 
φαντασία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως 
το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει 
κρασιά απο το Νεπάλ ως και την Αγγλία.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε 
το site  www.livingwine2018.com

25�27 ΜΑΙΟΥ

14�17 ΙΟΥΝΙΟΥ

11-15 Μαΐου 
Sani Gourmet
To καθιερωµένο γαστρονοµικό και οινικό 
ραντεβού του Μαΐου µε τα αστέρια Michelin θα 
πραγµατοποιθεί φέτος από τις 11 ως και τις 15 
Μαΐου αποκλειστικά στο ξενοδοχείο Sani Resort.

21-23 Μαΐου  

London Wine & Spirits Fair
Περισσότερες από 40.000 ετικέτες 40 και 
πλέον οινοπαραγωγικών χωρών από κάθε 
γωνιά του πλανήτη είναι τουλάχιστον πολλοί 
διαφορετικοί λόγοι για να επισκεφθεί κάθε 
οινόφιλος το κεντρικό Λονδίνο, περιοχή 
Olympia, το τρίτο δεκαήµερο του Μαΐου. H 
38η έκδοση του London International Wine 
& Spirits Fair αναµένεται καλύτερη απο 
κάθε προηγούµενη φορά, µε αστείρευτες 
γευσιγνωστικές και εκπαιδευτικές προτάσεις.

26-27 Μαΐου 

Ανοικτές Πόρτες 
To καθιερωµένο ανοιξιάτικο ραντεβού των 
οινόφιλων µε τους χώρους δηµιουργίας των 
κρασιών, τα οινοποιεία, θα πραγµατοποιηθεί 
το διηµέρο 26 και 27 Μαΐου , από τις 11.00 
π.µ. ως και τις 19.00 µ.µ. 

2 Ιουνίου 
Decanter Italian Wine Fair

Οι άνθρωποι του βρετανικού οινικού περιοδικού 
Decanter αποφάσισαν να αφιερώσουν το 
Σάββατο 2 Ιουνίου στα κρασιά της µεγαλύτερης 
οινοπαραγωγικής χώρας του κόσµου, της 
Ιταλίας.Από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευµα 
όσοι βρεθούν στο Landmark Ηotel του Λονδίνου 
θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν οινικά από 
το Barolo στο Veneto και το Chianti κι από εκεί 
στην Αίτνα και στη Σικελία.

10 Ιουνίου 
Drink Pink
Την Κυριακή 10 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο Hilton, όπως ακριβώς και πέρυσι, 
η εκδήλωση Drink Pink, που είναι αφιερωµένη 
αποκλειστικά στα ροζέ ή ερυθρόχροα κρασιά.

Εκδηλώσεις πού & πότε
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Το κρασί ήταν εντέλει 
εκείνο που έκανε  
τον Μαρξ κομμουνιστή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΗΣ

Η εξαθλίωση των αµπελουργών 
κέντρισε το ενδιαφέρον του Μαρξ.
Μετά τις φιλοσοφικές σπουδές 
στο Βερολίνο, σε νεαρή ηλικία 
αφιέρωσε µια σειρά άρθρων στην 
εφηµερίδα Rheinische Zeitung 
στην εξαθλίωση όπου οδηγούσε 
τους αµπελουργούς η επιβολή 
υπερβολικών δασµών. Ακολούθως, 
είναι γνωστό ότι ο Μαρξ λάµβανε 
συχνά πυκνά δέµατα µε κρασιά από 
τον φίλο του Φρίντριχ Ένγκελς, 
ο οποίος δεν ήταν µόνο εύπορος 
και σε θέση να αγοράζει καλής 
ποιότητας κρασί, αλλά και βαθύς 
γνώστης των µυστικών του οίνου

Καθοριστικό ρόλο στη ζωή και τη σκέψη του Μαρξ, µιας και 
εκτός από φίλος του οίνου ήταν και ιδιοκτήτης αµπελώνα, 
διαδραµάτισε το κρασί. ∆ιαθέτοντας ο ίδιος αµπέλια, έζησε από 
κοντά την κρίση των αµπελουργών στην περιοχή του ποταµού 
Μόσελ τον δέκατο ένατο αιώνα, στις δεκαετίες το ’30 και του 
’40, µε αποτέλεσµα να διατυπώσει τα πρώτα βασικά οικονοµικά 
ερωτήµατα, στα οποία στηρίχθηκε το έργο του.
Ο Μαξίµ φον Σούµπερτ στέκεται µπροστά σε έναν αµπελώνα, ο 
οποίος κάποτε ανήκε στην οικογένεια του Καρόλου Μαρξ. 
Η ιστορική πλέον έκταση, λίγο έξω από τη γενέτειρα του 
Γερµανού φιλοσόφου στην πόλη Τρηρ, βρισκόταν στην 
κατοχή της οικογένειας Μαρξ επί περίπου τρεις δεκαετίες 
και πουλήθηκε εν έτει 1822 στους προγόνους του σηµερινού 
ιδιοκτήτη Μαξίµ φον Σούµπερτ.
«Περισσότερα από 5.000 λίτρα κρασί το χρόνο παρήγαγε η 
οικογένεια Μαρξ σε αυτόν τον αµπελώνα, τον οποίο αγόρασε 
ο πατέρας του Καρλ Μαρξ, ο δικηγόρος Χάινριχ Μαρξ», λέει ο 
κ. Σούµπερτ. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η έκταση πέρασε 
για µια περίοδο στον γιο του Κάρλ Μαρξ. Μετά το θάνατο της 
µητέρας του ο Γερµανός φιλόσοφος πούλησε τις τελευταίες 
ποσότητες κρασιού, περίπου 40 hl, που είχαν αποµείνει στο 
κελάρι του πατρικού του. 
Το κρασί έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη ζωή του Καρλ Μαρξ, από 
την γέννηση του οποίου συµπληρώνονται φέτος στις 5 Μαΐου 
200 χρόνια. Όχι µόνο επειδή του άρεσε η οινοποσία, αλλά και 
επειδή, όπως σηµειώνει ο συγγραφέας Γενς Μπάουµαϊστερ στη 
βιογραφία του Μαρξ, «το κρασί ήταν εν τέλει εκείνο που έκανε 
τον Μαρξ κοµµουνιστή». Πηγή: Deutsche Welle

Ο Μαξίµ φον 
Σούµπερτ στέκεται 
µπροστά σε έναν 
αµπελώνα, ο οποίος 
κάποτε ανήκε στην 
οικογένεια του Καρλ 
Μαρξ, συγγραφέα 
του εµβληµατικού 
έργου «Το 
Κεφάλαιο». 

Όπου κι αν βρέθηκε 
στο εξωτερικό ο Καρλ 
Μαρξ στα χρόνια που 
πέρασαν, διατήρησε 
στενούς δεσµούς 
µε τον αµπελώνα 
της οικογένειάς του. 
«Στις επιστολές του 
αναφερόταν συχνά στην 
ποιότητα του κρασιού, 
ενώ ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα λάµβανε 
δέµατα από τον πατέρα 
του µε κρασί από τα 
αµπέλια τους.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορία
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TrailsTrails
Τεύχος  Νο 17 
Απρίλιος-Ioύνιος 2018
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ  ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 4 ευρώ 

ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ
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ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΑΡΠΑΞΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΕΙ 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΙΝΙΚΗ ΡΟΤΑ
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