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Τεύχος Νο 31 Απρίλιος-Ιούνιος 2022
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 3 ευρώ

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΙ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 

ΟΙ CRU ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ  
ΧΤΙΖΟΥΝ ΑΞΙΑ   

ΣΤΙΣ ΠΟΠ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ   

ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Wine Trails    3

Ubi concordia, 
ibi victoria

θεσµός των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, ενώ υποστηρίζεται σθεναρά από την 
ευρωπαϊκή αρχή και το κοινοτικό πλαίσιο, στη χώρα µας δεν έχει βρει τη δέουσα 
ανταπόκριση και επιτυχία. Η πληµµελής οργάνωση στο πεδίο της αγροτικής 
παραγωγής από τη µια και η αυξηµένη καχυποψία µεταξύ των κρίκων της 

αλυσίδας αξίας από την άλλη, καθιστούν τη συνύπαρξη στις διεπαγγελµατικές δύσκολη.  
Έτσι, ακόµα και στις περιπτώσεις που τυγχάνουν αναγνώρισης από τις αρµόδιες αρχές, η 
δραστηριότητά τους εξαντλείται στην υλοποίηση κάποιων προγραµµάτων προώθησης και 
προβολής των προϊόντων του κλάδου, χωρίς να «ανοίγονται» σε θέµατα που σχετίζονται µε 
την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Θεωρείται βέβαιο ότι, όσο ευρύτερη είναι η συµµετοχή 
των συντελεστών ενός κλάδου σε µια διεπαγγελµατική οργάνωση, τόσο µεγαλύτερη είναι η 
εµβέλειά της και η δυνατότητα παρεµβάσεων προς όφελος των µελών που εκπροσωπεί. 
Στον κλάδο του οίνου λειτουργεί εδώ και χρόνια η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου 
και Οίνου, η οποία κατά καιρούς έχει φέρει εις πέρας σηµαντικό έργο και η συνεισφορά της 
στην ανόρθωση του ελληνικού οίνου υπήρξε καθοριστική. Είναι επίσης αλήθεια ότι τα τελευταία 
χρόνια η δραστηριότητα της Ε∆ΟΑΟ έχει ατονήσει και η δράση της ακολουθεί την πεπατηµένη. 
Με άλλα λόγια, κάποια κοινοτικά προγράµµατα προώθησης του οίνου στο εξωτερικό, είναι 
αυτά που «συντηρούν» την οντότητά της. Το πολυετές πρόγραµµα για την αµπελουργία στην 
Ελλάδα µάλλον έχει µείνει γράµµα κενό, ενώ απουσιάζει και το όραµα για την επόµενη µέρα. 
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, το αίτηµα του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ) να 
εγγραφεί στη ∆ιεπαγγελµατική, φέρνοντας ενδεχοµένως ένα νέο αέρα στη δραστηριότητά της, 
θα µπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Ωστόσο, από το 2019 που έχει υποβληθεί, ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση. Τελευταία, µάλιστα, πέρασε στο καταστατικό της Ε∆ΟΑΟ µια διάταξη που προβλέπει ότι 
για να γίνει αποδεκτό ένα νέο µέλος (φορέας) θα πρέπει να εκπροσωπεί τουλάχιστον το 3% των 
αµπελουργών, όπως και το 3% των µεταποιητών του κλάδου. Με το αίτηµα του 2019 και µε 42 
αµπελουργούς και οινοποιούς - µέλη τότε (σήµερα αριθµεί 56 µέλη), ο ΣΜΟΕ εκπροσωπούσε το 
2,4%. Το όριο του 3% στο καταστατικό της Ε∆ΟΑΟ τέθηκε πρόσφατα. Και είναι απορίας άξιο, γιατί 
µια διεπαγγελµατική να µην επιζητά να αγκαλιάσει όλα τα νέα µέλη. Ενδεχοµένως η απάντηση να 
δοθεί από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, όπου έχει ήδη υποβληθεί σχετικό ερώτηµα.     

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Εκδότης-∆ιευθυντής

editorial

Ο
Αφιέρωµα: 
Αγιωργίτικο
Έχει συνδέσει την ύπαρξη και την 
ακµή του µε τη ζώνη της Νεµέας. 
Αναπόφευκτα, πολλοί το έχουν 
χαρακτηρίσει πολυδύναµο κι 
άλλοι ατµοµηχανή παραγωγής 
διαφορετικών στυλ κρασιών. 
Η αλήθεια είναι ότι διαθέτει το 
χαρακτήρα και το βάθος για 
να προσκαλεί φυσαλίδες την 
ίδια στιγµή που απολαµβάνει
τις χάρες τις µακρόχρονης 
ερυθρής παλαίωσης. Ωστόσο, ο 
πολυδιάστατος χαρακτήρας του το 
καθιστά ένα εξαιρετικό όπλο για το 
σύνολο του σύγχρονου ελληνικού 
αµπελώνα, καθώς µπορεί να 
δηµιουργεί συναρπαστικά κρασιά 
από το Νότο ως και το Βορρά. 

Αφιέρωµα: 
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Wine Trails    5

 ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
10 Η ΝΕΑ ΦΥΛΗ COOL ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ
 Είναι νέοι, οικονοµικά ισχυροί και έχουν άλλες πηγές πλούτου

 ΦΙΛΟ∆ΟΞΟ ΞΑΝΑ ΤΟ PAPAZKARASI 
14 ΤΟ «ΣΤΑΦΥΛΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ» ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ
 Μεγάλη επένδυση από τον Τούρκο οινοποιό Mustafa Camlica 

 Α∆ΡΑΝΕΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
24 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
 Ξεχασµένες τοπικές ποικιλίες αµπέλου έρχονται στο προσκήνιο

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΕΧΡΗΣ
28 ΚΑΘΕ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ
 Θύµα της επιτυχίας της έπεσε η ρετσίνα, που βιώνει τη δεύτερη νιότη της

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
36 ΜΕ 500 ΝΕΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΑ STANDS Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ
 Οι Μικροί Οινοποιοί επενδύουν στις ποικιλίες του τόπου τους

Απρίλιος-Ιούνιος 2022

περιεχόµενα

62 47

περιεχόµενα
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I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24,  
Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905,  
Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Λάζαρος Γατσέλος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ειρήνη Σκρέκη

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παναγιώτης Ταµπαξής
Ειρήνη Βλάχου

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA KAI 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
46 ΜΕ ΠΑΓΕΤΟ ΥΠΟ∆ΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Η ΓΑΛΛΙΑ
 Άρωµα βανίλιας διαχρονικά για την παγκόσµια κατανάλωση οίνου 

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
58 ΟΙΝΟΣ, ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
 Με σηµαντικές επενδύσεις θωρακίζονται τα τοπικά οινοποιεία

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ
62 ΟΛΗ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ
 Με αίσθηση του µέτρου και συναρπαστικά κρασιά σε όλη την Ελλάδα

 ΟΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
81 ANAΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΝΟΡΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΑΒΕ
 Τελικά ίσως και να µην «κλωτσάει» µε το ψάρι το κόκκινο κρασί

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
82 ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ
 Στο µικροσκόπιο της παλαιοντολογικής έρευνας τα γαλλικά terroirs

Απρίλιος-Ιούνιος 2022

περιεχόµενα

62 51

40

Στο εξώφυλλο του Wine Trails 
φιλοξενείται η Κωνσταντίνα 
Ψιλιώτη στη γευστική δοκιµή 
των Αγιωργίτικων οίνων.

www.agronews.gr
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8    Wine Trails

Μ
ε περισσότερα από 30 δισεκατοµµύρια γυάλινες φιάλες κρασιού µίας χρήσης που 
παράγονται κάθε χρόνο, η βιοµηχανία του κρασιού επιβάλλεται να αξιολογήσει, να 
συνεργαστεί και να δράσει µε γνώµονα τη φιλικότητα στο περιβάλλον. Έτσι, η 
εταιρεία Accolade Wines συνεργάστηκε µε την ecoSPIRITS, για να λανσάρει το 

πρώτο σύστηµα διανοµής κρασιού κλειστού βρόχου στον κόσµο. 

Η επιλογή του κρασιού που φιλοξενείται στις νέες συσκευασίες που επιτρέπουν το 
χαρακτηρισµό του ως χύµα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για το κορυφαίο εµπορικό σήµα 
φιλικού προς το περιβάλλον κρασιού της Accolade, Banrock Station. Μια ετικέτα µε µακρά ιστο-
ρία στις δράσεις που σχετίζονται µε την  προστασία του περιβάλλοντος στην Αυστραλία. Η νέα δια-
δικασία δεν θα προσφέρει µόνο ποιοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον κρασί. Προσφέρει επίσης 
στους χώρους φιλοξενίας πλεονέκτηµα κόστους και κλιµακούµενη µείωση αποτυπώµατος άν-
θρακα. Επιπλέον, η πρωτοπόρος εταιρεία, µε έδρα την Αυστραλία, έχει ήδη επιτύχει βιώσιµα ορό-
σηµα για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, συµπεριλαµβανοµένης της ουδετερότητας άνθρα-
κα στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, 98% ανακυκλώσιµων συσκευασιών σε όλη την Αυστραλία 
και την Ευρώπη και 98% αποφυγή υγειονοµικής ταφής στους αυστραλιανούς αµπελώνες.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος διανοµής κρασιού µε σύστηµα κλειστού βρόχου, 
το πρώτο κρασί ecoPLANT της Αυστραλίας θα βρίσκεται στο κέντρο του Σίδνεϊ, καθιστώ-
ντας το προσβάσιµο σε οινοθήκες και εστιατόρια. Το  Banrock Station θα ξεκινήσει µια δοκιµή 
της τεχνολογίας κυκλικής συσκευασίας (επαναχρησιµοποιούµενης) κρασιού της ecoSPIRITS, 
που ονοµάζεται ecoTOTE, µε πολλαπλούς επιτόπου χώρους διάθεσης µε έδρα το Σίδνεϊ το 
πρώτο εξάµηνο του 2022. Αρχικά, τα κρασιά Pinot Grigio, Rosé και Pinot Noir  Banrock Station 
θα προσφέρονται στην πιο πρόσφατη µορφή ecoTOTE 3.0W σε πελάτες επιτόπου. Σταδιακά, 
κάθε κρασί θα µπορεί να µεταφερθεί και θα παραδοθεί σε διαφορετικούς χώρους σε µορφή 
ecoTOTE της ecoSPIRITS. Πρόκειται για ένα πλήρως επαναχρησιµοποιούµενο γυάλινο δοχείο 
4,5 λίτρων που αντικαθιστά τα κλασικά µεµονωµένα µπουκάλια κρασιού 750 ml. Το κρασί επι-
λογής Θα µπορεί να εµφιαλωθεί εκ νέου µε την τεχνολογία SmartPour της ecoSPIRITS. 

Του 
Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Καινοτοµία στον 
τρόπο µεταφοράς 
και παράδοσης του 
κρασιού ενώ µειώνει 
τις επιπτώσεις της 
βιοµηχανίας στο 
περιβάλλον.

Από εδώ και µπρος 
καλό θα ήταν όλοι να 
ξανασκεφτούµε την 
προσέγγισή µας γύρω 
από το χύµα κρασί, 
καθώς αυτή είναι  
µόνο η αρχή.

Καλπάζοντας µε χύµα διάθεση

 ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος Ο Μυστικός ∆είπνος - 1568

εισαγωγή
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168 12 80  23%
ετήσια αύξηση 
επενδυτών από 
τη Νέα Υόρκη

χιλ δολ. η µέση 
επένδυση των  
πελατών από  ΝΥ

χώρες συνιστούν 
το χώρο δράσης  
της Cult Wines 

χιλ. δολάρια 
minimum επένδυση 
σε Cru Classe

επενδύσεις

τάσεις
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Η ΝΕΑ «ΦΥΛΗ» 
COOL ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
∆ΕΝ ΨΑΧΝΕΙ ΚΕΡ∆Η 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ
Ένα εντελώς νέο φαινόµενο, τον «Επενδυτή Ταυτότητας», 

καταδεικνύει έκθεση της Cult Wines Investment, σύµφωνα µε 

την οποία εναλλακτικοί επιχειρηµατίες «εφορµούν» στο κρασί 

λόγω της αγάπης τους για µια περιοχή ή µια ποικιλία αλλά και 

µε την προσδοκία να ζήσουν την οινοποιητική εµπειρία, καθώς 

έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία για κέρδος

Κείµενο Μαρία Γιουρουκέλη

ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ε µια µελέτη, µε τον τίτλο «Η εναλλακτική έκθεση πλούτου» 
(The Alternative Wealth Report) της Cult Wines Investment, 
αποκαλύφθηκε µια νέα «φυλή» επενδυτών που θέλει να αι-
σθάνεται δέσµευση µε κάτι περισσότερο από οικονοµική α-

νταµοιβή και αναζητά πεδία που είναι πιο cool από τη µέση επένδυση.
«Είναι µια βαθιά αλλαγή στις στάσεις, τις εµπειρίες και τις προσδοκί-
ες που γέννησε ένα εντελώς νέο επενδυτικό φαινόµενο: τον Επενδυτή 
Ταυτότητας», αναφέρει η έκθεση. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, «το εκλε-
κτό κρασί έχει αυξηθεί σε αξία κατά µέσο όρο 127% τα τελευταία δέκα 
χρόνια» και «47% των millennial εκατοµµυριούχων έχουν τουλάχιστον 
το 25% του πλούτου τους σε κρυπτονοµίσµατα» δείχνοντας ότι ο «επεν-
δυτής ταυτότητας» έχει επίσης µια τάση για NFTs.
«Κάποιοι αγοράζουν για συγκινήσεις, άλλοι αγοράζουν για να κάνουν 

Σ

10  

χρόνια Cult  Wines  
και χαρτοφυλάκιο 
330 εκατ. δολ.

«Κάποιοι αγοράζουν για συγκινήσεις, άλλοι για 
να κάνουν τον κόσµο καλύτερο, άλλοι αναζητούν 
πολιτιστική κρύπτη. Οι εναλλακτικοί επιχειρηµατίες 
αλλάζουν τον κόσµο των επενδύσεων» τονίζει o 
διευθύνων σύµβουλος της Cult Wineς, Tom Gearing.
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12    Wine Trails

τον κόσµο καλύτερο, άλλοι αναζητούν πολιτιστική κρύπτη. 
Οι εναλλακτικοί επιχειρηµατίες, είναι νέοι, οικονοµικά ι-
σχυροί και αλλάζουν τον κόσµο των επενδύσεων για πά-
ντα», τονίζεται στην έκθεση.
Ο συνιδρυτής του Future Laboratory, Chris Sanderson, 
δήλωσε: «Αυτή η έκθεση υπογραµµίζει πώς -ακόµα και σε 
µια περίοδο αστάθειας και οικονοµικής αβεβαιότητας- α-
ναδύεται ένας εξαιρετικά ανθεκτικός επενδυτής υψηλής 
καθαρής αξίας, κάποιος που ανατρέπει την τάση όσον α-
φορά την αναζήτηση εναλλακτικών ευκαιριών περιουσι-
ακών στοιχείων, ευνοώντας αναδυόµενους επιχειρηµατι-
κούς τοµείς και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών πλατφορ-
µών προς όφελός τους. Ανορθόδοξη, τολµηρή και άκρως 
επιχειρηµατική, αυτή η νέα νοοτροπία των επενδυτών κα-
θορίζει την ατζέντα για την επόµενη δεκαετία».

Κίνητρο η αγάπη για µια περιοχή ή µία ποικιλία 
Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της Cult Wines 
Investment, Tom Gearing, πρόσθεσε: «Η πανδηµία έχει ε-
πιταχύνει πραγµατικά τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του 
κρασιού ως προϊόντος, ως κατηγορίας και τώρα ως ασφα-
λούς στοιχήµατος. Παράλληλα, η επιθυµία του επενδυτή 
για περιουσιακά στοιχεία έχει εξελιχθεί, η επικείµενη οικο-
νοµική ανταµοιβή δεν είναι πλέον κυρίαρχο κίνητρο, αλλά 
είναι προσωπικά πάθη που οδηγούν τη διαφοροποίηση ε-

ντός των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Βλέπουµε 
αναδυόµενους επενδυτές να έρχονται σε εµάς µέσω της 
αγάπης τους για µια περιοχή ή µια ποικιλία σταφυλιού, αλ-
λά και µε την προσδοκία να το ζήσουν καθώς έχουν άλλες 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων».

Η τεχνολογία εκδηµοκρατίζει το καλό κρασί
Εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού για επενδυτές ταυτό-
τητας περιλαµβάνουν αυτά που εί-
ναι γνωστά ως «vin-vestments» µε τα 
ευρήµατα της έκθεσης που περιγρά-
φουν πώς «η τεχνολογία εκδηµοκρα-
τίζει το καλό κρασί, επιτρέποντας στα 
άτοµα να υπερασπιστούν τις περιο-
χές και να κοιτάξουν πέρα από τις κυ-
ρίαρχες καθιερωµένες πηγές στη Γαλ-
λία και την Ιταλία» και αυτό, µε τη σει-
ρά του, τροφοδοτεί την αγοραστι-
κή τάση. Σύµφωνα µε την Cult Wines 
Investment, οι ΗΠΑ παρατηρούν ιδιαί-
τερα µια άνοδο σε τέτοιους επενδυτές 
που ενδιαφέρονται να εµπλακούν στο κρασί, αποκαλύπτο-
ντας ότι «υπήρξε αύξηση 23% από έτος σε έτος στους Α-
µερικανούς επενδυτές, µε 168 χιλιάδες δολάρια η µέση ε-
πένδυση από πελάτες της Ν. Υόρκης».

Σε µια περίοδο οικονοµικής αβεβαιότητας 
αναδύεται ένας εξαιρετικά ανθεκτικός επενδυτής 
υψηλής καθαρής αξίας, σηµειώνει ο συνιδρυτής 
του Future Laboratory, Chris Sanderson.

επενδύσεις

τάσεις

Στις ΗΠΑ και κυρίως 
στη Νέα Υόρκη 
σηµειώνεται µια 
σηµαντική άνοδος σε 
επενδυτές ταυτότητας 
που ενδιαφέρονται να 
εµπλακούν στο κρασί
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14    Wine Trails

διεθνή επενδύσεις

ΦΙΛΟ∆ΟΞΟΣ ΞΑΝΑ Ο ΠΡΟΓΟΝΟΣ  
ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΕΝΙΩΝ ΟΙΝΩΝ
Αν και την ποικιλία σταφυλιού Papazkarasi που ενδηµεί στην Τουρκία είναι µάλλον 
απίθανο να τη βρει κάποιος σήµερα σε οποιαδήποτε λίστα κρασιών της Ευρώπης ή 
των ΗΠΑ, σίγουρα θα καταλάµβανε στην πρώτη θέση των προτιµήσεων της ελίτ των 
οινόφιλων του 5ου µ.Χ. αι., όταν τεκµηριώνεται για πρώτη φορά σε γραπτό κείµενο

Κείµενο  Μαρία Γιουρουκέλη 

Ένα κρασί γεµάτο από µαύρο 
κεράσι και µπαχαρικό µε  

απίστευτα απαλές, βελούδι-
νες ταννίνες δίνει η ποικιλία 

Papazkarasi, η οποία έχει  
εξαιρετικές επιδόσεις τόσο σε 
µονοποικιλιακές ετικέτες, όσο 

και σε χαρµάνια.
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apazkarasi σηµαίνει το «σταφύλι του Πάπα» στην τουρκι-
κή γλώσσα και αναφέρεται στην εποχή που ο προκαθήµε-
νος της Ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας κατοικούσε στην Κων-
σταντινούπολη (537-752 µ.Χ.). Ο θρύλος µάλιστα λέει ότι το 

Papazkarasi ήταν τότε το αγαπηµένο κρασί κάθε Ποντίφικα. Σήµερα, ό-
µως, υπάρχει µόνο ένας γνωστός παραγωγός στην Τουρκία που φτιά-
χνει αυτό το κρασί και έχει επενδύσει πολλά για να γίνει επιτυχία στις διε-
θνείς αγορές. «Το Papazkarasi είναι σαν ένα άρωµα µπαχαρικών», λέει ο 
Mustafa Camlica, ιδρυτής και ιδιοκτήτης των κρασιών Chamlija στην περι-
οχή Strandja της Τουρκίας, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόµετρα από τη 
Μαύρη Θάλασσα. «Κάθε κρασί που φέρει µπαχαρικά θα πρέπει, θεωρητι-
κά, να συνδέεται µέσω του DNA του µε το Papazkarasi».
Τα φυσικά χαρακτηριστικά βανίλιας που το χαρακτηρίζουν, χωρίς κα-
µία επίδραση από το δρύινο βαρέλι, κάνουν το Papazkarasi εξαιρετι-
κό τόσο ως µονοποικιλιακό όσο και σε χαρµάνια. «Ακόµα κι αν δεν χρη-
σιµοποιήσετε δρυ, θα έχετε αυτή τη γεύση βανίλιας», λέει ο Camlica στο 
thedrinkbusiness.com. Με συνολικά 90 εκτάρια σήµερα αµπέλια, συµπερι-
λαµβανοµένων των αµπελώνων µε Chardonnay, Riesling, Cabernet Franc 
και Merlot, οι εξερευνήσεις του κ. Camlica στο Papazkarasi αντιπροσωπεύ-
ουν τη «µεγαλύτερη επένδυση µέχρι τώρα» αναφέρει ο ίδιος. 

Κρασιά που ταιριάζουν µε πικάντικα φαγητά
«Κανείς δεν το ξέρει εκτός Τουρκίας, εποµένως δεν µπορούµε να χρε-
ώσουµε 50 λίρες το µπουκάλι», σηµειώνει µε έµφαση. Σύµφωνα µε τον 
Τούρκο οινοποιό, το Papazkarasi δίνει «σούπερ αρωµατικά κρασιά, πολύ 
στρωµένα, µε τεράστια οξύτητα, που ταιριάζουν απόλυτα µε τα πικάντικα 
φαγητά». Ένα κρασί γεµάτο από µαύρο κεράσι και µπαχαρικό µε απίστευ-
τα απαλές, βελούδινες ταννίνες. Όπως έγινε γνωστό, ο Camlica ετοιµά-
ζεται να κυκλοφορήσει την πρώτη ετικέτα Papazkarasi «Marcel Biron» 
στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου, µε τιµή £40. Το όνοµα της ετικέτας 
προέρχεται από τον Biron, έναν Γάλλο αµπελουργό που βοήθησε στην α-
ναζωογόνηση της τουρκικής οινοποιίας και του οποίου η ακούραστη εκ-
στρατεία οδήγησε στην προσθήκη του Papazkarasi στον κατάλογο των 
«ευγενών οινοστάφυλων» το 1948 από τον OIV. 
Να σηµειωθεί ότι έχουν παραχθεί µόλις 1.250 µπουκάλια από αυτό το α-
κατέργαστο και αφιλτράριστο ξηρό κόκκινο κρασί, που αποτελεί το απο-
τέλεσµα ενός µακροπρόθεσµου οράµατος.

P

O Mustafa Camlica, ιδρυτής και 
ιδιοκτήτης των κρασιών Chamlija 
στην περιοχή Strandja της 
Τουρκίας, έχει επενδύσει στην 
ποικιλία Papazkarasi πιστεύει στις 
διεθνείς της δυνατότητες.

Όταν το Οινοποιείο Chamlija ξε-
κίνησε τη λειτουργία του εστία-

σε στην παραγωγή κρασιών α-
πό διεθνείς ποικιλίες για να 

κερδίσει αναγνώριση. Σύµφω-
να µε τον ιδιοκτήτη του Mustafa 
Camlica «αυτή η κατάσταση µας 
επιτρέπει πλέον να παράγουµε 
κρασιά από τοπικές ποικιλίες».
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Προαπαιτούµενα, προϋποθέσεις, κανόνες και κυρίως ένας µηχανισµός ελέγχου τόσο 

του αµπελώνα, όσο και του παραγόµενου κρασιού, µπορούν να εξασφαλίσουν την 

αναγνώριση χαρισµατικών αµπελώνων, που θα αναδείξουν όλη τη ζώνη όπου ανήκουν

Τα πρώτα ελληνικά crus
χαρισµατικοί αµπελώνες της Νάουσας

καλλιέργεια αµπελώνας
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αµπελουργική ζώνη της Νάουσας αποτελεί 
µία από τις σηµαντικότερες της χώρας, ό-
χι ως προς την έκτασή της που µε δυσκολία 
σήµερα πλησιάζει τα 5.000 στρµ., αλλά, κυ-

ρίως, ως προς τη µακρόχρονη ιστορία και τη φήµη της 
ποιότητας των κρασιών της. Το 1971 αποτελεί το ορόση-
µο της έναρξης της σύγχρονης ιστορίας της αµπελοοινι-
κής Νάουσας µε την αναγνώριση του ΟΠΑΠ «Νάουσα» 
(νυν ΠΟΠ). Είναι η χρονιά κατά την οποία µπήκαν οι βά-
σεις για την εγκατάσταση νέων αµπελώνων µε βάση τα 
επιστηµονικά δεδοµένα της εποχής. 
Το παλαιό κύπελλο εγκαταλείφθηκε και έδωσε τη θέση 
του σε µοντέρνα υποστυλωµένα συστήµατα διαµόρφω-
σης, ενώ το Ξινόµαυρο παραµέρισε όλες τις άλλες ποι-
κιλίες που καλλιεργούνταν διάσπαρτα στους παλιούς α-
µπελώνες (Νεγκόσκα, Σέφκα, Βάψα, Πρεκνάδι κ.ά.), 
ως η ποιοτικότερη ποικιλία ανάµεσά τους. Χάρη στην ύ-
παρξη της εταιρείας Μπουτάρη, τη βοήθεια του Ινστι-
τούτου Οίνου και ιδιαίτερα της µεγάλης κυρίας του ελ-
ληνικού κρασιού, Σταυρούλας Κουράκου-∆ραγώνα, 
και την ύπαρξη της πρώτης ∆ιεπαγγελµατικής όργάνω-
σης ΟΠΑΠ Νάουσα, η αµπελουργική Νάουσα µελετή-
θηκε όσο λίγες ζώνες στη χώρα. 

ΤΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ 1992
Η ποιοτική διάκριση των αµπελώνων της Νάουσας
Το ποιοτικό δυναµικό των αµπελώνων της υπήρξε το 
θέµα ενός ερευνητικού προγράµµατος του Ινστιτούτου 
Οίνου, τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάστηκαν 
στο πρώτο οινολογικό συνέδριο το 1992 στην Αθήνα. 
Όσο κι αν η παράδοση γνωστοποιεί την ύπαρξη ξεχωρι-
στών αµπελότοπων στη Νάουσα (Γάστρα, Σµίξη, Καραΐ-
δα κ.ά.), που οι αµπελώνες τους δίνονταν προίκα στους 
πολύφερνους γαµπρούς, σε αντίθεση µε τους λιγότε-
ρους τυχερούς που τους τιµούσαν µε αυτούς στο Κου-
κούλι, το ερευνητικό αυτό πρόγραµµα «ερµήνευσε»  ε-
πιστηµονικά την ποιοτική αυτή διάκριση. 
Παράλληλα ανέδειξε την ύπαρξη και άλλων ποιοτικών 
αµπελώνων στη ζώνη της  Νάουσας, αφού πλέον στον 
ΟΠΑΠ Νάουσα συµµετείχαν αµπελώνες και άλλων πε-
ριοχών που στο τέλος του 19ου αιώνα δεν ήταν αµπε-
λόεσσες. Ας µην ξεχνάµε ότι στις αρχές του 20ού αιώ-
να, ο πληθυσµός της περιοχής εµπλουτίστηκε µε πρό-
σφυγες της Ανατολικής Ρωµυλίας µε έντονη αµπε-
λουργική παράδοση στην πατρώα γη, αλλά και µε τους 
ιδιαίτερα εργατικούς Πόντιους πρόσφυγες.
Mε µπροστάρη την εταιρεία Μπουτάρη και στη συνέ-
χεια τη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Οίνων ΟΠΑΠ Νάου-
σα, και µε τη βοήθεια ερευνητικών προγραµµάτων, δηµι-
ουργήθηκε ο εδαφολογικός χάρτης της ζώνης, ξεκίνη-
σε η κλωνική επιλογή του Ξινόµαυρου, µελέτες του συ-

Η

Κείµενο Χαρούλα Σπινθηροπούλου 
Γεωπόνος, ειδικός αµπελουργίας,οινοποιός
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στήµατος έδαφος-κλί-
µα-φυτό, µελέτη του 
αρωµατικού δυναµι-
κού του Ξινόµαυρου, 
της σχέσης «φορτίο 
πρέµνων-φαινολικός 
πλούτος-τεχνικές οι-
νοποίησης», πολλά α-
πό τα αποτελέσµα-
τα των οποίων παρου-
σιάστηκαν στο δεύ-
τερο οινολογικό συ-
νέδριο το 1998, αλ-
λά και σε άλλα συνέ-
δρια στη συνέχεια (Α-
µπελος-Σαντορίνη, ∆ι-
εθνές συµπόσιο για το 
Sangiovese-Φλωρε-
ντία, Συνέδριο Giesco 
στη Λισσαβώνα  κ.α.) .

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ
Ορίστηκαν 14 περιοχές και 6 κλιµατικές ζώνες
Σε αυτές τις ερευνητικές εργασίες, αλλά και σε αρ-
κετά δεδοµένα που οι εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή προσέφεραν,  βασίστηκε η µε-
λέτη «Επαναπροσδιορισµός των ζωνών Νάουσας 
και Γουµένισσας» που υλοποίησαν οι ∆ρόµοι του 
Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας.
Στα πλαίσια αυτής της µελέτης οι µελετητές Χαρού-
λα Σπινθηροπούλου και Βασίλης Μαρίνος χώρισαν 
τη ζώνη σε 13 περιοχές µέσα σε 6 κλιµατικές ζώνες. 
Η διάκριση έγινε µε βάση τα δεδοµένα του µεσοκλί-
µατος και των εδαφικών χαρακτηριστικών των περι-
οχών και κυρίως του µητρικού πετρώµατος, όπως 
προέκυψαν από τον εδαφολογικό χάρτη.
Σε κάθε όµως µία από αυτές τις 13 περιοχές (14 µε 
την ένταξη και του Ροδοχωρίου στη ζώνη το 2011), 
υπάρχουν αµπελώνες µε διαφορετικά εδαφικά χα-
ρακτηριστικά, που προέρχονται µεν από το ίδιο µη-
τρικό πέτρωµα, αλλά που η εξέλιξή τους υπό την ε-
πίδραση παραγόντων όπως το κλίµα, το ανάγλυ-
φο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες κ.ά.,  έδωσε 
γέννηση σε διαφορετικά εδάφη.
Έτσι στη Γάστρα, στον Παλιοκαλιά, στα Γαλλικά, στη 
Ράµνιστα και στις άλλες περιοχές,  όλοι οι αµπελώ-
νες  δεν έχουν το ίδιο έδαφος, τον ίδιο προσανατο-
λισµό, το ίδιο µικροκλίµα και εν τέλει το ίδιο δυναµι-
κό. Γι' αυτόν το λόγο, η χρήση ενός τέτοιου τοπωνυ-
µίου-περιοχής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δια-
κριτικό κρασιών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η 
έννοια λοιπόν του terroir Γάστρα, Γαλλικά, Παλιοκα-

λιάς, Ράµνιστα κ.ά. περιορίζεται σε εξαιρετικά κρα-
σιά µεµονωµένων αµπελοτεµαχίων, συγκεκριµένων 
εκµεταλλεύσεων, εντός των περιοχών αυτών. 

ΣΧΕΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ
Βασική προϋπόθεση ο έλεγχος της παραγωγής
Η τελευταία µελέτη όµως ανέδειξε τη σχέση που υ-
πάρχει ανάµεσα στο έδαφος (και κυρίως τη δοµή, το 
pH  και την περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέ-
στιο) και τα χαρακτηριστικά του Ξινόµαυρου (ανθοκυ-
άνες, ταννίνες, αρώµατα, δοµή του κρασιού κ.ά.), µε 
τη βασική προϋπόθεση του ελέγχου της παραγωγής.  
Η σχέση αυτή θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση 
για την ανάδειξη αµπελώνων που λόγω εδάφους, 
κλίσης, κλίµατος, αµπελοκαλλιεργητή, έχουν τα ε-
χέγγυα να δώσουν κρασιά, ποιοτικά, µε ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα και αναγνωρίσιµη προσωπικότητα. Να απο-
τελέσουν τα µελλοντικά crus της Νάουσας.
Αυτά θα µπορούσαν να είναι για παράδειγµα τµή-
µατα ενός αµπελώνα, δύο-τρεις ή και περισσότε-
ροι γειτονικοί αµπελώνες µιας περιοχής µε ίδια χα-
ρακτηριστικά, που οι αµπελουργοί και οι οινοποιοί 
τους επιθυµούν να τα διαφοροποιήσουν σε σχέση 
µε την κλασική τους Νάουσα, γιατί θεωρούν ότι αυ-
τοί οι αµπελώνες, single vineyards ή τµήµατά τους 
δίνουν σταθερά κάθε χρόνο κρασιά ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες Νάουσες.   
Για να µην αρχίσουµε όµως να θεωρούµε ότι αφού 
το δικό µας κρα-
σί είναι το καλύτε-
ρο, άρα θα µπο-
ρεί να αναγράφει 
στην ετικέτα τον 
όρο αµπελoτόπι 
«Χαρούλα», πρέ-
πει να θεσπιστούν 
οι προϋποθέσεις 
χρήσης του όρου 
και κυρίως ο µη-
χανισµός ελέγ-
χου, τόσο του α-
µπελώνα, όσο 
και του ίδιου του κρασιού που κυκλοφορεί ως Αµπε-
λοτόπι «Χαρούλα». Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, ό-
πως σε κάθε τι που χρήζει ελέγχου. Είναι πολύ εύκο-
λο να πει κάποιος ότι η αγορά θα δείξει ποιο είναι κα-
λό και ποιο όχι γι’ αυτό και δεν χρειάζεται µηχανισµός 
ελέγχου, απλά µία δήλωση ότι το κρασί είναι από ένα 
συγκεκριµένο αµπελώνα, του οποίου το όνοµα φέρει 
στην ετικέτα. Και µια και έχουµε παράδοση στο ότι δη-
λώσεις είσαι, τα crus θα εκτιναχθούν, όπως τα κρασιά 
«άγνωστων ποικιλιών»…

καλλιέργεια αµπελώνας

Μακρόχρονη 
αµπελοοινική 
ιστορία
Με βάση τη φορολογία 
της δεκάτης, το 1906, 
η καλλιεργούµενη µε 
αµπέλια έκταση στη 
Νάουσα ξεπερνούσε τα 
20.000 στρµ., ενώ 7 
χρόνια αργότερα, στην 
ελεύθερη πλέον περιοχή, 
η έκταση περιορίστηκε  
στα 7.000 στρµ., για να 
συνεχίσει την πτωτική της 
πορεία για πολλούς και 
διαφόρους λόγους (πόλεµοι, 
φυλλοξήρα, ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες) και να φτάσει 
σε µόλις 500 στρµ. τη 
δεκαετία του '60. Χαρούλα Σπινθηροπούλου
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Να πρωτοστατήσει 
η Νάουσα
Όλο αυτό που 
περιγράφεται στο 
παρόν άρθρο 
απαιτεί συστηµατική 
δουλειά και έλεγχο 
η αξιολόγηση.  
Γνωρίζοντας όµως 
ότι η Νάουσα έχει 
δείξει σηµάδια 
σοβαρών συλλογικών 
προσπαθειών, τόσο σε 
επίπεδο προώθησης, 
όσο και κυρίως σε 
επίπεδο προστασίας 
και ελέγχου της 
παραγωγής της,  ελπίζω 
ότι και στο µέλλον θα 
είναι από τις πρώτες 
περιοχές που θα 
επιδιώξει την ανάδειξη 
και αναγνώριση 
των χαρισµατικών 
αµπελώνων-crus. 

καλλιέργεια αµπελώνας

ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΜΑΖΙ
Αποφασίζουν για το µέλλον της περιοχής τους
Κατά την άποψή µου, τόσο οι προϋποθέσεις, οι κα-
νόνες, όσο και ο µηχανισµός ελέγχου θα πρέπει να 
περάσουν στα χέρια τοπικών φορέων, ας τους ονο-
µάσουµε συµβούλια περιοχών. Οι αµπελουργοί και 
οινοποιοί µιας περιοχής, χαράζουν το αµπελοοινικό 
της µέλλον. Και είτε αποφασίζουν µε κάθε σοβαρό-
τητα να το διεκδικήσουν, είτε αφήνουν τα πράγµατα 
ως έχουν, ασπαζόµενοι το «µοναχός σου χόρευε και 
όσο θέλεις πήδα», αρκούνται σε αυτό που έχουν ή-
δη πετύχει και δεν επιθυµούν κάτι άλλο. 
Προσωπικά πιστεύω στην ύπαρξη µέσα στη ζώνη α-
µπελώνων προικισµένων µε εξαιρετικά χαρακτηριστι-
κά, ικανών να δώσουν ιδιαίτερα κρασιά, αµπελώνων 
που και ενόψη της κλιµατικής αλλαγής θα εξακολου-
θούν να δίνουν τις καλύτερες Νάουσες. Αυτούς τους 
αµπελώνες θεωρώ ότι όλοι οι οινοποιοί της Νάουσας 
έχουν χρέος να προστατέψουν, ακόµη και εάν δεν α-
νήκουν στους ίδιους. Γιατί αυτοί οι ξεχωριστοί αµπελώ-
νες και τα κρασιά τους, που θα πρέπει να αναγνωρι-
στούν ως τα crus της Νάουσας, θα δώσουν προστιθέ-
µενη αξία στον αµπελώνα και το κρασί της Νάουσας. 
Αρωγός στην προσπάθεια να αναδειχθούν οι προι-
κισµένοι αµπελώνες, το γραφείο Αµπελουργίας της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Ηδη η επιτροπή 
ΠΟΠ που συγκαλείται κάθε χρόνο για την αξιολόγη-
ση των κρασιών «Νάουσα», κάνει µια σοβαρή δου-

λειά, µε σαφή περιγραφή της ποιότητας της Νάου-
σας του κάθε οινοποιού. Τα αποτελέσµατα της αξιο-
λόγησης του κρασιού του, κοινοποιούνται στον ίδιο, 
αποτελώντας εξαιρετική βοήθεια, ενώ το σύνολο 
των αξιολογήσεων βρίσκεται στα χέρια της διεύθυν-
σης αγροτικής ανάπτυξης. 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Εφόσον ελεγχθεί ότι ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις
Ας φανταστούµε ότι µια τέτοια επιτροπή θα αξιολο-
γούσε και υποψήφια crus της Νάουσας, θα τα βαθµο-
λογούσε τυφλά και εάν η βαθµολογία ήταν πάνω από 
το όριο που θα έθετε το συµβούλιο περιοχής θα µπο-
ρούσε να αναγραφεί στην ετικέτα το όνοµα του αµπε-
λώνα, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που θα τε-
θούν για τον αµπελώνα. Παράλληλα µία επιτροπή πά-
λι από τους αµπελουργούς-οινοποιούς του συµβουλί-
ου, θα έλεγχε τον αµπελώνα πριν τον τρύγο (αποστά-
σεις φύτευσης, παραγωγή ανά πρέµνο, σχέση φυλ-
λικής επιφάνειας/kg σταφυλιού, έδαφος, φυτουγεία, 
κλίση κ.α., όσα θα αποφασίσει το συµβούλιο της περι-
οχής ότι απαιτούνται για την αναγνώριση ενός αµπε-
λώνα cru). Κάποια στοιχεία θα ελέγχονται µία φορά 
και κάποια άλλα, όπως η παραγωγή, κάθε χρόνο. Με 
τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο θα συγκεντρώνεται όλο 
και περισσότερο υλικό, όλο και περισσότερες αποδεί-
ξεις για την αξία του εκάστοτε αµπελώνα και θα τεκµη-
ριώνεται όλο και καλύτερα η αναγνώριση. 

Η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο έδαφος και τα χαρακτηριστικά του Ξινόµαυρου (θα µπορούσε να αποτελέσει 
τη βάση για την ανάδειξη αµπελώνων που λόγω εδάφους, κλίσης, κλίµατος, αµπελοκαλλιεργητή, έχουν τα 
εχέγγυα να δώσουν κρασιά, ποιοτικά, µε ιδιαίτερο χαρακτήρα και αναγνωρίσιµη προσωπικότητα. 
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καλλιέργεια αµπελώνας

Mάτια στη βάση 
του κορµού

Απαραίτητη για την οµαλή ανάπτυξη και όχι πολυτέλεια είναι 
η φροντίδα της βάσης του κορµού της αµπέλου

ι φροντίδες στη βάση του κορµού 
της αµπέλου είναι µια σειρά εργα-
σιών που πραγµατοποιούνται του-
λάχιστον µία φορά το χρόνο και ο 

αριθµός των επαναλήψεων δεν µπορεί να είναι 
σταθερός από περιοχή σε περιοχή αλλά ορίζε-
ται από την ταυτότητα του αµπελώνα. Για πα-
ράδειγµα, η αφαίρεση των ζιζανίων γύρω από 
τη βάση του κορµού απαιτεί διαφορετικές επα-
ναλήψεις και ένταση εργασίας σε περιοχές µε 
υψηλή βροχόπτωση και σχετική ατµοσφαιρική 
υγρασία, όπως η ∆υτική Ελλάδα. Αντίστοιχα, 
θα πρέπει να είναι διαφορετική η προσέγγιση 
των επαναλήψεων της συγκεκριµένης εργασί-
ας ανάλογα µε το υψόµετρο στο οποίο βρίσκε-
ται ένας αµπελώνας, καθώς µεταβάλλεται τό-
σο το εύρος όσο και τα είδη των παρασίτων. 
Με την ίδια οπτική θα πρέπει να δρα κάποιος 
και για τις υπόλοιπες εργασίες  γύρω από τη 
βάση του κορµού της αµπέλου, καθώς, για πα-
ράδειγµα, η εποχή που ξελάκωµα και αναµό-
χλευση  των χωµάτων στη βάση του κορµού 
γίνονται µια και µόνο φορά σε ετήσια βάση έ-
χουν περάσει ανεπιστρεπτί. Βρισκόµαστε στην 

εποχή όπου η συγκέντρωση της έντασης στη 
λεπτοµέρεια και µπορεί να επιτευχθεί ευκολό-
τερα και αµεσότερα από ό,τι σε παλαιότερες ε-
ποχές. Ταυτόχρονα µπορεί να συµβάλει καθο-
ριστικά στην επιθυµητή ποιοτική αναβάθµιση 
του παραγόµενου καρπού και των µεταποιητι-
κών προϊόντων που  προκύπτουν από αυτόν. 
Μια επιπλέον εργασία, σχετικά πρόσφατα υι-
οθετηµένη από άλλους κλάδους, είναι η χαρ-
τογράφηση των παθογόνων και της συνολικής 
βιοποικιλότητας που µπορεί να συναντήσει κά-
ποιος στη βάση και γύρω από τον κορµό της α-
µπέλου. Ασφαλώς και αυτό δεν θα πρέπει να 
σταµατά σε επίπεδο ζιζανίων και µόνο. Παρα-
δείγµατος χάριν οι αριθµοί ζυµών, βακτηρίων 
και ιών που µπορεί να συναντήσει κάποιος εί-
ναι εξαιρετικά µεγάλοι και αναµφίβολα εντυ-
πωσιακοί. Από αυτούς κάποιοι  είναι χαρακτη-
ρισµένοι ως δια παντός ανεπιθύµητοι ενώ κά-
ποιων άλλων η συνύπαρξη µε την άµπελο έγι-
νε γνωστή µόνο όταν ταυτοποιήθηκε, δίχως ω-
στόσο να είναι γνωστές τόσο οι ιδιότητες τους, 
όσο και η σηµασία του βαθµού αλληλεπίδρα-
σης που µπορεί να παρουσιάζουν. 

Ο

Καθάρισµα χόρτων 
για απαιτητικούς

Η περιστρεφόµενη βούρτσα
Multiclean ανταποκρίνεται 
εύκολα και αποτελεσµατικά 
στις πιο σκληρές απαιτήσεις 

καταπολέµησης ζιζανίων. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες 

προσαρµόζεται σε 
πλαίσιο στήριξης, σε 

κολόνα ανάµεσα στους 
δύο τροχούς, σε κολόνα 

µπροστά προσαρµοζόµενη, 
σε καταστροφέα ή

στελεχοκόπτη. Χάρη στα
ειδικά κορδόνια που φοράει 
εγγυάται φιλική χρήση προς 

το κορµό των αµπελιών .

Ρόδες στελεχοκόπτη
O αµπελουργικός 

στελεχοκόπτης FV2 είναι µία 
από τις καλύτερες λύσεις για την 

καταπολέµηση των
ζιζανίων επί της σειράς και 
ανάµεσα στα κλήµατα µε

βιολογικό τρόπο 
Κατασκευάζεται σε 8

πλάτη εργασίας και οι 2 ρόδες 
µπορούν να λειτουργήσουν σε 

γωνία έως 15 µοιρών. Οι βαριές 
λεπίδες κοπής περιστρέφονται 

πολύ γρήγορα και παρά τη 
µικρή διάµετρο που έχουν οι 
ρόδες η κοπή από το πρώτο 

πέρασµα είναι αποτελεσµατική.

Κείµενο Χρήστος Κανελλακόπουλος Οινολόγος
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παραγωγική αξιοποίηση των αδειοδοτηµένων αµπελώνων και η πε-
ριφρούρηση του καθεστώτος για τις νέες άδειες φύτευσης µε βά-
ση τον Κοινοτικό κανονισµό για το 1%, απασχολούν έντονα τον Σύν-

δεσµο Ελληνικού Οίνου, µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις 9 Μαρτίου σε ειδική 
συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους εν όψει και της έκθεσης Οινόραµα που ά-

νοιγε τις πόρτες της στις 12 Μαρτίου. Όπως αναφέρθηκε α-
πό τον πρόεδρο του ΣΕΟ, Γιάννη Βογιατζή, και τον γενικό δι-
ευθυντή του Συνδέσµου, Θόδωρο Γεωργόπουλο, οι διεργα-
σίες που γίνονται κινούνται σε δύο κατευθύνσεις.

Να βρεθεί τρόπος ώστε να αξιοποιηθούν παραγωγικά οι α-
δρανείς άδειες για καλλιέργεια οινοποιήσιµων ποικιλιών. 

Να λαµβάνεται κατ’ ελάχιστον ως βάση για νέες αδειοδο-
τήσεις (1% κάθε χρόνο) η έκταση των 630.000 στρεµµάτων 
που είχε δηλωθεί το 2015 (άρα 6.300 στρµ. σε νέες άδειες). 
Σήµερα το µέγιστο µέγεθος είναι τα 6.200 στρέµµατα, άρα ε-
ξασφαλίστηκαν 100 στρέµµατα, αρκεί το ΥΠΑΑΤ να προβεί 
στη ρύθµιση αυτή. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατα-
τεθεί από τον ΣΕΟ στις αρµόδιες αρχές είναι ο εµπλουτισµός 
του κληρονοµικού δικαίου ώστε να αποφεύγεται η πολυδιά-
σπαση του κλήρου, ειδικά όταν πρόκειται για αµπελώνες, και 
η προώθηση πολιτικών αναδασµού, ειδικά σε ενδιαφέρου-
σες αµπελουργικές ζώνες, µε στόχο να προκύπτουν µεγαλύ-
τερα κτήµατα, ικανά να δώσουν ένα καλύτερο παραγωγικό 
αποτέλεσµα και να ενισχύσουν τη θέση των αµπελουργών.
Όπως αναφέρθηκε σχετικά, όλα δείχνουν ότι το υφιστάµε-
νο καθεστώς για έκδοση νέων αδειών στο 1%, θα διατη-
ρηθεί µέχρι το 2045, έπειτα από ισχυρή βούληση µεγάλων 

κρατών και κυρίως της Γαλλίας. Έγιναν βέβαια προσπάθειες να εξαιρεθεί η 
Ελλάδα έστω και προσωρινά από τον Κανονισµό αυτό, µε την επίκληση της α-
νάγκης ειδικής περίπτωσης. Με αυτά τα δεδοµένα όµως ουσιαστικά το βασικό 
εργαλείο για διευκόλυνση των οργανωµένων του αµπελοοινικού κλάδου, είναι 
η εξασφάλιση των µη ενεργών δικαιωµάτων φύτευσης. 

Η

Εργαλείο ενίσχυσης 
του αµπελώνα 
οι αδρανείς 
άδειες φύτευσης
Βάση την έκταση των 630.000 στρµ. για νέες 
αδειοδοτήσεις, εµπλουτισµό του κληρονοµικού 
δικαίου και προώθηση πολιτικών αναδασµού 
προτείνει µεταξύ άλλων ο Σύνδεσµος Ελληνικού 
Οίνου για την παραγωγική αξιοποίηση 
των εγχώριων αδειοδοτηµένων αµπελώνων

Κείµενο Πέτρος Γκόγκος vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

ΝΕΑ ΝΟΡΜΑ

Πρόκληση η βιολογική 
καλλιέργεια αµπέλου

Ο Γιάννης Βογιατζής (δεξιά), πρόεδρος ΣΕΟ, και ο Θεόδωρος Γεωργόπουλος, γενικός 
διευθυντής του Συνδέσµου, στην ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 9 Μαρτίου.

θεσµικά επενδύσεις

Κίνητρα για βιολογική αµπελουργία ανα-
ζητούν οι ιθύνοντες του Συνδέσµου Ελ-
ληνικού Οίνου, για να προλάβει ο ελλη-
νικός οίνος να καθιερωθεί στη νέα νόρ-
µα που εισάγει η Ευρώπη στο πεδίο του 
κρασιού και της γεωργίας εν γένει. 
Μέχρι σήµερα, το 8% των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων µε αµπέλια εµπίπτουν 
στην κατηγορία των βιολογικών, ενώ 
ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός σχεδιασµός 
προβλέπει αύξηση του ποσοστού στο 
25%. «Πρέπει να καταλάβουµε πού θέ-
λουµε να πάµε και τι θέλουµε να κάνου-
µε» ανέφερε ο Γιάννης Βογιατζής. 
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ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

∆. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

1.984,45  |  2.164,64 

4.770,02 |  4.734,21 

2.603,00  |  2.672,30 

4.332,50  |  4.173,71
 

706,10  |  845,75
 

2.670,42  |  2.735,61
 

9.015,6  |  8.895,98

 7.387,05  |  6.987,92

 11.487,1  |  10.043,19
 

6.813,28   |  6.223,06

3.042,15  |  2.807.69

3.901,72  |  3.834,10

7.760,43  |  7.578,37

2012 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ    66.473,82  |  63.696,53  

Σε µια δεκαετία  
ο ελληνικός αµπελώνας  
έχασε 64.953 στρέµµατα
Περισσότερο από το 10% των εκτάσεών του απώλεσε ο ελ-
ληνικός αµπελώνας µέσα σε λιγότερο από µία δεκαετία 
σύµφωνα µε τα απογραφικά στοιχεία που παρουσιάστη-

καν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης 
της Ε∆ΟΑΟ στις 21 Μαρτίου από τον ∆ιο-
νύση Γραµµατικό. προϊστάµενο του τµήµα-
τος Αµπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών 
του υπουργείου. Πιο συγκεκριµένα από το 
2012 έως το 2021 σηµειώθηκε µια συνο-

λική µείωση της τάξης των 64.953,69 στρεµµάτων αν συ-
νυπολογισθούν και οι νέες φυτεύσεις από το έτος 2016 έ-
ως το 2021. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία η µεγάλη 
µείωση εκτάσεων παρατηρείται στις Περιφέρειες Πελοπον-
νήσου, Αττικής και Στερεάς ενώ η εκρηκτική άνοδος του α-
ριθµού των δηλωµένων οινοποιείων που από 665 το 2010, 
ανέρχονται σε 1.617 το 2021 υποδηλώνει τεράστιο κατα-
κερµατισµό. Την ίδια στιγµή οι νέες φυτεύσεις και γενικό-
τερα οι αναδιαρθρώσεις δηλώνουν αλλαγές στις ποικιλί-
ες που αποτελούν την ταυτότητα του ελληνικού οίνου µε τις 
πιο ξεχασµένες τοπικές ποικιλίες να παίρνουν προβάδισµα.

EΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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άζοντας στο επίκεντρο τις γηγενείς 
ποικιλίες αµπέλου, τον αρχέγονο 
οινικό πολιτισµό, τα ιδιαίτερα terroirs 
της Ελλάδας αλλά και την ελληνική 

γαστρονοµική αντίληψη «του µοιράσµατος» σχεδιάζει 
ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου το νέο αφήγηµα που 
θα συνοδέψει το ελληνικό κρασί στη διεθνή προώθησή 
του. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
στην ειδική εκδήλωση της 9ης Μαρτίου, βασικό 
ζητούµενο µέσα από τον επαναπροσδιορισµό της 
επικοινωνιακής τακτικής του ελληνικού οινικού 
επιχειρείν, είναι να βαθύνει η διαφοροποίηση του 
εγχώριου ποιοτικού οίνου από τον ανταγωνισµό. 
Στόχος να αυξηθεί περαιτέρω η  αξία του τελικού 
προϊόντος, κάτι που τα τελευταία χρόνια ανέβασε τη 
µέση αξία στη µεγάλη αγορά των ΗΠΑ στα 5,75 ευρώ 
ανά λίτρο ελληνικού οίνου. Στο εξωτερικό, στόχος 
των Wines of Greece είναι η δηµιουργία εικόνας 
αξίας. Στο εσωτερικό, στόχος είναι η βελτίωση της 
οινικής εµπειρίας µέσω της καταπολέµησης του χύµα 
και της εκπαίδευσης της HORECA στις τουριστικές 
περιοχές. Ζητούµενο είναι και η επέκταση σε νέα 
κοινά, είτε µε ηλικιακά κριτήρια, είτε µε κριτήριο 
τους χώρους πρόσβασης στο ελληνικό κρασί, όπως 
είναι η επέκταση σε Bar και καφετέριες αλλά και 
προωθητικές ενέργειες στη λιανική.  

ΑΝΤΙ∆ΡΑ Η ΕΥΡΩΠΗ

Fast track 
αλλαγή σε 
φακέλους ΠΟΠ
Ευνοϊκή για την Ελλάδα είναι, 
σύµφωνα µε τον γενικό διευθυ-
ντή του ΣΕΟ, Θεόδωρο Γεωρ-
γόπουλο,  η πρόσφατη µεταφο-
ρά της αρµοδιότητας διαχείρι-
σης των φακέλων ΠΟΠ/ΠΓΕ από 
την υπηρεσία της  DG Agri της 
Κοµισιόν στο Γραφείο ∆ιανοητι-
κής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) 
στο Αλικάντε της Ισπανίας, όπου 
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
είναι ευέλικτες και τρέχουν πιο 
γρήγορα. Την ίδια στιγµή ο ευ-
ρωπαϊκός αµπελοοινικός τοµέ-
ας εκφράζει την ανησυχία ότι µε 
αυτό τον τρόπο η Κοµισιόν απο-
κυρήσσει τις ευθύνες της και τα 
σήµατα υποβαθµίζονται σε µια 
εµπορική ετικέτα. 

Αλλάζει ο ΣΕΟ το «αφήγηµα»  
των Wines of Creece

Domaine ίσον Κτήµα
Κοντά στην επίλυσή του βρίσκεται και ένα ακόµα 
νοµικό θέµα που έχει να κάνει µε τη δυνατότη-
τα από ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου να α-
ξιοποιούν το σηµαίνον «Domaine» στις ετικέτες 
τους, ειδικά τις διεθνείς, αντί για «Κτήµα». 
Πρόκειται για µια διαδικασία που αιφνιδίασε στο 
παρελθόν την Ελλάδα, µε τη Γαλλία να εκκινεί δι-
αδικασίες απαγόρευσης χρήσης του όρου όταν 
δεν πρόκειται για γαλλικές επιχειρήσεις. Στην πο-
ρεία οι νοµικές διαδικασίες ξεκλείδωσαν τη δυ-
νατότητα εξίσωσης του γαλλικού όρου Domaine 
µε τον ελληνικό όρο Κτήµα και τον αγγλικό 
Estate, και αυτό αναµένεται να επισηµοποιηθεί. 

θεσµικά επενδύσεις

B

Σύµφωνα µε τη Σοφία 
Πέρπερα, η νέα 
διαφηµιστική καµπάνια 
των Wines of Greece θα 
έχει πιο "sexy" στοιχεία.

∆ιονύσης Γραµµατικός, 
προϊστάµενος τµήµατος 
Αµπέλου ΥΠΑΑΤ

Χρήστος Μάρκου, πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ
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«H ρετσίνα έπεσε θύµα της επιτυχίας της», αποφαίνεται ο άνθρωπος που έχει συµβάλει 

όσο κανείς άλλος να ξεπλυθεί η... ρετσινιά πάνω από τη ρετσίνα. Ο Στέλιος Κεχρής 

της οµώνυµης οινοποιίας, ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει επί µακρόν στον 

εγχώριο αµπελοοινικό κλάδο και από θέσεις ευθύνης, αποτελεί ζωντανή έκφραση 

της ιστορικής διαδροµής που ακολούθησε ο ρητινωµένος οίνος. Έζησε την ακµή της, 

πόνεσε µε την παρακµή της και µε δονκιχωτικό πάθος, όταν όλοι οι άλλοι θεωρούσαν 

τη ρετσίνα βαρίδι για τον κλάδο, άνοιξε διάπλατα το δρόµο για τη δεύτερη νιότη της 

προτρέποντας σήµερα τους Έλληνες οινοποιούς να φτιάξουν τη δική τους ρετσίνα

ουβαλώντας» αναµνήσεις από το «γιωµατάρικο» που έρεε από τα βαρέλια 
στην ταβέρνα «Κόκορας» του πατέρα του και µοσχοβολούσε ρετσίνι, αλλά 
και από τα ταξίδια µε τον θείο στη Σαντορίνη και την Κάρυστο, για να µετα-
φέρουν µούστο µε τα καΐκια για τη Θεσσαλονίκη, το πεπρωµένο ήταν αδύ-

νατο να το αποφύγει. «Το πήρα πατριωτικά», εξηγεί στο WineTrails και εκτιµά ότι «το παιχνί-
δι, νοµίζω πως γύρισε», ενώ προτρέπει όλους τους οινοποιούς να κάνουν τη δική τους ρε-
τσίνα. Η αρχή για την… ολική επαναφορά έγινε µε το «Κεχριµπάρι», όµως, η ρετσίνα που 
άνοιξε επισήµως τη συζήτηση για το µέλλον της, ήταν το «∆άκρυ του Πεύκου», πάνω στο 
οποίο εστιατόριο στο Παρίσι µε τρία αστέρια Michelin έχει χτίσει ειδικό µενού. 

Πώς ξεκινά η οινοποιητική ιστορία της οικογένειας Κεχρή;
Ο παππούς µου, ο Βαγγέλης Κεχρής, ήταν µετανάστης για περίπου 7-8 χρόνια στην Α-
µερική. Απέκτησε κάποια χρήµατα εκεί, άνοιξε το µυαλό του, είδε ότι αναπτύσσεται το 
κρασί και σκέφτηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Εύβοια, να στήσει µια δική του επι-
χείρηση. Ήταν το 1911. Έφερε µαζί του µπουκάλια και βάζα για να φτιάξει µια βιοτεχνία 
εµφιάλωσης οίνου, αλλά δεν κατάφερε να υλοποιήσει το σχέδιό του. Χρόνια αργότερα 
σε ένα άλλο εγχείρηµα, ο πατέρας µου, ∆ηµήτρης Κεχρής, είχε καλύτερη τύχη.

Τι εννοείτε, τι ακολουθεί;
Το 1939 ο πατέρας µου έρχεται στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει την ταβέρνα «Ο Κόκο-
ρας» στην Καλλιθέα, ενώ στη συνέχεια έφερε και τα αδέλφια του, Τηλέµαχο, Χρήστο 
και Θανάση. Ο ίδιος, βέβαια, επέστρεψε στο χωριό και επανήλθε µετά τη δεκαετία 
του 1950. Ο «Κόκορας» ήταν µια από τις κλασικές ταβέρνες της εποχής µε βαρέλια 
και έφερνε µούστους από τη Νότια Ελλάδα γιατί δεν υπήρχε τότε σε επαρκή ποσότη-

συνέντευξη

ΚΑΘΕ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ

«Κ
Αισθανθήκατε ποτέ  
∆ον Κιχώτης σε  
αυτή την πορεία;
Πολλές φορές. Και το άκουσα και 
από τα παιδιά µου. Το βλέπανε.  
Αναρωτιούνταν γιατί το παλεύω  
αφού είναι µια χαµένη υπόθεση, 
καθώς υπήρχε και ένα κλίµα ό-
χι πολύ θετικό στην αγορά, µεταξύ 
των συναδέλφων µου. Νοµίζω ό-
µως ότι το παιχνίδι γύρισε και το ε-
πιτύχαµε γιατί εµείς ως οινοποι-
ία κάναµε µεγάλο αγώνα, που συ-
νεχίστηκε και από εµένα µέχρι σή-
µερα, αλλά και από τα παιδιά µου. 
∆ηµιουργήσαµε µια σχολή. 

Στέλιος Κεχρής

Συνέντευξη Λεωνίδας Λιάµης vΦωτογραφίες Βασίλης Βερβερίδης
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τα στη Βόρεια Ελλάδα και γιατί ήθελε να κρατήσει µια επαφή µε τον τόπο καταγωγής της.

Και το αγώγι ξύπνησε τον αγωγιάτη;
Με τα καΐκια της εποχής κουβαλούσαν σε βαρέλια µούστο από την Κάρυστο, το Αλιβέρι, τη Σα-
ντορίνη και τον ζύµωναν στην ταβέρνα. Τον έβαζαν σε βαρέλια, το σφράγιζαν και στις 26 Οκτω-
βρίου ήταν το ετήσιο ραντεβού, για το άνοιγµα της νέας χρονιάς. Πώς έγινε αργότερα το Beaujolais 

Nouveau, την 3η Πέµπτη του Νοεµβρίου. Έλεγαν θα χτυπήσω 
κάνουλα. Τι σήµαινε αυτό; Το βαρέλι ήταν ταπωµένο µε φελλό. 
Είχε µια τρύπα κάτω. Εκεί έβαζαν την ξύλινη κάνουλα και µε ένα 
σφυρί της έδιναν µια, έµπαινε ο φελλός µέσα κι έβγαζαν το κρα-
σί. Αυτό ήταν το «γιωµατάρι». Ένα κρασί, που µοσχοβολούσε 
γιατί έβαζαν και ρετσίνι. Η δραστηριότητα αυτή άρχισε να ανθίζει 
και τα αδέλφια έστησαν την «Αφοί Ευάγγελου Κεχρή ΟΕ» κι άρ-
χισαν να βάζουν βαρέλια και σε άλλες ταβέρνες.

Ποιο ήταν το «µυστικό» που οδήγησε στην άνθιση;
Καταρχάς ήταν πολύ καλές πρώτες ύλες από τις περιοχές 
προέλευσης. ∆ηλαδή τη Σαντορίνη µε το Ασύρτικο και λίγα Α-
θήρια, την Κάρυστο µε το Σαββατιανό και ούτω καθ’ εξής. Επί-
σης, επειδή το καΐκι έκανε 6-7 ηµέρες να έρθει στη Θεσσαλο-

νίκη, η ζύµωση άρχιζε να γίνεται εν πλω και καθώς τα βράδια η θερµοκρασία έπεφτε και τα κρα-
σιά που προκύπταν ήταν αρωµατικά και φρουτώδη. Αυτό όµως δεν το γνωρίζανε, διότι για τον έ-
λεγχο της θερµοκρασίας µάθαµε περί τα 30-40 χρόνια αργότερα.

Η δουλειά συνεχίζει να µεγαλώνει;
Το 1954 τα τέσσερα αδέλφια ιδρύουν και την Ποτοποιία. ∆ηµιουργούν µια µονάδα για να παρά-
ξουν ούζο, λικέρ και κονιάκ, µαζί µε τα κρασιά και τη ρετσίνα, η οποία ήταν το κύριο προϊόν. Έ-

Έχω εικόνες από τα 
καΐκια που ξεφόρτωναν 
τα βαρέλια πάνω στην 
προκυµαία. Να τα 
γεµίσουν µε θαλασσινό 
νερό να τα στανιάρουν, 
να τα αδειάσουν, να τα 
γεµίσουν µούστο

συνέντευξη Στέλιος Κεχρής

Η σκυτάλη περνά σιγά σιγά 
στην επόµενη γενιά; 
Στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις έτσι γίνεται. Η 
σκυτάλη µεταφέρεται. Με τη 
σύζυγό µου προσπαθήσαµε να 
µεταφέρουµε αυτό το πάθος, 
τη φλόγα, στα κορίτσια µας 
να το ακολουθήσουν και να το 
συνεχίσουν. Η µεγάλη µου η 
κόρη η Ελένη έχει τελειώσει 
χηµικός µηχανικός και στο 
Μπορντό ως οινολόγος και 
η Ζωή έχει ασχοληθεί µε 
οικονοµία, στη ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων. Έχω και µια 
τρίτη κόρη η οποία δεν είναι 
στην εταιρεία, µας βοήθησε 
όµως πολλά χρόνια στην αρχή, 
επειδή είναι γραφίστρια και 
έχει σπουδάσει και διαφήµιση.
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χουµε λοιπόν την πρώτη µετεγκατάσταση που έγινε σε χώρο στους Αµπελόκηπους Θεσσαλονί-
κης. Για τα επόµενα χρόνια η κατανάλωση του κρασιού συνεχίζει να γίνεται µέσα από βαρέλια. 
Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, όµως, τυποποιείται η ρετσίνα.

Η οικογένεια Κεχρή πρωτοστατεί και σε αυτή την εξέλιξη;
Ήµασταν οι δεύτεροι. Πρώτος ξεκίνησε ένας τυποποιητής από την Αλεξανδρούπολη και αµέσως 
εξαπλώθηκε σε όλη τη Β. Ελλάδα. Εµφιάλωσε κρασί σε µπουκάλια των 500 ml µε µεταλλικό πώ-
µα. Μια επανάσταση. Γιατί στα βαρέλια δεν συντηρούνταν για πολύ χρόνο. Όταν έβγαινε το γιω-
µατάρι, ήταν υπέροχο. Όµως όταν άρχιζε να πέφτει η στάθµη του κρασιού στο βαρέλι, γιατί δεν 
καταναλωνόταν γρήγορα, γινόταν το λεγόµενο σώσµα και άρχιζε να οξειδώνεται.

Η γυάλινη φιάλη δηλαδή εξασφάλισε καλύτερη ποιότητα.
Καταρχάς έδωσε διάρκεια ζωής στο κρασί. Μέχρι τότε τη ρετσίνα έπρεπε να την καταναλώσεις 
στην ταβέρνα ή να πάρεις µια νταµιτζάνα και να πας σπίτι σου. Το κρασί πλέον µπορούσε να τα-
ξιδέψει παντού. Επιπλέον η ποιότητά του διατηρούνταν αναλλοίωτη και απέκτησε όνοµα. Μπο-
ρεί να ήταν ο Κεχρής γνωστός ότι έκανε πολύ καλή ρετσίνα, αλλά δεν έπαυε να είναι µια χύµα 
ρετσίνα στο βαρέλι. Τώρα όµως έµπαινε µια ετικέτα πάνω, στην οποία έγραφε «Κεχρή», ρετσίνα 
Κόκορα, Νέκταρ ρετσίνα κ.λπ. Στη Θεσσαλονίκη τότε 80 ποτοποιίες που υπήρχαν έγιναν εµφια-
λωτές ρετσίνας. Έπαιρναν έτοιµο κρασί από την Αττική, τη Ρόδο, συνεταιρισµούς και έβαζαν την 
ετικέτα τους πάνω. Και άρχισαν να πουλάνε και αυτοί. Επίσης άρχισε η εξαγωγή.

Αυτή η επανάσταση πόσο κράτησε;
Ξεκίνησε από το 1958-59, αλλά η άνθιση έγινε τη δεκαετία του 
1960. Στη Β. Ελλάδα ακόµη και στο τελευταίο χωριό έπιναν ρε-
τσίνα. Μέχρι και ο Φιξ µπήκε στο παιχνίδι. Μπήκαν µεγάλες επι-
χειρήσεις, αναπτύχθηκε και ο Μαλαµατίνας, που ήρθε από την 
Αλεξανδρούπολη γιατί κατάλαβε τη σηµασία της φιάλης. Η ζή-
τηση ήταν πιο µεγάλη από την προσφορά.

Πότε άρχισε να χάνει έδαφος το προϊόν;
Είµαστε στην προ µάρκετινγκ εποχή. Αυτός ήταν ένας λόγος 
για τον οποίο δεν είχες ανάγκη να έχεις πολύ καλή ρετσίνα. Αρ-
κεί να είχες ρετσίνα. Έφευγε. Η άνθισή της, όµως, σιγά σιγά α-
ποδείχθηκε το πρόβληµα της ρετσίνας. Γιατί όταν έρχεται µια 
µεγάλη επιτυχία πρέπει να είσαι έτοιµος και να την υποδεχθείς. 

∆εν είχαµε τις υποδοµές, ως κλάδος. Η ζήτηση οδήγησε τη ρετσίνα από το βαρέλι στη δεξαµε-
νή και από τη µικρή δεξαµενή σε µεγαλύτερη. Παράλληλα τα αµπέλια άρχισαν από τους λόφους 
να κατεβαίνουν στους κάµπους και να ποτίζονται για να βγάλουν µεγάλη παραγωγή. Η ρετσίνα, 
λοιπόν, άρχισε να χάνει ποιοτικά. Η επιτυχία της έφερε και την υποβάθµιση της ποιότητας.

Εκεί είναι που το όνοµα ρετσίνα αρχίζει και αποκτά αρνητικό φορτίο;
Από τα γιωµατάρια που σε πληµµύριζαν γεύσεις και αρώµατα, η ρετσίνα άρχισε να έχει βαριά α-
ρώµατα γιατί ζυµωνόταν µε τις οινολάσπες. Η µεταποίηση πλέον δεν γινόταν µε τα πόδια ή µε ε-
λαφρά µηχανήµατα, αλλά µε βαρύ εξοπλισµό και ισχυρές πιέσεις. Άρα είχαµε έναν µούστο επι-
βαρυµένο σε οινολάσπη. Έµενε µέσα να ζυµωθεί και αύξανε ακόµη περισσότερο τη θερµοκρα-
σία κι έφτανε στους 35-37oC. Καµιά φορά σταµατούσε γι’ αυτό και η ζύµωση. Αυτό κράτησε για 
περίπου δύο δεκαετίες.Τέλος της δεκαετίας του 1970 µε αρχές ‘80, αρχίζουν πια να έρχονται ε-
πιστήµονες από το εξωτερικό. Εγώ ανήκω στην πρώτη φουρνιά των σπουδαγµένων οινολόγων. 
Στη Dijon, στη Βουργουνδία όπου σπούδασα  αντιλήφθηκα τότε ήταν στην περίπτωση της ρετσί-
νας δεν ήταν το πρόβληµα η ίδια η ρετσίνα, αλλά η µεταχείρισή της. Κατέληξα ότι η ρετσίνα είναι 
ένα άψογο προϊόν αρκεί να έχουµε καλή πρώτη ύλη, καλές συνθήκες ζύµωσης, µοντέρνες, να 
µπει η τεχνολογία µέσα και το κρασί να συντηρηθεί καλά, χωρίς πολλές παρεµβάσεις.

συνέντευξη Στέλιος Κεχρής

Το πρώτο προϊόν ρετσίνας 
που βγάζει η οινοποιία Κεχρή 
όπως το έχετε φανταστεί 
εσείς, ποιο είναι;
Είναι το Κεχριµπάρι. Να διευκρινίσω 
εδώ ότι το Κεχριµπάρι υπήρχε και 
είπα θα το αναµορφώσω, κρατώντας 
το ίδιο όνοµα. Άλλαξα συνθήκες 
παραγωγής, έβαλα ποιοτικότερη 
πρώτη ύλη, έβαλα µέσα την 
επιστήµη και την τεχνολογία, 
χρησιµοποιώντας τη γνώση που 
είχα αποκτήσει και ό,τι στη συνέχεια 
έµαθα και από εδώ και από την 
κυρία Κουράκου µε τα διάφορα 
συµπόσια και λοιπά και φτάσαµε σε 
ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό. Ακόµη 
όµως ο κόσµος ήταν δύσπιστος. 

Τι άλλαξε στην πορεία;
Ήρθε όµως η ευτυχής συγκυρία, 
να βρούµε ένα όµορφο µπουκάλι 
και πλέον η γυναίκα του Καίσαρα 
δεν ήταν µόνο τίµια, αλλά φαινόταν 
και τίµια. Αµέσως η αντιµετώπιση 
από το καταναλωτικό κοινό άλλαξε. 
Κάναµε ταυτόχρονα πάρα πολλές 
πολιτικές προώθησης. Βάλαµε και 
φελλό, το χρειαζόταν.
Επίσης, είχαµε µια πολιτική 
αυστηρή, να είµαστε σταθεροί στις 
εκπτώσεις µας. Τα παίξαµε όλα για 
όλα. Είπαµε ότι ή θα πετύχουµε µε 
τους όρους µας ή θα αποτύχουµε 
και θα δούµε µετά τι θα κάνουµε. 
Ευτυχώς ο καταναλωτής µας 
στήριξε. Όµως ενδιάµεσα είχαµε 
και τον επαγγελµατία ο οποίος 
ήταν θετικός µαζί µας σε ορισµένα 
σηµεία και αρνητικός σε άλλα. 
Θετικός γιατί έβλεπε ότι είχαµε 
µια πολύ ωραία συσκευασία, αλλά 
αρνητικός γιατί το µπουκάλι µας 
δεν ξάπλωνε στο ψυγείο, έπιανε 
χώρο, ενώ ήθελε τιρµπουσόν.

Η τεχνολογία δεν 
υπήρχε εκείνη την 
εποχή για να πεις 
ξέρω τι πρέπει να 
κάνω για να παράξω 
καλό κρασί. Αυτό 
το ανακαλύψαµε τη 
δεκαετία του 1970

συνέντευξη Στέλιος Κεχρής
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Με την επιστροφή στην Ελλάδα;
Εγώ ξεκινώ στο τέλος της δεκαετίας του 1970, µε την πατρική ε-
ταιρεία ως υπεύθυνος παραγωγής. Από τις αρχές της δεκαετί-
ας, ωστόσο, έχει γίνει και δεύτερη µετεγκατάσταση στο Καλοχώ-
ρι, δύο χιλιόµετρα από το σηµείο όπου είµαστε σήµερα. Η αµπε-
λουργία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και στη Β. Ελλάδα, υπήρ-
χε αρκετή πρώτη ύλη και έτσι η οικογένεια έφτιαξε και οινοποιείο 
και πήγαµε σε µια κάθετη οργάνωση, διαχειριζόµενοι 1,5 εκατ. 
κιλά σταφύλια. Να σηµειώσω εδώ ότι από 80 ποτοποιίες που εί-
χαµε στη Θεσσαλονίκη στην εποχή της ακµής, πλέον έχουν µεί-
νει δέκα, γιατί εν τω µεταξύ ήρθε και ο Κουρτάκης από την Αθή-
να, έφερε το τυποποιηµένο του προϊόν, είχε καλή οργάνωση α-
γοράς, δίκτυο µεγάλο, διαφήµιση και καθιερώθηκε. Άρα για πά-
ρα πολλές εταιρείες µεταξύ αυτών και για τη δική µας, επρόκει-
το πλέον για θέµα επιβίωσης. Και έπρεπε ως νέος οινολόγος να 
αποφασίσω αν θα δώσω µια µάχη για τη ρετσίνα ή θα την κάνω 
και εγώ σιγά σιγά. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν και τα Κτήµατα τό-
τε, ο Χατζηµιχάλης, αργότερα ο Γεροβασιλείου και άλλοι. 

Θεωρούσαν οι συνάδελφοί σας πως η ρετσίνα ήταν βαρίδι;
∆εν είχαν άδικο, όπως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση. Αλλά ό-
πως σας είπα δεν έφταιγε η ρετσίνα αυτή καθ’ αυτή ως προϊόν 
και θα έπρεπε να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για να τη βελτι-
ώσουµε. Εν τω µεταξύ ήρθε και η κατοχύρωση της ως ελληνικό 
προϊόν. Σήµερα στην παγκόσµια αγορά δεν αρκεί να έχεις µόνο 
ποιότητα. Πρέπει να είσαι και διαφορετικός.

Αισθάνεστε ότι είστε ο αναµορφωτής της ποιοτικής ρε-
τσίνας;
Είναι µια βαριά κουβέντα αυτό να το πει κανείς.

Σας το αναγνωρίζουν πάντως και οι ανταγωνιστές σας.
Πίστευα κι είπα θα το παλέψω. Ήταν για εµένα µια αποστολή, 
να το πω έτσι. Είναι λίγο βαριά και η λέξη. Ωστόσο το πήρα λί-
γο πατριωτικά το θέµα. Γιατί κουβαλούσαµε µια ιστορία ως οι-
κογένεια και δεν µπορούσα να πιστέψω ότι αυτό το πράγµα 
θα κοπεί στα χέρια µου. Είχα γνωρίσει τις καλές ρετσίνες που 
ήταν στα βαρέλια. 

∆εν µείνατε όµως µόνο στην αναµόρφωση του Κεχριµπαριού.
Η ιδέα να φτιάξουµε το ∆άκρυ του Πεύκου ήταν να πάρουµε την 
καλύτερη λευκή ποικιλία της Μεσογείου, να τη βάλουµε όχι στα 
βαρέλια εκείνης της εποχής, που ήταν οξιά, καστανιά, αλλά σε 
δρύινα και να το ζυµώσουµε µε τις επιταγές της σύγχρονης επο-
χής. Χρειάστηκαν 5-6 χρόνια πειράµατα για να καταλήξουµε στην 
τελική συνταγή για το ∆άκρυ του Πεύκου, το οποίο µόλις βγήκε 
και πήρε το µεγάλο χρυσό, το 2006 στο ∆ιαγωνισµό Οίνου Θεσ-
σαλονίκης, έπεσε σαν βόµβα.

Τάραξε τα λιµνάζοντα νερά;
Τελείως. Και τότε άρχισε επίσηµα ο δηµόσιος διάλογος για τη ρε-
τσίνα. Τί γίνεται µε αυτό το προϊόν και πώς γίνεται να βγει πρώτο σε 
έναν διαγωνισµό που είχε 900 κρασιά και µια ρετσίνα, την οποία 
θεωρούµε τίποτε; Κάτι γίνεται εδώ. Και άρχισε µια γόνιµη δηµόσια 
συζήτηση, η οποία σιγά σιγά ξεκαθάρισε κάποια πράγµατα. Αυτή η 
συζήτηση συνεχίζεται και σήµερα. 
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Μετά το «∆άκρυ του Πεύκου»;
Ήρθε η Ρόζα. Είναι ένα κρασί που στη δεκαετία του 1960 ήταν η Ρετσίνα κοκκινέλι. Όλα αυτά 
είναι αναµνήσεις κι έρχονται από το θυµικό και τις εικόνες που είχα από εκείνη την εποχή και 
για αυτό και το σλόγκαν µας είναι παράδοση σε κίνηση. Μια παράδοση που την παραλαµβά-
νουµε και την εκσυγχρονίζουµε µε καινούρια στοιχεία, κρατώντας τα βασικά της. Στη Ρόζα α-
ντί λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε ένα Μοσχάτο, ας πούµε που γινόταν τα κοκκινέλια, εµείς πή-
ραµε Ξινόµαυρο, το οποίο στη Β. Ελλάδα είναι η καλύτερη ερυθρή ποικιλία. Είναι ποικιλία ρά-
τσας. Είναι όµως και το πιο δύσκολο από τα κρασιά µας. Γιατί έχουµε µια ποικιλία η οποία ως 
ροζέ είναι πολύ φρουτώδης, ενώ από την άλλη έχουµε το ρετσίνι που είναι βαλσαµικό άρωµα. 
Τα δύο άκρα. Παίξαµε µε τα βαρέλια, το είδος, το κάψιµο, την προέλευση, το χρόνο που ξε-
ραίνεται για να µπορέσουµε να παντρέψουµε αυτούς τους δυο αντίθετους χαρακτήρες. Πετύ-
χαµε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσµα και η Ρόζα έχει πολλούς φανατικούς φίλους.

Τελευταίο σας δηµιούργηµα ο Αφρός 
Ο Αφρός είναι το παλιό το γιωµατάρι, έ-
βγαινε από το βαρέλι και µύριζε µαστίχα, 
ρετσίνι και ήταν πιπεράτο, γιατί είχε φυλα-
κίσει ένα µέρος του ανθρακικού, κατά την 
αλκοολική ζύµωση, τότε που τα βαρέλια ή-
ταν στο υπόγειο. Ο Αφρός λοιπόν είναι αυ-
τό ακριβώς εκσυγχρονισµένο. Είναι το γιω-
µατάρι που έβγαινε στις 26 Οκτωβρίου και 
αρέσει πάρα πολύ. 

Ο κύκλος έχει κλείσει ή ετοιµάζετε 
και κάτι άλλο;
Κάνουµε διάφορες δοκιµές, δεν έχου-
µε κάτι συγκεκριµένο τώρα. Μιλάµε για το 
2024 και µετά. ∆εν είναι στον κοντινό ορίζο-
ντα. Θα παίξουµε κυρίως µε το πώς συµπε-
ριφέρεται το ρετσίνι µέσα στη ζύµωση. Γιατί 
αν το να κάνεις ένα κρασί η δυσκολία είναι 
10, το να κάνεις µια ρετσίνα η δυσκολία εί-
ναι 10 στο τετράγωνο. Υπερβάλλω ποιητική 
αδεία για να δώσω την έµφαση. 

Έχοντας ζήσει την ακµή, την παρακµή 
και την επιστροφή της ρετσίνας 
στην αποενοχοποίηση και τον νέο 
κύκλο ανάπτυξης, τι θα λέγατε για τις 
προοπτικές της;
Είναι τεράστιες. Το σλόγκαν µου είναι ο 
κάθε οινοποιός να κάνει τη δική του ρετσί-
να. Σήµερα µπορεί να το κάνει, γιατί η αγο-

ρά εκεί έξω είναι τεράστια. Με ποια κουζίνα δεν ταιριάζει; Με την κινέζικη; Με τα σούσι; Με την 
ινδική κουζίνα; Ήρθε στο Οινόραµα µία κυρία από την πρεσβεία της Ιαπωνίας και ενθουσιάστη-
κε µε τη Ρόζα. Λέει αυτό είναι το κρασί µας. Ταιριάζει µε το σούσι που τρώει ο πρέσβης. Με πολ-
λές ethnic κουζίνες ταιριάζει. Και να σου πω ποιο είναι το µεγάλο πλεονέκτηµά της. Η ρετσίνα για 
τους ψαγµένους, στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθείς, είναι µια νέα οινική εµπειρία. Ενα ε-
στιατόριο τριών αστεριών Michelin στη Γαλλία έχει ειδικό µενού για τo ∆άκρυ του Πεύκου. Μας 
βρήκε και τους στείλαµε. Με τι δεν ταιριάζει η ρετσίνα; Άλλωστε το πάντρεµα του κατάλληλου 
πιάτου µε το κρασί, απογειώνει και τα δύο. Είναι µια εµπειρία οινική. Γιατί ναι µεν οι ποικιλίες στον 
κόσµο είναι πολλές, αλλά οι γνωστές είναι λίγες. 50 παγκοσµίως; Η ρετσίνα είναι ένας τύπος 
κρασιού, που έχει ενδιαφέρον να τον δοκιµάσεις και να τον καθιερώσεις σε κάποια γεύµατα. 

Η Οινοποιία 
Κεχρής, ωστόσο, 
δεν παράγει µόνο 
ρετσίνες
Η πολυδιάστατη δρα-
στηριότητα της οικο-
γενειακής Οινοποιί-
ας Κεχρής αλλά και 
του πολύπειρου επι-
κεφαλής της Στέλιου 
Κεχρή, ξεδιπλώνεται  
στην εφ’ όλης της ύ-
λης συνέντευξή του 
στο Wine Trails και τον 
Λεωνίδα Λιάµη. Στο 
τεύχος αυτό εστιάζου-
µε στη δράση της Οι-
νοποιίας σε ό,τι αφο-
ρά τη ρετσίνα, ενώ ο-
λόκληρη η συνέντευ-
ξη,  που λόγω όγκου 
δεν θα µπορούσε να 
συµπεριληφθεί στην έ-
ντυπη έκδοση, θα δη-
µοσιευτεί παράλλη-
λα µε την έκδοση του 
περιοδικού στο portal 
www.agronews.gr και 
το www.winetrails.gr

συνέντευξη Στέλιος Κεχρής
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Έµπνευση, πειραµατισµός και προσαρµογή σε νέες 
τάσεις έδωσαν 500 νέες ετικέτες στη φαρέτρα του 

ελληνικού οίνου την τελευταία τριετία, όπως αποκάλυψαν 
οι 220 εκθέτες της φετινής έκθεσης Οινόραµα 

Επιµέλεια Πέτρος Γκόγκος & Γιώργος Λαµπίρης vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

ΜΟΝΟ
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Κοτσιφάλι και Syrah, ένα blend αποτέλεσµα 
έρευνας και επιµονής από το Κτήµα Μιχελάκη

Το όραµα των ανθρώπων του Κτήµατος Μιχελάκη φανερώνει η σειρά των τριών ετικετών πε-
ριορισµένης κυκλοφορίας (5.000 – 6.000 φιάλες ανά ετικέτα). ∆ύο λευκοί οίνοι και ένας 

ροζέ δίνουν την «Michalakis Estate Limited Edition», που προέυψε από µία σειρά εργασιών και 
«δοκιµών» που ξεκινούν από την έρευνα, το αµπέλι και την καλλιέργειά του και τη µελέτη για νέ-
ες οινολογικές τεχνικές. Ο φακός του Wine Trails έπεσε πάνω στη ροζέ έκφραση που φέρει τον 
αριθµό 11 και προέρχεται από το blend δύο ποικιλιών, Κοτσιφάλι και Syrah, από το ιδιόκτητο α-
µπελοτόπι Μιραµπέλλο στην περιοχή της Μονής του Άη Γιώργη Επανωσήφη όπου καλλιεργού-
νται εδώ και χρόνια οι ποικιλίες αυτές σε φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη, σε υψόµετρο 600 µ. Τα 
σταφύλια τρυγήθηκαν νωρίς και εφαρµόστηκε ειδική µεθοδολογία για την παραγωγή του ρο-
ζέ αυτού οίνου. Την σειρά υπογράφει ο καθηγητής Οινολογίας του ΓΠΑ, Γιώργος Κοτσερίδης.
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Με πίστη στο Μαύρο 
Αηδάνι το παριανό 
Οινοποιείο Μωραΐτη

Κ αλλιεργεί τις αυτόχθονες ποικιλίες που περιλαµ-
βάνονται στη ζώνη ΠΟΠ, όπως η Μονεµβασία και 

η Μανδηλαριά, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στο σπάνιο 
Μαύρο Αηδάνι µε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. 
Στη γκάµα του οικογενειακού Οινοποιείου Μωραΐτη 
µε έδρα την Πάρο και δραστηριότητα από το 1910 αυ-
τή τη στιγµή εντάσσονται συνολικά επτά ποικιλίες, ε-
νώ ορισµένες ακόµη βρίσκονται σε πειραµατικό στά-
διο όπως είναι η ερυθρή Βάφτρα και η λευκή Μαλου-
κάτο. Στις ιδιαίτερες ετικέτες του ανήκει και το γλυ-
κό κρασί Μαλβαζία ΠΟΠ Πάρος, που προέρχεται από 
λιαστά σταφύλια που παλαιώνουν σε βαρέλι. Επικεφα-
λής της επιχείρησης είναι σήµερα η τέταρτη γενιά που 
εκπροσωπείται από τους Σάββα και Θοδωρή Μωραΐ-
τη. ∆ιαθέτει ιδιόκτητους αµπελώνες 150 στρεµµάτων 
στο νησί των Κυκλάδων. 

Nouvelle Epoque  
από την Ορεάλιο Γη

Χ ρειάστηκε υποµονή ώσπου να έρθει η σειρά µας για 
να γεµίσει το ποτήρι και να ανταλλάξουµε δύο κου-

βέντες µε τους ανθρώπους από την Ορεάλιο Γη, αφού 
αρκετοί επισκέπτες του Οινοράµατος στάθηκαν στο πε-
ρίπτερο για να δοκιµάσουν την ολοκαίνουρια ξηρή Μαυ-
ροδάφνη. Nouvelle Epoque από 100% Μαυροδάφνη, 
γραµµένη στην ετικέτα µε «σίγαση», µιας και το θεσµικό 
πλαίσιο δεν επιτρέπει τυπικά την αναγραφή της ποικιλίας 
σε ξηρούς οίνους. Η µονοποικιλιακή ξηρή έκφραση της 
εµβληµατικής ερυθρής ποικιλίας αποκτά ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον στην περίπτωση των Κεφαλονιτών, µιας και τα 
σταφύλια που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αυτού 
του κρασιού προέρχονται από προφυλλοξηρικούς αµπε-
λώνες της Παλικής, οι οποίοι αποδίδουν µόλις 400 κιλά 
ανά στρέµµα. Το κρασί ωρίµασε για 12 µήνες σε γαλλικά 
δρύινα βαρέλια και είναι εσοδείας του 2020.
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Πρεµιέρα για τη νέα ροζέ ετικέτα  
ALMA του Κτήµατος Παυλίδη

Α πό Αγιωργίτικο και Syrah η νέα ετικέτα ροζέ, ξηρού οίνου που παρουσίασε το δραµινό Κτή-
µα Παυλίδη στο φετινό Οινόραµα µαζί φυσικά µε όλη την γκάµα των οίνων του. Με το όνο-

µα ALMA, που στην ισπανική γλώσσα σηµαίνει «ψυχή», πρόκειται για ένα κρασί σε στυλ Προβηγκί-
ας το οποίο αναµένεται να κυκλοφορήσει άµεσα στην αγορά. Σύµφωνα µε τον οινολόγο του Κτή-
µατος, Παναγιώτη Κυριακίδη, µετά από οργανοληπτική και αναλυτική εξέταση των σταφυλιών, επι-
λέγεται η κατάλληλη ηµεροµηνία τρύγου και τα σταφύλια µαζεύονται νύχτα. Η απευθείας πίεση σε 
χαµηλές πιέσεις και η ζύµωση υπό συγκεκριµένες συνθήκες συντελούν στην πλήρη εκµετάλλευση 
του δυναµικού των σταφυλιών. Το αποτέλεσµα είναι ένα κρασί ανάλαφρο, µε κυρίαρχη την οξύτη-
τα, που δίνει αίσθηση φρεσκάδας, ενώ ο ικανοποιητικός όγκος ισορροπεί το αποτέλεσµα δίνοντας 
πολλές δυνατότητες για αρµονία µε φαγητό και η επίγευση είναι έντονα φρουτώδης.    
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Έτοιµο για ποιοτικά κρασιά µεγάλης παλαίωσης 
Οινοποιείο Νέστωρ της οικογένειας Λαφαζάνη

Mεγάλα βήµατα σε µικρό για δεδοµένα κρασιού χρονικό διάστηµα θα µπορούσαν να γίνουν σε λίγους 
τόπους και αναµφίβολα µεταξύ αυτών βρίσκεται και η Μεσσηνία. Από το 2015 που έπεσαν οι υπο-

γραφές του Αγροτικού - Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Μεσσηνίας «Ο Νέστωρ» και της οικογένειας Λαφα-
ζάνη µέχρι σήµερα, το Κτήµα Νέστωρ δείχνει έτοιµο για ποιοτικά κρασιά µεγάλης παλαίωσης. Λόγος γίνε-
ται για τα κόκκινα της σειράς Pylos, το Merlot και το Cabernet Sauvignon που παρουσιάστηκαν στο Οινό-
ραµα του 2022 µε αυτοπεποίθηση, αφού η πρόοδος ήταν αισθητή από την όψη. Η σειρά φέρει την υπο-
γραφή της νέας γενιάς της οικογένειας, της Αθηνάς και του οινοποιού Βασίλη Λαφαζάνη. 
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Μηδενικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα, ο στόχος  
του Οινοποιείου Αργατία

Τ ο πολυδύναµο Ξινόµαυρο ήταν η επιλογή του Ναουσαί-
ου Χριστόφορου Γεωργιάδη για την πρώτη του δηµιουρ-

γία ως νέα γενιά του οινοποιείου Αργατία. Το Horis είναι µια 
ροζέ έκφραση του Ξινόµαυρου, που διαφέρει από τα συνηθι-
σµένα ροζέ. Ο δηµιουργός του το χαρακτηρίζει «ένα κρασί ε-
λάχιστης επέµβασης» για το οποίο πειραµατιζόταν καιρό προ-
σπαθώντας να κατεβάσει στο µηδέν το περιβαλλοντικό του α-
ποτύπωµα. Από τη σοδειά του 2021, η παρουσία του Horis στο 
Οινόραµα, µε τον Χριστόφορο να εξηγεί ότι η ονοµασία του 
βγαίνει από το… «χωρίς την παραµικρή προσθήκη», πέρα από 
λίγο θειώδες κατά την εµφιάλωση. Αρωµατικό, µε το τριαντά-
φυλλο να επικρατεί, αλλά και φρουτώδες µε νότες από πράσι-
νο µήλο και αχλάδι, γίνεται µια καλή εναλλακτική για ψάρι τη-
γανητό ή στην σχάρα, θα εξηγήσει ο ίδιος. 
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οινικά νέα

Το Κτήμα 
Πιερία 

Ερατεινή... 
συστήνεται 

Μετά!

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας γυμνός βασιλιάς. Ο βα-

σιλιάς αυτός, αν και γυμνός, ήταν μέγας και τρανός. Είχε 

και για όπλο του, τρεις ευχές. Μια μοσχο-ηλιόλουστη, μια 

πιο φιλόδοξη και μια που ήταν η πιο γλυκιά. Μια μέρα, ήρ-

θε στον τόπο μια βασίλισσα. Η οποία ήταν κι αυτή γυμνή. Κι έζησαν 

αυτοί καλά και έκαναν 9 κόρες. Το παραμύθι, όμως, δεν τελείωσε πο-

τέ εκεί. Αυτό θα ήταν βαρετό και, αν μη τι άλλο, προβλέψιμο άλλωστε. 

Μέσα από λοξοδιαδρομές στο χρόνο, στο παρόν, στο όραμα και στο 

παρελθόν,  αναδύθηκε ένα καίριο Μετά. 

Έτσι λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, το Κτήμα Πιερία Ερατεινή, συ-

στήνεται Μετά!  

Γράφοντας διαρκώς ιστορίες, με κρασιά αφηγητές και παραμυθάδες. 

Που αρέσκονται να δοκιμάζονται σε νέες μεθόδους και να ανακαλύ-

πτονται τα όρια.  Νέοι γευστικοί προορισμοί, μέσα από νόστιμες και ε-

νίοτε τολμηρές, οινικές δημιουργίες. Το τελευταίο δείγμα γραφής, το 

Orange Μετά, ένας οίνος λευκός, ελάχιστης παρέμβασης ή αλλιώς, έ-

να ταννικό Ασύρτικο, που οινοποιήθηκε σαν να ήταν ερυθρή ποικιλία.

Το «Μετά»
Η εξιχνίαση των ορίων του Ασύρτικου, ήταν το επόμενο βήμα μετά από 

την Ροκ εκδοχή της Μαλαγουζιάς το 2012, που είχε θεωρηθεί τότε ένα 

από τα πρώτα orange κρασιά, ελάχιστης παρέμβασης στην Ελλάδα.

Σήμερα, λοιπόν, αντικρίζουμε ένα κρασί, το οποίο έχει όγκο, ενδιαφέ-

ρον και ιστορία. Φινετσάτο μεν, κουβαλάει όμως κι όλο τον πλούτο και 

τον χαρακτήρα μιας τολμηρής οινοποιητικής μεθόδου. Είναι και το Α-

σύρτικο όμως... Αρώματα απο φλαμούρι, καραμέλα, κίτρο και βότα-

να, συναντούν ένα σώμα κοφτερό και πληθωρικό. Φινετσάτες ψιλές 

ταννίνες,  ένταση με πληθωρικότητα. Η οξύτητα είναι σαφώς παρού-

σα αλλά θεμιτή και ισορροπημένη. Ένα κρασί που εξισορροπεί τα πα-

ράδοξα και αγαπά τις αντιθέσεις.  Στην επίγευση, έχουμε ένα κρασί ε-

μπνευσμένο, ελαφρώς αλατισμένο, που σε κάνει να θέλεις να το ξα-

ναπιείς, να το σκεφτείς, να βρεις και δυο μεζέδες, να πεις και δυο φί-

λους. Έτσι για την παρέα, για το γούστο, για την έμπνευση!
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ΕΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΡΩΣΙΑ

Από την Ουκρανία χέρι µε χέρι
στα Decanter World Wine Awards

Α πό ένα κελάρι στην περιοχή 
Mikolaiv στο Lviv, στη 

συνέχεια στη Βουδαπέστη και από 
εκεί στη βαλίτσα ενός τενίστα που 
έφτασε αυθηµερόν από το Λονδίνο 
για την παραλαβή, τρεις προσεκτικά 
διαλεγµένες ετικέτες του ουκρανικού 
οινοποιείου Beykush έφτασαν 
στη «βάση» του Decanter έγκαιρα 
ενόψει της αξιολόγησης των οίνων 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού. Στον 
οποίο µάλιστα να σηµειωθεί ότι φέτος 
δεν θα συµµετάσχουν οινοποιεία από 

τη Ρωσία καθώς αποκλείστηκαν από τον διοργανωτή. Τις τελευταίες εβδοµάδες, 
µάλιστα οι άνθρωποι του Beykush µεταφέρουν σταδιακά και τις φιάλες που 
κρατούσαν για παλαίωση στο οινοποιείο, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε πεδία µαχών. 

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην εγχώρια οινοποίηση 
στρέφονται οι Κινέζοι 
καταναλωτές

Π ίνουν όλο και λιγότερο εισαγόµενα κρασιά, τα οποία 
µέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν στην αγορά της χώρας 

τους,  και συχνά στρέφονται σε εγχώριες οινοποιήσεις, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, 
η οποία εορτάστηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022. Πράγµατι, 
υπό την επιρροή της έννοιας «Guochao», που ευνοεί τις 
τοπικές µάρκες, την κουλτούρα και το design τα κρασιά της 
Κίνας παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη. Το Legacy Peak, 
ένα οικογενειακό οινοποιείο που βρίσκεται στην κύρια 
οινοπαραγωγική περιοχή, τη Ningxia, σηµείωσε αύξηση 
πωλήσεων της τάξης του 118% µεταξύ ∆εκεµβρίου 2021 και 
Ιανουαρίου 2022 σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο πέρυσι. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις των διαδικτυακών 
πωλήσεών του µε αύξηση 838%. Σύµφωνα µε τα κινεζικά µέσα 
ενηµέρωσης, το Xige Estate, το µεγαλύτερο οινοποιείο στη 
Ningxia, έχει διαθέσει κρασιά αξίας 28,2 εκατ. ευρώ το 2021, 
διπλασιάζοντας τον τζίρο σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.

Η Wang Fang, ιδιοκτήτρια του οινοποιείου Kanaan
Winery στη Ningxia, αναφέρει ότι γνώρισε µια ταχεία 
ανάκαµψη στις πωλήσεις των κρασιών της που 
σηµειώσαν αύξηση 40% στην Κινέζικη Πρωτοχρονιά.

κόσµος 
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ΕΡΕΥΝΑ PROWEINΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Μ ε αναµµένες δάδες και φωτιές σε αχυρόµπαλες στους δια-
δρόµους του αµπελώνα υποδέχονται ξανά την άνοιξη οι α-

µπελουργοί στο Chablis της βορειοανατολικής Βουργουνδίας, αφού 
στις αρχές Απριλίου ένα κύµα παγετού ήρθε να χτυπήσει τα αµπέ-
λια µε θερµοκρασίες κάτω των -9 βαθµών Κελσίου. Εικόνες µε φλε-
γόµενους αµπελώνες έκαναν και πάλι το γύρο του κόσµου µετά από 
τον καταστροφικό Απρίλιο του 2021, όταν αντίστοιχος παγετός, έκο-
ψε από νωρίς τις προσδοκίες της περιόδου, αφήνοντας φέτος την 
περιοχή µε εξαιρετικά χαµηλές ποσότητες οίνου στις δεξαµενές και 
τα βαρέλια και τους οινοπαραγωγούς της Βουργουνδίας να παλεύ-
ουν για τις νέες ετικέτες τους. Για καλή τους τύχη, φέτος οι αµπε-
λουργοί, τουλάχιστον µέχρι τώρα, δεν αντιµετώπισαν το ίδιο καιρι-
κό µοτίβο µε πέρυσι. Τα κλαδέµατα έγιναν πιο αργά για να µην προ-
λάβουν οι οφθαλοί στα πρέµνα να σκάσουν, ενώ δεν είχαν προηγη-
θεί ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες τις εβδοµάδες που προηγήθη-
καν του παγετού, κάτι που το 2021 είχε ξεγελάσει τα φυτά, µε απο-
τέλεσµα µια καταστροφική χρονιά για αρκετούς. 

Ενιαίο πρότυπο βιωσιµότητας 
απαιτεί η βιοµηχανία οίνου

Ε να µοναδικό, 
ενιαίο και ισχυρό 

σήµα πιστοποίησης της 
βιωσιµότητας διεκδικεί πλέον 
η βιοµηχανία οίνου στην 
Ευρώπη, σε κίνηση που δεν 
αποκλείεται να φέρει νέες 
εξελίξεις ενόψει και της 
έκθεσης Prowein στις 15 µε 
17 Μαΐου. Οι ερευνητές από 
το Πανεπιστήµιο Geisenheim 
προχώρησαν πριν από λίγους µήνες σε έρευνα σχετική µε το 
εν λόγω ζήτηµα, στην οποία συµµετείχαν 3.000 επαγγελµατίες 
του κλάδου από 48 οινοπαραγωγές χώρες, οι οποίοι ξεκάθαρα 
τάχθηκαν υπέρ της διαµόρφωσης ενός τέτοιου σήµατος, το 
οποίο θα είναι άµεσα αναγνωρίσιµο από τους καταναλωτές.

∆Α∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΕΤΟΥ 
ΥΠΟ∆ΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Αργή αλλά σταθερή άνοδος  
για τον ιαπωνικό αφρώδη οίνο

Α ξιόλογες προσπάθειες στο πεδίο 
της φυσαλίδας καταβάλλουν ορι-

σµένα από τα πιο αναγνωρισµένα οινο-
ποιεία της Ιαπωνίας, που φέτος συµµε-
τείχαν για πρώτη φορά στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Σαµπάνιας και Αφρώδους 
Οίνου. Εκεί το γνωστό οινοποιείο Ajimu 
απέσπασε ένα Ασηµένιο µετάλλιο για την 
ετικέτα Budoushu Koubou 2019. που 
παράγεται µε την παραδοσιακή τεχνική 
της Καµπανίας. Την ίδια στιγµή το παλαι-
ότερο οικογενειακό οινοποιείο της Ιαπω-
νίας Lumiere επενδύει δυναµικά στον α-
φρώδη οίνο, κερδίζοντας τις διεθνείς ε-
ντυπώσεις και δείχνοντας ότι ο κλάδος 
προχωρά σταθερά προς την εδραίωση.
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Ηπρόσφατη ανακάλυψη υπολειµµάτων βανιλίνης σε οκτώ αµφορείς 
οίνου που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήµ και χρονολούνται πριν από το 

586 π.Χ. και την καταστροφή της πόλης από τους Βαβυλώνιους έδωσε το 
έναυσµα για την εκκίνηση έρευνας, η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα ό-
τι το άρωµα της βανίλιας έχει τη µεγαλύτερη απήχηση στους καταναλω-
τές οίνου. Τη διεθνή έρευνα στήριξαν πολλοί φορείς, ανάµεσά τους και το 
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, αλλά και το Karolinska Institute της Σουη-
δίας. Όπως αναφέρθηκε, το άρωµα βανίλιας, το οποίο αποτελεί στην ου-
σία τον βουτυρικό αιθυλεστέρα, συναντάται σε πολλά κρασιά, ανεξαρτήτως 

τύπου, και πηγάζει από την επαφή του οίνου µε την αµερικανική δρυ. Η έ-
ρευνα αυτή δεν εκφράζει απλώς τις προτιµήσεις του καταναλωτικού κοι-
νού, ούτε είναι απλώς ένα θέµα κουλτούρας, όπως επισήµανε και ο Artin 
Arshamian, ερευνητής στο Karolinska Institute, στο τµήµα Κλινικής Νευ-
ρολογίας. Μια τέτοια παρατήρηση, που έχει συνέχεια από τον αρχαίο ελίτ 
κόσµο της Ιερουσαλήµ, δηµιουργεί την εντύπωση πως υπάρχει τελικά µια 
καθολική αντίληψη οσµής. Αυτό, προβλέπει µια περαιτέρω µελέτη ως προς 
τους άξονες που κινείται η επιστήµη της γευσιγνωσίας και τις αντιστοιχίες 
που προβάλλει σε αυτήν ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Ο εντοπισµός της βανιλίνης
σε αυτήν τη χρονική περίοδο 
στη Μ. Ανατολή  εξέπληξε 
τους ερευνητές που θεωρούν 
ότι αποτελούσε ένα είδος
πολυτελείας απευθυνόµενο 
αποκλειστικά στην ελίτ.

Η εµπλοκή του DiCaprio πε-
ριορίζεται επί του παρόντος 
στην οικονοµική επένδυση.

Η πληρότητα για την έκθεση 
του Λονδίνου έγραψε 90% ή-
δη από τον περασµένο Μάρτιο.

LONDON WINE FAIR 2022 LEONARDO Di CARPIO

Επιστρέφουν 
στο Λονδίνο όλοι 
οι µεγάλοι του οίνου

Ο ύτε στασίδι δεν έχει µείνει στον 
εκθεσιακό χώρο που θα φιλο-

ξενήσει από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου το 
London Wine Fair που ανοίγει ξανά τις 
πύλες του έπειτα από διετή απουσία. 
Πρόκειται για τα περίπτερα παραγωγών 
υψηλού προφίλ από τη Βουργουνδία, το 
Chablis και το Μπορντό, τη δυναµική λε-
κάνη της Μεσογείου ως τις ανερχόµενες 
ζώνες του Νέου Κόσµου.

Eπενδύει 
στη σαµπάνια 
Telmont

Τ την πιο πρόσφατη είσοδο δια-
σηµότητας στο οινικό επιχει-

ρείν αποτελεί ο ηθοποιός και παραγω-
γός ταινιών Leonardo DiCaprio επεν-
δύοντας στην Champagne Telmont 
του οµίλου Rémy Cointreau. Ο οίκος 
Telmont, που ιδρύθηκε το 1912, υπε-
ρηφανεύεται για τα πράσινα διαπιστευ-
τήριά του, τα οποία ισχυρίζεται ότι πα-
ρακίνησαν την απόφαση του DiCaprio.

κόσµος 

ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Σύµφωνα µε µελέτες φαίνεται να έχει τη µεγαλύτερη -και µάλιστα διαχρονικά- απήχηση στους καταναλωτές 
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Η επιτομή του
οινοτουρισμού
Στο Κτήµα Κυρ Γιάννη στο Γιαννακοχώρι Νάουσας

Ξεχωριστές εµπειρίες οινικού τουρισµού, µε 
φόντο τη µαγευτική θέα των αµπελιών, στις 
πλαγιές του όρους Βέρµιο, µπορεί να απο-
λαύσει ο επισκέπτης στις νέες επισκέψι-
µες εγκαταστάσεις του Κτήµατος Κυρ-Γιάν-
νη στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. Ξεναγήσεις 
που προβάλλουν την κληρονοµιά της οικο-
γένειας Μπουτάρη, γευσιγνωσίες των κρασι-
ών του Κτήµατος στον τόπο παραγωγής τους 
και απολαυστικές περιηγήσεις στους αµπελώ-
νες, τη λίµνη και τον εµβληµατικό Πύργο Κού-
λα προσφέρουν καθηµερινά οι άνθρωποι της 
Κυρ-Γιάννη στους οινόφιλους επισκέπτες.
Οι γευστικές δοκιµές ποικίλλουν από 3 έως 
12 ετικέτες, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να επιλέ-
ξουν την οινική εµπειρία που τους ταιριάζει. 
Τα πακέτα συµπεριλαµβάνουν κάποιες από τις 
25 ετικέτες ερυθρών, λευκών, ροζέ, αφρωδών, 
παλαιωµένων και επιδόρπιων οίνων από τους 
αµπελώνες της Νάουσας και του Αµύνταιου και 
συνοδεύονται από ατοµικό πλατό µε εδέσµα-
τα. Για όσους επιθυµούν µια πιο ολοκληρωµέ-
νη εµπειρία, υπάρχει η δυνατότητα δύο ειδικά 
σχεδιασµένων µενού για food & wine pairing. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει πάντα η επιλογή του 
menu à la carte, το οποίο µπορείτε να συνοδεύ-
σετε µε το κρασί της επιλογής σας. Το µενού 
επιµελείται η executive σεφ Κυριακή Φωτοπού-
λου, έχει ως γνώµονα το ιδανικό πάντρεµα το-
πικών γεύσεων µε τα κρασιά της Κυρ-Γιάννη.

Ιδιωτικές γευστικές δοκιµές
Οι νέοι χώροι δίνουν επίσης τη δυνατότητα ιδι-
ωτικών γευστικών δοκιµών στην «Κάβα Γιάν-
νης Μπουτάρης». Η VIP αίθουσα στο κελάρι του 
Warehouse10, παρέχει την απαραίτητη ιδιωτι-
κότητα σε όσους το επιθυµούν και είναι ιδα-
νική και για οινικές εµπειρίες σε ένα άκρως 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

Πικ-νικ στον αµπελώνα
Για τους πιο δραστήριους, το Κτήµα Κυρ-Γιάν-
νη έχει σχεδιάσει δύο µοναδικές διαδροµές για 
τους φίλους της ποδηλασίας, ώστε να απολαύ-
σουν το αγαπηµένο τους σπορ, ενώ έρχονται 
σε επαφή µε το αµπέλι και τη φύση. Στο Κτήµα 
θα βρουν ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ µπορούν 
να έχουν τον δικό τους εξοπλισµό.

info
Επισκέψεις και 
γευσιγνωσίες 
µόνο κατόπιν συνεννόησης. 

Δευτέρα - Κυριακή
11:00 π.μ. – 20:00 μ.μ. 
Γιαννακοχώρι, 59200 
Νάουσα 

 Επικοινωνία  
Ελπίδα Παλαµίδα
email: info@kiryianni.gr 
 
*Το κτήµα και οι χώροι του 
οινοποιείου είναι προσβάσιµοι 
σε ΑµεΑ
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ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ HONG KONG

Στην Ασία οι πιο 
ισχυροί αγοραστές 
κρασιού στον κόσµο

Ανυπόµονοι να δοκιµάσουν εκλεκτούς 
οίνους, ανταγωνιζόµενοι τους 

Αµερικανούς, τους  Άγγλους και τους 
Ευρωπαίους λάτρεις του κρασιού εµφανίζονται 
οι Ασιάτες αδειάζοντας τις αποθήκες µεγάλων 
Chateau και δηµιουργώντας µια καινούργια 
συνθήκη στο παγκόσµιο εµπόριο κρασιού. Ο 
λόγος είναι γιατί συνήθως οι µεγάλες ετικέτες 
είναι και περιορισµένων ποσοτήτων, οπότε 
δηµιουργείται ισχυρή πίεση στις προµήθειές 
τους  και οι τιµές εκτοξεύονται στα ύψη. 
Οινικός σταθµός παγκόσµιος βεληνεκούς, 
ήδη µετά τη  µείωση του δασµού στο µηδέν 
το 2008, είναι το Hong Kong µε τον νέο 
επικεφαλής κρασιού και αλκοολούχων ποτών 
της εταιρείας δηµοπρασιών Christie’s, Adam 
Bibley, να δηλώνει ότι η εταιρεία του έµεινε 
τελικά στο Hong Kong, παρά την αντίθετη 
αρχική πρόθεσή της, γιατί πλέον οι µεγαλύτεροι 
αγοραστές και σοβαροί συλλέκτες οίνου είναι 
στην Ασία. Ο ίδιος, µάλιστα, θεωρεί  πως αυτή 
η εξέλιξη των καταστάσεων είναι ένα γέννηµα 
των συνθηκών της πανδηµίας.

Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Λιγότερη η ζήτηση για Merlot 

Μεγάλη πτώση ζήτησης παρουσίασε το έτος που πέρασε η ποικιλία 
Merlot, ένα σταφύλι θεµελιώδες για το κόκκινο κρασί και το 

εµπόριο του οίνου. Έως το τέλος Μαρτίου 2022, η κατανάλωση Merlot 
φαίνεται να έχει µειωθεί παγκοσµίως κατά 6%, ενώ η µεγάλη ανησυχία 
για τους παραγωγούς της ποικιλίας είναι όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές 
αναζητήσεις, που υποδηλώνουν την πρόθεση αγοράς. Η µέση τιµή 
αναζητήσεων - εµφανίσεων έχει αυξηθεί σε όλες τις κύριες κατηγορίες και 
ποικιλίες σταφυλιών, εκτός από το Merlot. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι µέσες 
τιµές αναζητήσεων προς αριθµό εµφανίσεων για το Merlot µειώθηκαν κατά 
50% το έτος έως τις 31 Μαρτίου, το οποίο δείχνει µια τεράστια πτώση.

κόσµος 

Τον εικονιζόµενο Simon Tam διαδέχθηκε στην Christie's Ασίας 
ως επικεφαλής κρασιού και αλκοολούχων ποτών ο Adam Bibley.

ΤΟ HONG KONG

Στην Ασία οι πιο 

κρασιού στον κόσµο
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ΑΝΘΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ

ΣΤΗΝ ΑΠΟΑΛΚΟΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ Η Ν. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Περισσότερα από 5 εκατοµµύρια δολάρια Αυστραλίας στον τοµέα του κρασιού 
µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ προτίθεται να επενδύσει 

η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας, για να αντισταθµίσει τις απώλειες που υπέστη 
από τους υψηλούς δασµούς στην Κίνα και εκτιµώντας ότι αυτή η κατηγορία κρασιών 
θα µπορούσε να δηµιουργήσει περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας και να 
εισφέρει 64 εκατοµµύρια δολάρια στην οικονοµία της Πολιτείας. Η χρηµατοδότηση θα 
χρησιµοποιηθεί αρχικά για τη δηµιουργία µιας ερευνητικής δοµής στο Πανεπιστήµιο 
της Αδελαΐδας. Η επένδυση θα χρησιµοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αιχµής και την καλύτερη κατανόηση των εµπορικών δυνατοτήτων της κατηγορίας 
αυτής σε όλο τον κόσµο ενώ η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών και των αισθητηριακών πτυχών για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη 
ποιοτικών προϊόντων. Το Wine Australia, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Έρευνας Οίνου 
(AWRI) και το Πανεπιστήµιο της Αδελαΐδας συµµετέχουν στο έργο.

Σύµφωνα µε την IRI, η αγορά µη αλκοολούχων 
κρασιών στην Αυστραλία θα ξεπεράσει το 2022 σε 
κύκλο εργασιών τα 15 εκατοµµύρια δολάρια Αυ-
στραλίας έναντι µόλις 4,5 εκατοµµυρίων το 2020.
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τεχνολογία πωµατισµός

Ε ίναι πολύ σηµαντικό και ταυτόχρονα 
ελκυστικό να µπορεί ο οινοποιός να 
επιλέξει ένα πώµα φελλού µε κριτήριο το 
καλύτερο ταίριασµα για το κάθε κρασί 

του. ∆ιαχρονικά ο φελλός αποτελεί ιδανικό ταίρι των 
εµφιαλωµένων οίνων, ενώ προϊόντος του χρόνου ο 
πωµατισµός γίνεται όλο και πιο απαιτητικός. Οι οσµές 
φελλού, η παραλλακτικότητα από φιάλη σε φιάλη και 
η όποια αστοχία δεν είναι ανεκτά φαινόµενα.
Ώσπου, το 2005 έρχεται στον κόσµο του φελλού το 
DIAM, το πώµα χωρίς οσµές. Αυτό ήταν µια επανά-
σταση. Αλλά δεν είναι βέβαια µόνον αυτό. 
Οι φελλοί DIAM είναι µια µεγάλη οικογένεια από πολ-
λούς τύπους πωµάτων µε κοινά τα βασικά χαρακτη-
ριστικά τους, αλλά µε ιδιαίτερα, ξεχωριστά ,      κατά τύ-
πο γνωρίσµατα, που φέ-
ρουν διακριτά αποτελέ-
σµατα στους οίνους που 
πωµατίζουν.
Στη χώρα µας καλλιερ-
γούνται εξαιρετικές λευ-
κές ποικιλίες, που ο ιδι-
αίτερος αρωµατικός χα-
ρακτήρας τους διασφα-
λίζεται και αναδεικνύεται 
περίφηµα µε DIAM χα-
µηλής διαπερατότητας 
Ρ015. Αν ένας λευκός 
οίνος επιζητά κάποιες φορές περισσότερο οξυγόνο, 
όπως για παράδειγµα ένα Chardonnay, πωµατίζουµε 
µε τη µεσαία διαπερατότητα Ρ035. Αν τώρα µιλήσου-
µε για τα Ασύρτικα, έχουµε δει στην πράξη ένα εξαι-
ρετικό pairing µε DIAM 5 P015. Για ακόµη µεγαλύτε-
ρη παλαίωση, επιστρατεύεται το DIAM 10 µε την πολύ 
χαµηλή διαπερατότητα Ρ007 ή το DIAM 10 ORIGINE.
Ωστόσο, έχουµε δει Σαββατιανά, Βιδιανά, Μοσχοφί-
λερα και άλλες λευκές ποικιλίες να µας χαρίζουν την 
απόλαυση µιας όµορφης παλαίωσης µετά από αρκε-
τά χρόνια εµφιάλωσης µε DIAM 5 ή DIAM 3.
Στους ερυθρούς οίνους, το απαιτούµενο από τον πω-
µατισµό µπορεί να είναι η διατήρηση του φρουτώ-
δους χαρακτήρα ή η τιθάσευση των τανινών. Σύµφω-
να µε την κάθε ποικιλία, εξετάζουµε τη µικροοξυγό-
νωση που χρειάζεται και µετά από δοκιµές καταλή-
γουµε στην πιο ταιριαστή διαπερατότητα.
Ο χρόνος είναι σηµαντική παράµετρος για την επιλο-
γή του κατάλληλου τύπου DIAM. Ο χρόνος από την οι-

νοποίηση ως τον πωµατισµό, ο χρόνος παραµονής 
στο κελάρι, ο χρόνος ζωής του εµφιαλωµένου προϊ-
όντος. Η εσοδεία, το terroir, η µέθοδος οινοποίησης 
προσθέτουν επίσης δεδοµένα για την επιλογή.
Ερυθροί οίνοι µε σώµα και οξύτητα παλαιώνουν αρ-
µονικά µε DIAM 5 Ρ015. Cabernet Sauvignon, 
Μerlot, Syrah είναι παραδείγµατα αυτού του ταιριά-
σµατος, στην Ελλάδα και διεθνώς.
Έχουµε ερυθρές ποικιλίες τόσο απίστευτα ελκυστικές 
για έρευνα ως προς την πορεία και την εξέλιξή τους 
µε κάποιον/κάποιους τύπους DIAM, για να βρεθεί το 
καταλληλότερο ταίριασµα. Το Ξινόµαυρο µε την πα-
ραδοσιακή ή την πιο σύγχρονη οινοποίηση, το Αγιωρ-
γίτικο και τα χαρµάνια του, η Μαυροδάφνη, η Ληµνιώ-
να, το Μαντηλάρι, το Λιάτικο, και πολλές άλλες. Τα 

DIAM 10 και DIAM 30 / 
P007 και τα αντίστοιχα 
τους ORIGINE / P015 εί-
ναι πώµατα – εργαλεία 
µακράς, βελούδινης πα-
λαίωσης.
Στα ροζέ, άλλες προ-
κλήσεις, όπως η διαφύ-
λαξη της συγκεκριµέ-
νης απόχρωσης, που α-
παιτεί συνήθως µικροο-
ξυγόνωση χαµηλής δια-
περατότητας. Άλλη µε-

γάλη πρόκληση: Οι οίνοι ήπιας παρέµβασης. Εδώ 
συνήθως ο κανόνας είναι καλή σφράγιση µε χαµη-
λή διαπερατότητα. Οµοίως βέβαια οι οίνοι µε χαµη-
λό ή καθόλου θειώδες. 
Οίνοι ηµιαφρώδεις και αφρώδεις. Οίνοι orange και 
γλυκείς. Φιάλες που τοποθετούνται στο βυθό της 
θάλασσας. Φιάλες µεγάλης χωρητικότητας.  Οι 
προκλήσεις στον πωµατισµό είναι ατέλειωτες και η 
κάθε περίπτωση απαιτεί το δικό της ταίριασµα οινο-
λογικά και πωµατιστικά.
Η χρήση των φελλών DIAM από το 2011 στην Ελλάδα 
έχει συσσωρεύσει γνώσεις και εµπειρία. Η διαχείρη-
σή τους από την Cork Hellas γίνεται µε γνώµονα την 
υψηλή τεχνολογία τους και οπωσδήποτε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα για την κάθε εµφιάλωση, για τον κάθε 
οίνο. Σε µια δυναµική και εξελικτική πορεία, ναι, επιδι-
ώκουµε το βέλτιστο pairing κρασιού - φελλού. 

KEIMENO TΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΟΥ -  CORK HELLAS

Ώρα για pairing κρασιού και φελλού
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ 
ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ
ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ
Οινοποιήσεις από σπάνιες τοπικές ποικιλίες, που αποκτούν 

νέα ισχυρή δυναµική, ξεχώρισαν στις αίθουσες του 

Κέντρου Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος», που φιλοξένησε 

το ραντεβού των µικρών Ελλήνων οινοποιών µε  

το οινόφιλο κοινό της πρωτεύουσας

Επιµέλεια Κωνσταντίνα Ψιλιώτη vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

αινοτόµες ιδέες, πειραµατικές οινοποιήσεις, νέες κυκλοφορίες αλλά και 
κλασικές δηµοφιλείς ετικέτες γέµισαν τους πάγκους των µελών του Συν-
δέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ) που επέστρεψαν στην εκ-
θεσιακή δράση µετά από δύο χρόνια. Στις αίθουσες του  Κέντρου Πολι-

τισµού «Ελληνικός Κόσµος», επί της οδού Πειραιώς στον Ταύρο, εκτός από τα περί-
πτερα των 44 οινοποιών, έλαβαν χώρα και ειδικές εκδηλώσεις, µε κεντρικό άξονα 
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σπάνιων ελληνικών ποικιλιών αλλά και τις επενδυ-
τικές ευκαιρίες που θα µπορούσε να ανοίξει το ταίριασµα της ελληνικής γαστρονοµί-
ας µε τον οίνο. Το Wine Trails επισκέφθηκε την έκθεση και αναζήτησε ιδιαίτερες ει-
κόνες του ελληνικού αµπελώνα, όπως αυτές που εκφράζει το Οινοποιείο Πάτοινος 
από την Πάτµο, το οποίο στο πλαίσιο του αγροοικολογικού σχεδίου που εφαρµόζει 
για τη διατήρηση της εθνικής αµπελουργικής κληρονοµιάς, αναπτύσσει την καλλιέρ-
γεια της σπάνιας ερυθρής ποικιλίας Μαυροθήρικο. Σύµφωνα µε την οινολόγο Ειρή-
νη ∆ούκα, το Μαυροθήρικο έχει αποδειχτεί γενετικά πως είναι µια ποικιλία µε ρίζες 
στη Νίσυρο, η οποία στο project Πάτοινος οινοποιείται για πρώτη φορά µονοποικιλι-
ακά ενώ καλλιεργείται βιολογικά µε βιοδυναµικές πρακτικές και η παραγωγή περιο-
ρίζεται σε 800 φιάλες. Ανάλογες προσπάθειες από προφυλλοξηρικά αµπέλια φιλο-
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1. Πρωταγωνιστής η ποικιλία Βραδυανό της Βόρειας Εύβοιας  στις ετικέτες του οινοποιείου του Κωνσταντίνου Βρυνιώτη
2. Τη δυνατότητα κάθετης δοκιµής της ετικέτας «Μαντίνεια» είχαν οι οινόφιλοι επισκέπτες στο stand του Οινοποιείου Μποσινάκη.
3. Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των θεσσαλικών κρασιών αποτελεί βασικό στόχο της Οινοποιίας Αλατά µε έδρα τη Φαλάνη.
4. Το Οινοποιείο Πάτοινος µε έδρα την ακριτική Πάτµο οινοποίησε για πρώτη φορά µονοποικιλιακά το ερυθρό Μαυροθήρικο.
5. Στα χέρια του Κεφαλονίτη Ευρυβιάδη Σκλάβου η Μαυροδάφνη γίνεται ένα οινικό «υπερόπλο» που κατακτά τους ουρανίσκους.
6. Η έκθεση του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών 2022 φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισµού Ελληνικός Κόσµος στον Ταύρο.
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1. Θάνος Ντούγκος, πρόεδρος Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών
2. Τοπικές ποικιλίες της Ζακύνθου, όπως το Γουστολίδι και ο 
Αυγουστιάτης, οινοποιεί το επισκέψιµο Κτήµα Γράµψα.
3. Μια πειραµατική οινοποίηση ενός αφρώδους οίνου από 
100% Σαββατιανό, όπου η εµφιάλωση γίνεται πριν ολοκληρω-
θεί η κυρίως ζύµωση, χωρίς την προσθήκη δευτερογενών ζυ-
µών ή σακχάρων πρωταγωνίστησε στο stand της Μικροοινοποι-
ίας Μυλωνά. Η παραγωγή του περιορίστηκε στις 2.200 φιάλες, 
όµως µε τη νέα σοδειά, η παραγωγή θα αυξηθεί.
4. Η έκθεση πλαισιώθηκε και από δύο παράλληλες εκδηλώσεις, 
το  master class µε τίτλο «Σπάνιες και λιγότερο σπάνιες ελλη-
νικές ποικιλίες, δικαίως ή αδίκως;» µε τον Παύλο Γκέγκα και το 
πάνελ µε τίτλο «Εστίαση: Η επόµενη ηµέρα και πού να εστιάσου-
µε» για την αναντίρρητη σχέση εστίασης και κρασιού. 
5. Περισσότεροι από 900 επισκέπτες πέρασαν τις πύλες του 
Κέντρου Πολιτισµού Ελληνικός Κόσµος, που φιλοξένησε στις 3-
4 Απριλίου την έκθεση του ΣΜΟΕ. Η συντάκτης του Wine Trails 
Κωνσταντίνα Ψιλιώτη (αριστερά) κατέγραψε τον παλµό της διορ-
γάνωσης και µίλησε µε τους εκπροσώπους των οινοποιείων.

1

4
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ξενούσε και το κρητικό Οινοποιείο Μανουσάκη µε το Μοσχάτο Σπίνας ενώ 
το επίσης δικό του Blanc de Noir από Ρωµέικο συνδυάζει την τοπική ποικι-
λία µε καινοτόµο τρόπο οινοποίησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια ισχυρή τά-
ση στο ελληνικό οίνο αποτελούν τα orange wines, η οποία εκφράστηκε και 
στα οινοποιεία της νησιώτικης Ελλάδας µε το Μuscat Οrange του Οινοποιεί-
ου Σκλάβος από µικρόρωγο Μοσχάτο Κεφαλονιάς. 

Ξεδιπλώνοντας τις δυνατότητες των εγχώριων ποικιλιών
Στην Εύβοια, το Οινοποιείο Βρυνιώτη, που έχει αναλάβει να αναγεννήσει την ε-
ρυθρή ποικιλία Βραδιανό, οινοποιώντας την είτε µόνη της, είτε σε συνοινοποίη-
ση µε άλλες ερυθρές ποικιλίες όπως το Syrah, παρουσίασε µια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα ετικέτα µε το όνοµα «Iama Red». To blend αυτό πέρασε από βαρέλι και 
εµφιαλώθηκε στην Εύβοια, δίνοντας µία ακόµη οινική αποκάλυψη στους επι-
σκέπτες της έκθεσης. Από τον πάγκο του οινοποιείου δεν έλειψε και η ροζέ ε-
τικέτα από Βραδυανό 100%, ξεδιπλώνοντας τις δυνατότητες της ποικιλίας. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο Ορειβάτης της Βασιλικής Ακριώτου, που 
ανεβάζει το Σαββατιανό ένα βήµα παραπάνω. Οινοποιηµένο από άγριες, αυ-
θόρµητες ζύµες και αφιλτράριστο, ωριµάζει 18 µήνες στις οινολάσπες του, δί-
νει αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας, µε ένταση και χαρακτήρα 
εσπεριδοειδών, λευκών άνθεων και τσαγιού. 
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ΟΙΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

οινικό επιχειρείν
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πιλέγοντας τη διαδροµή «χωρίς δι-
όδια» στο χάρτη, για να κινηθεί κα-
νείς ανάµεσα στους νοµούς της Πε-
λοποννήσου, αµέσως µετά την πρώ-
τη στροφή θα βρεθεί σε ένα επιβλη-
τικό αλλά παράλληλα εξευγενισµέ-

νο τοπίο. Το τέλος της διαδροµής δεν αποκλείεται να κα-
ταλήγει σε κάποια από τα πιο ξακουστά οινοποιεία της χώ-
ρας, που πλέον είναι πλήρως εξοπλισµένα και εκπαιδευµέ-
να για να υποδεχτούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Φυ-
σικά, υπάρχει και η εύκολη εναλλακτική της εθνικής οδού, 
που αν και λιγότερο συναρπαστική, σε λιγότερο από 90 λε-
πτά, µπορεί οδηγήσει κάποιον από το Σύνταγµα σε µια από 
τις πιο συναρπαστικές αµπελουργικές ζώνες των Βαλκανί-
ων, τη Νεµέα. Αυτή η εγγύτητα  είναι που δίνει και µια από τις 
πολλές αφορµές για τα τοπικά οινοποιεία, ώστε να καταπια-
στούν µε επενδύσεις εκατοµµυρίων, όσο το ρεύµα της επο-
χής παρασύρει όλο και περισσότερους στην Πελοπόννησο.
 
Τι Τοσκάνη, τι Νεµέα
Μια χαλαρή συζήτηση µε έναν οινοποιό από τη ζώνη της 
Νεµέας, κάποτε, κατέληξε στο ότι ο τόπος αυτός είναι «κα-
λύτερα και από Τοσκάνη». ∆ιάφορες παραλλαγές της α-
τάκας αυτής ακούστηκαν και στο περιθώριο του 3ου Συ-
νεδρίου Οινοτουρισµού που έγινε το Σάββατο 2 Απριλίου 
στη Νεµέα. Μια µέρα πριν και µια µέρα µετά, παράλληλες 
δράσεις έδειξαν το πόσο έτοιµος είναι ο κλάδος στην περι-
οχή για να αναβαθµίσει τον αντίκτυπο που έχει για την Πε-
λοπόννησο αυτό που πολλοί επιµένουν να αποκαλούν ως 
«βαριά βιοµηχανία της χώρας».

Το µεγάλο στοίχηµα του 

οινοτουρισµού αναλαµβάνουν τα 

οινοποιεία της Πελοποννήσου, τα 

οποία θωρακίζονται µε σηµαντικές 

επενδύσεις για την ανερχόµενη 

αγορά επισκεπτών

Ε

 Οι παράλληλες δράσεις του 3ου Συνεδρίου Οινοτουρισµού 
έλαβαν χώρα στο Κτήµα Σκούρα, το Κτήµα Τσέλεπου, την 

Οινοποιία Λαφαζάνη, όπου πραγµατοποιήθηκαν και  
οι εργασίες του Συνεδρίου, και το Semeli Estate.

Αποστολή Πέτρος Γκόγκος
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 Πολλές από τις παράλληλες δράσεις, όπως το σεµινάριο του 
MW Γιάννη Καρακάση ή η φύτευση αµπελώνα λίγο έξω από το 
χωριό Άγ. Βασίλειος, αλλά και η συνολικότερη υποστήριξη των 
αναγκών ενός µεγάλης εµβέλειας συνεδρίου που διοργάνωσε 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, µαρτυρούν πόσο ώριµες είναι 
ορισµένες από τις µονάδες, όπως η Οινοποιία Λαφαζάνη για 
την ανάληψη του φιλόδοξου εγχειρήµατος του οινοτουρισµού. 

Στις ζώνες της Νεµέας και της Μαντινείας, όλο και περισσότεροι 
αµπελουργοί προσεγγίζουν προσεγµένα το κοµµάτι της παραγωγής. 

Το µεγάλο στοίχηµα του οινοτουρισµού αναλαµβάνουν 
λοιπόν τα οινοποιεία της Πελοποννήσου, µε τον κλάδο 
να αξιολογεί ως ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας τις α-
παιτούµενες επενδύσεις αλλά και την υιοθέτηση της α-
ναγκαίας αντίληψης, ώστε να καταστούν οι µονάδες 
της περιοχής αποδέκτες επισκεπτών από όλον το κό-
σµο. Θα µπορούσε να εντοπίσει κανείς τρεις κρίσιµες 
ενδείξεις που µαρτυρούν τη βαρύτητα που αποκτά η ε-
πισκεψιµότητα, έπειτα από τις συζητήσεις -on stage αλ-
λά και στα «πηγαδάκια» που σχηµατίστηκαν στο περιθώ-
ριο- του Συνεδρίου που έγινε στην Οινοποιία Λαφαζάνη. 

Ποίηση σε µπουκάλι είναι το κρασί
Η υποδοχή των προσκεκληµένων, µεταξύ των οποί-
ων και το Wine Trails, έγινε µια ηµέρα πριν, στο Κτήµα 
Σκούρα, για µια πρώτη γεύση του τι εστί οινοτουρισµός: 
Να συνοµιλείς µε τον δηµιουργό για το προϊόν του, να 
σου εξηγεί την έµπνευσή του και την εξέλιξη αυτού, όσο 
µε φόντο το εξηµερωµένο αµπελοτόπι γύρω, συνειδη-
τοποιεί ο επισκέπτης αυτό που έλεγε κάποτε ένας Σκω-
τσέζος: «Το κρασί είναι ποίηση σε µπουκάλι». 
Στην ουσία του Συνεδρίου λοιπόν, οι περισσότεροι συµ-
µετέχοντες φαίνεται ότι αναγνωρίζουν την ωφελιµότητα 
του οινοτουρισµού για τις τοπικές κοινότητες και ετοιµά-
ζονται διαρκώς για νέες µεγαλύτερες ή και πιο µικρές ε-
πενδύσεις. Ενδεικτικά, στο Κτήµα Τσέλεπου στις Ρίζες 
της Τεγέας έχουν γίνει αξιόλογα βήµατα προς το κοµ-
µάτι τις επισκεψιµότητας και της φιλοξενίας και ετοιµά-
ζεται η µετατροπή του µύλου σε χώρο οινογευσίας και 
κάβας που θα φιλοξενεί events.
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Φιλόξενος οικοδεσπότης στους άρτιους αισθητικά χώρους του Semeli 
Estate  ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής του Κτήµατος.

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ 
ΠΟΥ «ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ
Κλασική βαρελάτη Νεµέα, κρασί της κατηγορίας των «Μεγάλων» αλλά και προτάσεις που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της αγοράς, δηλαδή φρούτο, φρεσκάδα και ευκολία: Η νέα γενιά οινοποιών της ζώνης της 
Νεµέας τα θέλει όλα. Στον προαύλιο χώρο της Οινοποιίας Λαφαζάνη στη Νεµέα, βρέθηκαν το απόγευµα του 
Σαββάτου 2 Απριλίου να δοκιµάζουν τα κρασιά τους η Ευαγγελία Παλυβού, ο Βασίλης Λαφαζάνης, ο Άρης 
Τσέλεπος, η Μαρία Μαλτέζου και ο ∆ηµήτρης Σκούρας. Συζητώντας µαζί τους για το όραµα της Νεµέας, η ε-
πόµενη γενιά, τάχθηκε σχεδόν σύσσωµη υπέρ του πειραµατισµού µε πιο ανάλαφρες οινοποιήσεις. Αυτό όµως 
δεν σηµαίνει ότι αφήνουν στην άκρη όλα αυτά που συντελούν σε έναν Μεγάλο Οίνο. Το ιδανικό αµπελοτόπι, 
το κατάλληλο βαρέλι και η κατάκτηση της κλασικής οινοποίησης µαζί µε τη διαφύλαξη του ΠΟΠ παραµένουν 
στο επίκεντρο. Ωστόσο το Αγιωργίτικο ενέχει και χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την παραγωγή πιο µο-
ντέρνων οίνων, πιο προσιτών. Εκείνων δηλαδή που θα µπορούσαν να «τραβήξουν» και περισσότερους κατα-
ναλωτές, όπως θα εξηγήσει η Ευαγγελία Παλυβού. «Ποιος δεν θέλει περισσότερο φρούτο» θα σχολιάσει από 
την πλευρά του ο ∆ηµήτρης Σκούρας. Γι' αυτόν, ο οποίος µέσα σε µερικούς µήνες περπάτησε από τρεις φο-
ρές «ενδιαφέροντα» αµπελοτεµάχια που θα µπορούσαν να συµπληρώσουν στη δυναµική του Κτήµατος, η πα-
ραγωγή «ποιοτικού οίνου» γίνεται το κυρίαρχο κριτήριο. Η ίδια παρέα αναµένεται να αποτελέσει και τον πυρή-
να του νέου θεσµικού οργάνου στους κόλπους του ΣΕΟ, που θα εκπροσωπεί τη νέα γενιά των οινοποιών, µε 
τις προσπάθειες του εγχειρήµατος αυτού να συντονίζει σε πρώτη φάση ο Άρης Τσέλεπος.

Φυσικά δεν θα µπορούσε να λείπει από τον χάρτη το οι-
νοποιείο Σεµέλη στο Κούτσι, µε την επένδυση ανακα-
τασκευής ύψους 4,8 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε 
πριν από µερικούς µήνες, να λειτουργεί ως σηµείο ανα-
φοράς για τον κλάδο όχι µόνο στο εσωτερικό της χώ-
ρας. Εν προκειµένω ο πήχης είναι τοποθετηµένος ψηλά 
και «ιντριγκάρει» θα έλεγε κανείς, αρκετούς ώστε να α-
κολουθήσουν το παράδειγµα, σηκώνοντας παράλληλα 
στις πλάτες τους το δύσκολο εγχείρηµα της αναζωογό-
νησης της ευρύτερης περιοχής. Ο πρώτος λοιπόν άξο-
νας έχει να κάνει µε το ανανεωµένο ενδιαφέρον των επι-
χειρηµατιών και των µονάδων του κλάδου. Μέσα σε αυ-
τήν την έντονη πλέον τάση, εντοπίζεται και το δεύτερο 
στοιχείο, εκείνο της αλλαγής αντίληψης των ίδιων των οι-
νοποιών. Όπως θα παρατηρήσει ο Ηλίας Κωνσταντό-
πουλος, Γενικός ∆ιευθυντής του Semeli Estate, ενώ κά-
ποτε ο οινοποιός απέρριπτε την ιδέα «του σερβιρίσµα-
τος» υποστηρίζοντας πως δουλειά του τελειώνει µε την 
εµφιάλωση, πλέον αντιλαµβάνεται τη σηµασία που έχει ο 
οινοτουρισµός σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής του.
Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει και µε την αλλαγή αντίλη-
ψης στην πλευρά των αµπελουργών. Πλέον, στη ζώνη 
της Νεµέας και της Μαντινείας, όλο και περισσότεροι α-
µπελουργοί προσεγγίζουν προσεγµένα το κοµµάτι της 
παραγωγής. ∆ιαχωρίζουν τα αµπελοτεµάχια βάσει σύ-
στασης εδάφους, έκθεσης και υψοµέτρου. Μετατοπίζο-
νται από τη λογική της πληθωρικής και φλύαρης παρα-
γωγής προς µια προσεγµένη καλλιέργεια που στρώνει 
το έδαφος για την παραγωγή Μεγάλων Κρασιών αλλά 
και εν γένει ποιοτικού οίνου.
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ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ
Μια ποικιλία µε πολυδιάστατο χαρακτήρα, ο οποίος 
την καθιστά ένα εξαιρετικό όπλο για το σύνολο του 

σύγχρονου ελληνικού αµπελώνα, είναι το Αγιωργίτικο, 
που δίνει συναρπαστικά κρασιά σε όλη την Ελλάδα

Επιµέλεια Ζήσης ΠανάγοςvΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

∆ΥΝΑΜΗ  

αγιωργίτικο
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Το Αγιωργίτικο µας κέρδισε µε 
τα αρώµατα και τον ιδιαίτερο 
και πολύπλοκο χαρακτήρα του. 
Για να οδηγηθεί όµως η γευ-

στική εµπειρία σε τελείως άλ-
λη διάσταση χρειάζεται και µία 
καλή πρωτεΐνη, που σε συν-
δυασµό µε το κρασί θα προκα-
λέσει έκρηξη στο στόµα. Αυ-

τή την αποστολή έφεραν σε πέ-
ρας τα µοσχαρίσια µπιφτεκά-

κια του By the Glass…

∆ΥΝΑΜΗ  
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ΤΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜ
Η ΤΩΝ

 ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ
 ΚΡΑΣΙΩΝ

 Φ
ΙΛΟΞΕΝ

Η
ΣΕ ΤΟ W

IN
E BAR �ΒΥ ΤΗ

E GLASS�

αγιωργίτικο

Στο φιλόξενο περιβάλλον 
του By the Glass στο κέντρο 
της Αθήνας οι άνθρωποι του 

Wine Trails (από δεξιά) Κων-
σταντίνα Ψιλιώτη, Ζήσης Πα-
νάγος και ∆έσποινα Μαρκα-

ντωνάτου µυήθηκαν στη γεύ-
ση των Αγιωργίτικων  

µε τη συνοδεία εκλεκτών  
γεύσεων.
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Μ αζί µε το Ξινόµαυρο το Αγιωργίτικο αποτελούν τις δύο
ευγενείς ερυθρές ελληνικές ποικιλίες. Πατρίδα του είναι 
η «Μικρή Βουργουνδία» ή αλλιώς Νεµέα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από το 1971 ως η ζώνη για την παραγωγή 

οίνων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ), χωρίς 
όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν δίνει συναρπαστικά κρασιά σε όλη 
την Ελλάδα, από το Βορρά ως το Νότο. Μια γοητευτική ποικιλία µε 
µοναδική αµεσότητα και ισορροπία. Θα µπορούσε άλλωστε κανείς 
να πει ότι το Αγιωργίτικο αποτελεί συνώνυµο του µέτρου, καθώς τα 
συστατικά του, φρούτα, οξύτητα, ταννίνες, αλκοόλ, βρίσκονται σε 
πλήρη αρµονία. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
εύρος των στυλ που µπορεί να δώσει: Από φρουτώδη ροζέ ξηρά ή 
ηµίξηρα µέχρι στιβαρά κόκκινα, αλλά και επιδόρπια κρασιά. Στο 
Αγιωργίτικο ταιριάζει πολύ η επαφή µε το βαρέλι, καθώς η 
ωρίµανση σε δρυ µπορεί να του προσδώσει ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα και τριτογενή αρώµατα, όπως ζωικά και δασικά 
αρώµατα, καθώς και καπνό, δέρµα ή σοκολάτα. Όµως κανείς δεν 
µπορεί να αγνοήσει και τις φρέσκες εκδοχές που παράγονται σε 
ανοξείδωτες δεξαµενές, όπου δίδεται έµφαση στον πρωτογενή 
χαρακτήρα της ποικιλίας και προσδίδονται αρώµατα φρέσκων 
ζουµερών κόκκινων φρούτων, όπως κεράσι και φράουλα, καθώς 
και µερικών µαύρων όπως το βύσσινο. Το Αγιωργίτικο συνήθως 
δίνει κρασιά µετρίου σώµατος και οξύτητας, µε µέτριες, µαλακές 
ταννίνες, ενώ το χρώµα στο ποτήρι ποικίλει από απαλό ροδί έως 
ρουµπινί ανάλογα βέβαια µε την οινοποίηση.

Η αίσθηση του 
µέτρου στο

πολυδύναµο 
Αγιωργίτικο

σε όλη την Ελλάδα

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

∆ΡΑΜΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
 ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
 ΛΑΦΑΖΑΝΗ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
 ΨΑΡΟΥΛΗ  

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 

ΚΤΗMΑ
ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η 

ΚΤΗMΑ
ΠΑΥΛΙ∆Η 

ΚΤΗMΑ
ΑΪΒΑΛΗ 

ΚΤΗMΑ
ΛΑΝΤΙ∆Η 

SEMELI ESTATE 

ΚΤΗMΑ
ΠΑΛΥΒΟΥ 

ΑΓΙ
ΩΡ
ΓΙ
ΤΙ
ΚΟ

ΝΕΜΕΑ

* H σειρά παρουσίασης είναι τυχαία
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αγιωργίτικο

ΛΑΜΠΕΡΟ, ΒΑΘΥ ερυθρό χρώµα µε έντονη 
πυκνότητα. Ώριµα κόκκινα φρούτα στη µύ-
τη, τα οποία αποτυπώνουν το χαρακτήρα ε-
νός Αγιωργίτικου που αξίζει να παλαιωθεί. 
Πολύπλοκα αρώµατα µπαχαρικών και βοτά-
νων λόγω της µακράς παραµονής στο βα-
ρέλι, αλλά και στο µπουκάλι. Στο στόµα πυ-
κνό και στρογγυλό. Βελούδινες και φινετσά-
τες ταννίνες, πλούσια αλκοόλη µε τονισµένη 
οξύτητα που προσφέρει ισορροπία. Μακρά 
επίγευση, γεµάτη όγκο και αρώµατα σοκο-
λάτας, µαρµελάδας, φρυγανισµένου ψω-
µιού και κανέλας. Συνοδεύει πλούσια πιάτα 
κρέατος, ψητό αρνί, ψητά στα κάρβουνα και 
τη σούβλα, καθώς και σκληρά κίτρινα ή κρε-
µώδη τυριά. Σερβίρεται στους 15-16°C.

Πολλαπλές διεθνείς βραβεύσεις  
■Gold Medal, Decanter World Wine 
Awards, London 2021
■Gold Medal, Berliner Wein Trophy 2021
■Silver Medal, TEXSOM International 
Wine Awards 2021

Ένα ΠΟΠ Νεµέα κρασί  

που αγαπάει τον χρόνο

Με τον πλούτο 
της Νεµέας

Semeli Nemea 
Grande Reserve 2016

Οινοποιείο:  Semeli Estate
Περιοχή: Νεµέα
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αγιωργίτικο

Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon από αµπελώνα µεγάλο υψόµετρο συνθέτουν την Υπογραφή 

Ένα µεγάλο κρασί από τη Μεσσηνία

Υπογραφή 2014

Οινοποιείο: Οινοποιείο Ψαρούλη
Οινολόγος: Κωνσταντίνος Ψαρούλης
Περιοχή: Μεσσηνία

ΦΕΡΟΝΤΑΣ την υπογραφή του ιδρυτή της Οινοποιίας, Μιχαήλ Ψαρούλη, η «Υπογραφή» αποτελεί τη ναυαρχίδα των ετικετών 
που κυκλοφορεί ο Κώστας Ψαρούλης. Όλες και όλες 1.000 φιάλες από αυτό το ερυθρό κρασί εµφιαλώνονται κάθε χρό-
νο. «Για την ακρίβεια οι φιάλες είναι 999» εξηγεί ο ίδιος, αφού «για… προληπτικούς λόγους δεν εµφιαλώνω το νούµερο 
13». Αναζητώντας ένα κρασί που θα τιµούσε τον πατέρα του, ο Κώστας Ψαρούλης, απευθύνθηκε στις δυο «πιο καλές ποι-
κιλίες ερυθρών σταφυλιών» µε τα αµπέλια να βρίσκονται σε υψηλό υψόµετρο, ενώ και εδώ ο κανόνας το µικρών αποδόσε-
ων του αµπελουργού τηρείται κατά γράµµα. «Για 36 µήνες το περνάω από καινούρια γαλλικά δρύινα. Η εµφιάλωση εδώ γί-
νεται µε το χέρι, φελλός µακράς ωρίµανσης κλείνει το στόµιο των µπουκαλιών φτιαγµένων από φυσητό γυαλί και στη συνέ-
χεια σφραγίζεται µε βουλοκέρι. Όπως υποστήριξε ο ίδιος ο δηµιουργός, µια µεγάλη επιβεβαίωση των προσπαθειών του µε 
τη συγκεκριµένη ετικέτα, ήταν η βράβευσή του µε χρυσό µετάλλιο στον ∆ιαγωνισµό Οίνου της Βιέννης. 
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ΕΝΑ ΚΡΑΣΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ και στιβαρό, που ξεκινά από το αµπέλι και α-
κολουθεί µια οινοποιητική πορεία µε στόχο την εξέλιξη του Αγιωρ-
γήτικου. Ξεκινώντας από τη σωστή επιλογή των κληµάτων, το ταξίδι
συνεχίζεται στην εγκατάσταση ενός µετεωρολογικού σταθµού για 
να γίνεται σωστά ο έλεγχος του υδατικού στρες. Επόµενος σταθ-
µός η οινοποίηση µε  πέντε µέρες κρυοεκχύλιση στους 8oC, συ-
µπαραµονή στέµφυλων µε το χυµό για 30 µέρες, µε τέσσερις ανα-
κυκλοφορίες την ηµέρα ιδιαίτερης έντασης και µε τελευταία στάση 
την παλαίωση για 18 µήνες σε δρύινα βαρέλια (γαλλικά 80% και α-
µερικανικά 20%) όλα 100% καινούργια. Στη συνέχεια ακολουθεί
για 6 µήνες παλαίωση στη φιάλη στο οινοποιείο και µε αυτό τον 
τρόπο το κρασί φτάνει στον προορισµό του µε υψηλές προδιαγρα-
φές και  µε χαρακτηριστικά που µαγεύουν και τις πέντε αισθήσεις, 
αφού τα χαρακτηριστικά του Αγιωργήτικου, όπως µεταφράζονται 
στο ποτήρι, έχουν φθάσει στην απόλυτη έντασή τους. Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι επιδέχεται παλαίωσης επιπλέον 10 χρόνια. Συνδυάζεται µε 
πληθωρικά πιάτα όπως λαγός στιφάδο, κοκκινιστό βοδινό, µελιτζάνα 
παπουτσάκι αλλά και µε καλοψηµένες µοσχαρίσιες κοπές

Το αποκορύφωµα της έκφρασης του Αγιωργήτικου, 

από τα καλύτερα αµπελοτόπια της Αρχ. Νεµέας

Από το καλύτερο σταφύλι

ΕΝΑ ΚΡΑΣΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ
κολουθεί µια οινοποιητική πορεία µε στόχο την εξέλιξη του Αγιωρ-
γήτικου. 
συνεχίζεται
να γίνεται
µός η οινοποίηση µε  π
µπαραµονή στ
κυκλοφορίες την ηµέρα ιδιαίτερης έντασης και µε τελευταία στάση 
την παλαίωση για 1
µερικανικ
για 6 µήνες παλαίωση στη φιάλη στο οινοποιείο και µε αυτ
τρόπο το κρασ
φές και  µε χαρακτηριστικά που µαγεύουν και τις π
αφού τα χαρακτηριστικά του Αγιωργήτικου, όπως µεταφράζονται 
στο ποτήρι, έχουν φθάσει στην απόλυτη έντασή τους.
µειωθεί ότι 
πληθωρικά πιάτα όπως λαγός στιφάδο, κοκκινιστό βοδινό,
παπουτσάκι αλλά και µε καλοψηµένες µοσχαρίσιες κοπές

Το αποκορύφωµα της έκφρασης του Αγιωργήτικου, 

από τα καλύτερα αµπελοτόπια της Αρχ. Νεµέας

Από το καλύτερο σταφύλι

αγιωργίτικο

Όγκος και διάρκεια
Φορώντας ένα φόρεµα σε 
βαθύ πορφυρό κατακόκκινο 
χρώµα, µε έντονο και πυκνό 
άρωµα βύσινου κερασιού 
φράουλας, δαµάσκηνου, 
σοκολάτας, γλυκών 
µπαχαρικών σε µια πλούσια 
σύνθεση. Στόµα που ξεκινάει 
γλυκά, µε στρογγυλές, 
βελούδινες και εξαιρετικής 
ποιότητας τανvίνες, που 
χαρίζουν στο κρασί όγκο 
και διάρκεια και µια 
επίγευση όπου δεν περνάει 
απαρατήρητη.

Ammos Terra 
Leone 2018

Οινοποιείο: Κτήµα Παλυβού
Οινολόγος: Ευαγγελία Παλυβού
Περιοχή: Νεµέα
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Ευαγγελία (δεξιά) και Βασιλική Παλυβού 
µε τον Γιώργο Παλυβό
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ΦΥΤΕΜΕΝΟ το 1998 στους πρόποδες του Μενοίκιου όρους 
στην Καλή Βρύση ∆ράµας, το Αγιωργίτικο αποτελεί µια από τις 
βασικές ποικιλίες του Κτήµατος. Μετά από 24 χρόνια καλλιέρ-
γειας, τόσο το ξεχωριστό terroir της ∆ράµας όσο και οι σύγχρο-
νες αµπελουργικές και οινολογικές πρακτικές απογειώνουν τις 
δυνατότητες της ποικιλίας αυτής. Αποτέλεσµα αυτού είναι το 
µονοποικιλιακό Chateau Julia Agiorgitiko, το οποίο είναι βρα-
βευµένο µε Xρυσό µετάλλιο στον Challenge International du 
Vin 2022, και έρχεται να δώσει έµφαση στο κόκκινο φρούτο.
Έντονο κόκκινο χρώµα µε ρουµπινί ανταύγειες, κόκκινα φρού-
τα στη µύτη, µε τα µούρα να κυριαρχούν.  Αρµονική συνεύρεση 
µε γλυκά µπαχαρικά και εντονότερη την έκφραση κανέλας και 
γαρίφαλου. Το στόµα δεν θα µπορούσε να διαφέρει, οπότε και 
εκεί συναντάµε κόκκινα φρούτα µε καλή συµπύκνωση και µία 
φρεσκάδα να τα διακατέχει, µε επίλογο από ώριµες και στρόγ-
γυλες ταννίνες και µακρά επίγευση.

Ο τρύγος γίνεται µε το χέρι και στη συνέχεια πραγµατοποιείται 
διπλή διαλογή στο οινοποιείο. Ακολουθεί ζύµωση και εκχύλιση σε 
ανοξείδωτη δεξαµενή, µηλογαλακτική ζύµωση και παλαίωση για 12 
µήνες σε δρύινα γαλλικά βαρέλια και ξύλινες δεξαµενές.

Μια από τις βασικές ποικιλίες του Κτήµατος Κώστα 

Λαζαρίδη, που απογειώνει το terroir της ∆ράµας

Το µεγάλο κόκκινο

αγιωργίτικο

Chateau Julia  
Agiorgitiko 2020

Οινοποιείο: Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη
Οινολόγος: Κώστας Λαζαρίδης
Περιοχή: ∆ράµα

62-75_agiorgitika.indd   69 18/04/2022   17:37



70    Wine Trails

αγιωργίτικο

ΤΑ ΠΡΕΜΝΑ από τα οποία παράγεται η ΠΟΠ Νεµέα ΕΡΓΟ 
του Κτήµατος Λαντίδη φύονται σε υψόµετρο 650 µ. στον 
Ασπρόκαµπο της Νεµέας σε ιδιόκτητο αµπελώνα. Η τυπι-
κή αυτή Νεµέα δίνει στο στόµα µια βελούδινη υφή κι ένα 
συνδυασµό από µαλακά χαρακτηριστικά, µε νότες από 
πυρηνόκαρπα φρούτα, φρέσκα και µη, όπως σάρκα κε-
ρασιού και αποξηραµένο δαµάσκηνο. Οι ταννίνες και η ο-
ξύτητα του κρασιού αυτού ισορροπούν αφήνοντας µια δι-
ακριτική αλλά και ελαφρώς πιπεράτη επίγευση. Μετά το 
πέρας της ζύµωσης, ο οίνος µένει σε γαλλικά, δρύινα βα-
ρέλια για 14 µήνες, ενώ µεγάλη δυνατότητα έχει για πε-
ραιτέρω ωρίµανση πολλών ετών στο µπουκάλι. Το κρασί 
αυτό αποτελεί άριστη γευστική συνοδεία για κόκκινα κρέ-
ατα, στη σχάρα ή στο φούρνο, για παραδοσιακή κουζίνα 
αλλά και για ποικιλίες τυριών.

Μπαχαρικά, κανέλες, γαρίφαλα, πιπέρια και 

γλυκόριζες ξεδιπλώνονται στο χώρο µε το άνοιγµα 

µιας φιάλης Αγιωργίτικου ΠΟΠ Κτήµα Λιαντίδη

Ζωντάνια και 
πεντακάθαρη 
έκφραση

Νεµέα ΕΡΓΟ 
Lantides 2019 

Οινοποιείο: Κτήµα Λαντίδη
Οινολόγος: Πανίκος Λαντίδης
Περιοχή: Νεµέα
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αγιωργίτικο

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ πίσω από το Γεωµετρία Αγιωργίτικο, αλλά και όλη τη σειρά είναι η ξε-
κάθαρη έκφραση του χαρακτήρα της κάθε ποικιλίας. Μεγάλο κοµµάτι της δου-
λειάς γίνεται στο αµπέλι µε πολύ προσεκτική καλλιέργεια, κυρίως µηχανική, και ό-
σο το δυνατόν λιγότερες χηµικές παρεµβάσεις. Στο Αγιωργίτικο η διαδικασία προ-
σέγγισης, έχει στόχο να αναδείξει τα κόκκινα φρούτα της ποικιλίας µαζί µε ένα 
µεστό και πλούσιο στόµα. Το αποτέλεσµα, ένα πολύ τυπικό Αγιωργίτικο Αρχαίων 
Κλεωνών. Μέτριο ρου-
µπινί χρώµα και αρώ-
µατα κόκκινων φρού-
των µε διακριτική πα-
ρουσία µαύρων, φυτικές 
νότες και χαρακτηριστι-
κά µπαχαρικών. Στη µύτη 
ξηρό, µε µέτρια οξύτητα, 
φρέσκιες, στρογγυλές 
ταννίνες και χαµηλό αλ-
κοόλ ενώ το σώµα είναι µέτριο µε καθαρές γευστικές αποδόσεις και µε επίγευση που δι-
αρκεί. Αρώµατα κόκκινου δαµάσκηνου, κερασιού και φρούτων του δάσους, µε νότες πι-
περιάς και φυλλώµατος τοµάτας. Στα γευστικά χαρακτηριστικά τονίζεται η εκκεντρική πα-
ρουσία ροζ πιπεριού και γλυκών µπαχαρικών, όπως γαρίφαλο, κανέλα και µπαχάρι.  

GEOMETRIA  
Αγιωργίτικο 2021

Οινοποιείο: Οινοποιία Λαφαζάνη
Οινολόγος: Βασίλης Λαφαζάνης
Περιοχή: Αρχαίες Κλεωνές, Νεµέα

Από τον ιδιόκτητο αµπελώνα των Αρχαίων Κλεωνών, σε υψόµετρο  

250-400 µ. το ερυθρό ξηρό 100% Αγιωργίτικο της σειράς «Γεωµετρία»

Άρωµα φρέσκου φρούτου

Η ετικέτα Γεωµετρία Αγιωργίτικο αποδεικνύει 
περίτρανα ότι τα κρασιά από το Αγιωργίτικο  
της Νεµέας µπορούν να είναι σύγχρονα,  
πολύπλοκα και να καταναλώνονται φρέσκα.
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αγιωργίτικο

Apocalypsis 2015

Οινοποιείο: Οινοποιείο Μπαραφάκα
Οινοποιός: Χρήστος Μπαραφάκας
Περιοχή: Νεµέα

O XΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ είναι λάτρης του ωραίου και άνθρωπος παθιασµένος µε το 
κρασί και τον τόπο του. Το Αγιωργίτικο σταφύλι και τα κρασιά του είναι αυτονόητα γι' 
αυτόν κι έτσι δηµιούργησε και µοιράζεται µε το οινόφιλο κοινό τη δική του Apocalypsis. 
Μία νεοκοσµίτικη Νεµέα, η οινοποίηση της οποίας λαµβάνει χώρα σε ανοξείδωτη δε-
ξαµενή. Η προζυµωτική εκχύλιση διαρκεί πέντε ηµέρες και ακολουθεί εµβολιασµός 
της σταφυλοµάζας µε επιλεγµένα στελέχη ζυµοµυκήτων. Συνθήκες ελεγχόµενης θερ-
µοκρασίας κατά τη ζύµωση που δεν ξεπερνούν τους 24οC. H ζύµωση ολοκληρώνεται 
και ο οίνος παραµένει µε τα στέµφυλα µεταζυµωτικά για τουλάχιστον 10 ηµέρες. Ακο-
λουθεί διαχωρισµός του οίνου από τα στέµφυλα. Ο οίνος παραµένει στη δεξαµενή για 
περίπου δύο µήνες όπου και πραγµατοποιούνται περιοδικές αναδεύσεις. Ακολουθεί 
µετάγγιση του οίνου σε γαλλικά δρύινα βαρέλια χωρητικότητας 225 και 300lt. Ο χρό-
νος ωρίµανσης των οίνων σε αυτά ολοκληρώθηκε µετά το πέρας 12 µηνών. 

Apocalypsis Nemea Premium Vineyard Selection

Χτίζει όνειρα το αµπέλι ∆ιάρκεια στο στόµα 
Αρωµατική συµπύκνωση µε 
πολλαπλές εναλλαγές από 
νότες κράνων, ροδιού, λευ-
κού πιπεριού και φρούτων 
του δάσους. Στόµα µε όγκο 
και λιπαρότητα εντυπωσιά-
ζει από την πρώτη στιγµή. 
Γλυκιές ταννίνες, λιπαρό-
τητα. Ξεδιπλώνονται διαδο-
χικά µε καθαρότητα τόσο η 
φρουτώδης του υπόσταση 
όσο και η πικάντικη µε νό-
τες τάρτας cassis, κουκού-
τσι από βύσσινο, µαύρο πι-
πέρι και φασκόµηλο. Μα-
κρά και µε διάρκεια αρω-
µατική επιστροφή.

Οινικά 
ταξίδια 

στη Νεµέα
Το Οινοποιείο 

Μπαραφάκα α-
νοίγει τις πόρτες 
του και περιµέ-

νει τους επισκέ-
πτες για ξενάγηση 
στους χώρους του 

και wine tasting, 
για να τους µυήσει 

στον κόσµο του 
κρασιού. Ανοιχτά 

∆ευτέρα-Κυριακή 
9:00 π.µ.-
17:00 µ.µ.
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ΤΟ ΠΕΜΠΤO ΜΕΛΟΣ της οικογένειας EMPHASIS, που µετρά-
ει ήδη πολλαπλές εσοδείες επιτυχηµένης πορείας στις αγο-
ρές του εξωτερικού, διατίθεται πλέον και στην ελληνική αγο-
ρά. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των οίνων EMPHASIS, το 
Agiorgitiko, που έχει αποσπάσει πολλαπλές και ιδιαίτερα ση-
µαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισµούς, είναι ένας µο-
νοποικιλιακός ξηρός ερυθρός οίνος ΠΓΕ ∆ράµα µακράς πα-
λαίωσης από ενιαίο ιδιόκτητο αµπελώνα του Κτήµατος Παυ-
λίδη, που παράγεται σε περιορισµένο αριθµό φιαλών.

Στις φιάλες η σοδειά του 2018
Η πραγµατοποίηση του τρύγου κατά τη διάρκεια της νύχτας, τη 
στιγµή που τα σταφύλια βρίσκονται στη βέλτιστη ωριµότητα, έχει 
σαν σκοπό τη διατήρηση του αρωµατικού και φαινολικού δυναµι-
κού της κάθε ποικιλίας. Η ορθή εφαρµογή της εκχύλισης σε προ 
και µετά-ζυµωτικό στάδιο, βοηθά στην εξαγωγή του δυναµικού 
αυτού. Ο χυµός µεταφέρεται µε τη συνδροµή της βαρύτητας σε 
δρύινα βαρέλια, όπου και παραµένει για 14 µήνες, η ωρίµανσή
του συνεχίζεται µε επιπλέον 12 µήνες παραµονής στη φιάλη.

Γευστική αρµονία
Το κρασί αυτό µπορεί να συνδυαστεί επιτυχηµένα µε ευρεία 
γκάµα πιάτων. Συνδυάζεται άψογα µε ψητό κρέας, αρνί, µε 
πλούσια κίτρινα αλλά και κρεµώδη τυριά.  Σερβίρεται στους 16-
17°C. Συνιστάται η χρήση καράφας ή να ανοιχθεί τουλάχιστον 
µισή ώρα πριν το σερβίρισµα.

Aρώµατα κόκκινων φρούτων µε κυρίαρχο 

το κεράσι. Πλούσιο στόµα µε µπαχαρικά, 

κανέλλα, γαρύφαλλο και βανίλια. Ένα κρασί 

µε µακριά κι ευχάριστη επίγευση

Με χαρακτήρα 
∆ράµας 

ΕΜPHASIS 
Agiorgitiko 2018 

Οινοποιείο: Κτήµα Παυλίδη
Οινολόγος: Παναγιώτης Κυριακίδης
Περιοχή: ∆ράµα
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αγιωργίτικο

ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ από µαύρα φρούτα κερασιού, βύσσινου και δαµά-
σκηνου πλαισιωµένα από έναν ευχάριστο βοτανικό χαρακτήρα χαρακτηρίζουν το Α-
γιωργίτικο Μπουτάρη, ένα ΠΟΠ Νεµέα κρασί µε έντονο κόκκινο χρώµα. 
Στο στόµα παρουσιάζει µαλακές ταννίνες χωρίς επιθετικότητα, όπου ο αρωµατικός 
του χαρακτήρας περνάει εύκολα µε έµφαση στα αποξηραµένα φρούτα. Πρόκειται για 
έναν οίνο µέτριου προς ελαφρύ σώµατος µε ποικιλιακό χαρακτήρα.
Το Αγιωργίτικο Μπουτάρη συνοδεύει ιδανικά κόκκινα κρέατα µε γλυκά λαχανικά και 
γλυκές σάλτσες, όπως κόκορα µε χυλοπίτες, αγριογούρουνο και µουσακά µε λουκά-
νικο και τυρί. Επίσης ταιριάζει µε αλλαντικά, χάµπουργκερ, πίτσα και σκληρά παχιά τυ-
ριά όπως ένταµ και τσένταρ. Σερβίρεται δροσερό ως απεριτίφ το καλοκαίρι ενώ η συ-
νήθης θερµοκρασία σερβιρίσµατος είναι 14-16 °C.

Μόλις 12% αλκοόλ για έναν ΠΟΠ Νεµέα οίνο µε µέτριο προς ελαφρύ 

σώµα, έντονο κόκκινο χρώµα και ευχάριστο βοτανικό χαρακτήρα

Στην απλότητα η οµορφιά

Αγιωργίτικο  
Μπουτάρη 2020

Οινοποιείο:  Οινοποιία Μπουτάρη
Οινολόγος: Γιάννης Βογιατζής
Περιοχή: Νεµέα

Τα σταφύλια για τη δη-
µιουργία του Αγιωργίτικου 
Μπουτάρη οινοποιούνται µε 
τη µέθοδο της κλασικής ε-
ρυθρής οινοποίησης, αυξά-
νοντας όµως το χρόνο επα-
φής του χυµού µε τα στέµφυ-
λα για την καλύτερη εκχύλιση 
των χρωστικών και των ταν-
νινών. Ακολουθεί η µηλογα-
λακτική ζύµωση, απαραίτη-
τη για τη µείωση της οξύτη-
τας και της τραχειάς γεύσης 
των φρέσκων κρασιών. Μετά 
από το τέλος και της µηλογα-
λακτικής ζύµωσης, το κρασί 
ωριµάζει σε δεξαµενή µε τις 
λεπτές οινολάσπες µέχρι την 
εµφιάλωσή του.
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Η επιτοµή  
της ισορροπίας
Ένα κρασί µε πλούσιο ταννικό χαρακτήρα, 

ολοκληρωµένο στόµα και πλούσια  

αρώµατα φρούτων και καπνού

ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ από όπου προέρχεται αυτό το µοναδικό 
Αγιωργίτικο, έτους 2020, φύονται στην Αλικίζα, σε υ-
ψόµετρο 600 µ. Με χαµηλές στρεµµατικές αποδό-
σεις, η ζύµωση λαµβάνει χώρα µε αυτόχθονους µι-
κροοργανισµούς, ενώ στη συνέχεια το κρασί ωριµάζει 
σε γαλλικά, δρύινα βαρέλια. Στη µύτη γίνεται έκρηξη 
ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως δαµάσκηνο και βύσ-
σινο, µέντα και βοτανικές νότες. Ένα διακριτικό βαρέ-
λι είναι εκείνο που δίνει την κοµψή, φινετσάτη πινελιά. 

Νεµέα 2020

Οινοποιείο: Οινοποιείο Αϊβαλή
Οινοποιός: Χρήστος Αϊβαλής
Περιοχή: Νεµέα

αγιωργίτικο
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ετικέτες εγχώριες ντίβες

ΡΗΤΙΝΙΤΗΣ NOBILIS
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Ο εκλεκτός Ροδίτης από ξηρικούς αµπελώνες της ηµιορεινής 
Κορινθίας σε µια σύγχρονη οινοποίηση δίνει µια µοντέρνα 

εκδοχή ρετσίνας µε χρώµα λευκοκίτρινο και πράσινες ανταύ-
γειες. Γεύση δροσερή που ισορροπεί θαυµαστά ανάµεσα στο 
σταφύλι και το πεύκο, ενώ λεµόνι και αίσθηση µαστίχας συ-

νυπάρχουν ισότιµα χωρίς τάσεις επικυριαρχίας. 12,0% vol.

PINE FOREST 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΚΙΚΑ
Αρώµατα πεύκου και πυρηνόκαρπων 
φρούτων κυριαρχούν στη µύτη, ενώ 
λίγο πιο πίσω διακρίνονται ίχνη λεβά-
ντας και µαστίχας. Στόµα γεµάτο µε 
διακριτική οξύτητα και αρωµατική ε-
πίγευση για τη new age ρετσίνα α-
πό 100% Ασύρτικο που καλλιεργεί-
ται στους αµπελώνες του Οινοποιείου 
Γκίκα στη Βοιωτία. 13,0% vol.RETSINA AMPHORE NATURE

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ
Μία από τις ελάχιστες Ρετσίνες σε αµφορέα, που 
δηµιουργούν νέα δεδοµένα γι' αυτό το στυλ κρα-
σιού. Ροδίτης ξηρικός σε κύπελλο βιολογικής καλ-
λιέργειας, φυσική οινοποίηση σε αµφορείς και ελά-
χιστο ρετσίνι από πεύκα που περιβάλλουν τα αµπέ-
λια. Λεµόνια, γιασεµί και βότανα στη µύτη µε χάι-
δεµα από µυρωδιά πευκοβελόνας. Πολύπλοκο στο 
στόµα µε µεγάλη επίγευση. 11,5% vol. 

ΚΕCHRIS ROZA
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΗ
Βαθύ ροζέ χρώµα µε ιώδεις ανταύγειες. Τα αρώ-
µατα φρέσκιας άγριας φράουλας, ισορροπούν µε 
τις δροσερές νότες του ρετσινιού, που αλλάζουν 
ανάµεσα στη µαστίχα και τα βότανα, και ενώνονται 
επάνω σε ένα καπνιστό φόντο από το βαρέλι. Η χα-
ρακτηριστική οξύτητα του Ξινόµαυρου προσδίδει 
στο κρασί φρεσκάδα και ισορροπεί µε την αρωµα-
τική ένταση του κρασιού πριν καταλήξει σε ένα πα-
ρατεταµένο πικάντικο τελείωµα. 13,0 vol.

H ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ζήσης Πανάγος

RETSINA 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥ
Ξανθοπράσινο χρώµα για τη 

single vineyard Ρετσίνα α-
πό 100% Σαββατιανό του α-
µπελώνα της Αττικής. Άφθο-

να αρώµατα µε φινέτσα και 
γεύση δροσερή µε την ο-

ξύτητα να προσφέρει σπιρ-
τάδα και γευστικό πλούτο. 

13,0% vol. 

RETSINA OF ATTICA
KTHMA ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Λεµονοκίτρινο χρώµα µε απαλές 
πράσινες ανταύγειες και τον αρω-

µατικό χαρακτήρα του Σαββατιανού 
να δηλώνει παρουσία. Η µύτη θυµί-

ζει παραδοσιακή ρετσίνα αλλά µε µο-
ντέρνες πινελιές. Στόµα µε όγκο, πο-

λύ απαλή υφή, ξεκούραστη οξύτη-
τα και γεύση πεύκου που βγάζει έναν 

πιο παραδοσιακό χαρακτήρα και πι-
κράδα στην επίγευση. 12,0% vol.

BOTANIC BRUT
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΙΚΟΛΟΥ
Αφρώδης οίνος από πρώιµο τρύ-
γο της ποικιλίας Σαββατιανό που 
δίνει χυµό πλούσιο σε οξέα και 
χαµηλό pH. Xρώµα λεµονί µε λε-
πτές επίµονες φυσαλίδες, λε-
πτά αρώµατα πεύκου και µαστί-
χας, πλούσιο σώµα, γεύση βοτα-
νική µε παρατεταµένη επίγευση. 
12,5% vol.

ΡΕΤΣΙΝΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Από κλήµατα Σαββατιανού της Αττικής γης άνω των 50 
ετών µια ιδιαίτερη εκδοχή ρετσίνας. Κίτρινο απαλό χρώ-
µα κι αρώµατα φρέσκων κίτρινων φρούτων και βοτάνων, 
όµορφα δεµένων µε το ρετσίνι. Στόµα ελαφρύ, δροσερό 
και µε αρκετά καλή οξύτητα. 12,5% vol.

H ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

NEW AGE ΡΕΤΣΙΝΕΣ

Το αρχαιοελληνικό κρασί που αποτελεί αναµφίβολα το πιο 
ισχυρό εγχώριο οινικό brand, αποκτά πλέον µια νέα δυναµική 
στα χέρια των σύγχρονων και ανήσυχων Ελλήνων οινοποιών, 

που εστιάζουν στην καινοτοµία, την ποιότητα 
και τη µοναδικότητα
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ετικέτες νέες κυκλοφορίες

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

παρουσιάζονται από νεοεισερχόµενους αλλά και 
παραδοσιακούς παίχτες της εγχώριας οινικής 
σκηνής. Ταξιδεύουµε στη Βόρεια Ελλάδα, τη 
Θεσσαλία και τη Σαντορίνη για να επιλέξουµε 

τις τρεις ετικέτες του τεύχους

TERRE DE ZEUS 
XINOMAVRO 2020
NAVITAS WINERY
Λαµπερό βυσσινί χρώµα. Μέτριο σώµα, 

στόµα κοµψό µε τραγανή οξύτητα 

και καλά ενσωµατωµένες ταννίνες. 

Επίγευση µακρά και πολύπλοκη. 

Ένα single vineyard Ξινόµαυρο ΠΓΕ 

Πιερία που ωριµάζει για 12 µήνες 

συνδυαστικά σε βαρέλια γαλλικής 

δρυός και 2/3 της ποσότητας και 

τσιµεντένια δεξαµενή σε σχήµα 

τουλίπας. Εµφιαλώνεται αφιλτράριστο.

13% VOL

LIMITED SELECTION 
MERLOT 3000
TSANTALI
Στο πνεύµα της καινοτοµίας και µέσα 

απο τη διαχρονική ιστορία της η Tsan-

tali παρουσιάζει το Limited Selection 

Merlot της σειράς 1/3000. Πρόκειται 

για µια σπάνια ετικέτα ερυθρού 

κρασιού που κυκλοφορεί µόνο 

σε 3.000 φιάλες και µόνο όταν οι 

συνθήκες της  οινοποιητικής χρονιάς 

βρίσκονται στα επιθυµητά επίπεδα σε 

κατάλληλα αµπελοτόπια.

14% VOL

14% VOL

ΑΜΜΟΝΙΤΕ
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Από τον τρύγο ενός σπάνιου αιωνόβιου 

αµπελώνα της Σαντορίνης το Ασύρτικο 

Ammonite έχει ωριµάσει πάνω 

από 15 µήνες µε τις βιολογικές του 

λάσπες και σε συνδυασµό µε µικρή 

ποσότητα κρασιού που έχει µείνει για 

µήνες σε καινούργια δρύινα γαλλικά 

βαρέλια, προσφέρει ένα διαφορετικό 

προφίλ. Μεγάλη δοµή, εντυπωσιακό 

γευστικό µήκος, πολυπλοκότητα, µε 

τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης 

µπορεί να συνεχίζει να βελτιώνεται.

Οινικές προτάσεις
νέες κυκλοφορίες 
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∆ίχως αµφιβολία πρόκειται για το νεότερο κρασί 

δεκαεπτά ετών που θα δοκιµάσει κάποιος

Υπάρχει µια κοινή ερώτηση τόσο 
µεταξύ επαγγελµατιών όσο και 

µεταξύ οινόφιλων που αναµφίβολα 
προκαλεί σκέψη και αµηχανία. Ποια 
είναι τα καλύτερα κρασιά που δεν έχει 
κάποιος πιει, όχι απλά δοκιµάσει, α-
κόµα; Η παραπάνω ερώτηση θα µπο-
ρούσε να έχει γραφτεί, µεταξύ άλλων, 
για τον Γιάννη Οικονόµου. Φανταστεί-
τε ένα οινοποιείο όπου χρειάζεται κά-
ποιος πέντε και πλέον χάρτες για το ε-
ντοπίσει και να το επισκεφθεί. Σε αυ-
τό εδρεύει ένας συνθέτης, δηµιουρ-
γός οινοποιός που δεν συµµετέχει σε 
εκθέσεις, δεν έχει κολληµένο επάνω 
του ένα τηλέφωνο και περνά αµέτρη-
τες ώρες µε τα κρασιά του. Αυτά εµ-
φανίζονται στα ράφια µε άτακτες χρο-
νολογικές διακυµάνσεις και προκα-
λούν λατρεία, µίσος και ατέρµονες 
γόνιµες συζητήσεις. Το ANTIGONE 
είναι  ένα κρασί υπό την Προστατευό-
µενη Ονοµασία Προέλευσης Σητεία. 

Στηρίζεται στην ποικιλία, ακρογωνι-
αίο λίθο, του οινοποιείου, το Λιάτι-
κο, που συνοδεύεται από ένα µικρό 
ποσοστό Μανδηλαριάς. 
Αποστρέφεται  τις οπάκ παρέες την ί-
δια ώρα που συναναστρέφεται πλή-
θος αρωµατικών στοιχείων όπου κυ-
ριαρχούν τα φρέσκα και ώριµα ερυ-
θρά φρούτα, τα γλυκά µπαχαρικά, τα 
πολύχρωµα άνθη, οι φυλλωσιές και 
τα γήινα ίχνη. 
∆ιαθέτει εύπλαστο γευστικό χαρακτή-
ρα που στηρίζεται στις ώριµες και κα-
λοδουλεµένες ταννίνες του και τη ζω-
ογόνο δροσιστική του οξύτητα. 
Πώς να µην στήνει ένα γευστικό γα-
ϊτανάκι ώριµων κόκκινων φρούτων 
που οδηγούν σε έναν µακρόσυρτο 
και πολύπλοκο αποχαιρετισµό; Έτσι, 
καταφέρνει να κοιτά στα µάτια διάση-
µα κρασιά από όλο τον κόσµο και κυ-
ρίως από τη Μεσόγειο. Έτσι απλά και 
αναµφίβολα πολύ νόστιµα.

ΑΝΤΙGONE 2004
Τέχνη στη φιάλη από 
το Κτήµα Οικονόµου

TrailsTrails

ΕΠΙΛΟΓΗ
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Μισός αιώνας ιστορίας 
για το Οινοποιείο Ζαχαριά
Με µια λαµπερή εκδήλωση που συνδύαζε γευσιγνωσία, 
γαστρονοµία και ιστορική αναδροµή το Οινοποιείο 
Ζαχαριά γιόρτασε τα 50 χρόνια οινικής δηµιουργίας

λα ξεκίνησαν πριν από 
50 χρόνια, το 1972, ό-
ταν ο γεωπόνος Ηλίας 
Ζαχαριάς επέστρεψε 

από τις σπουδές του στη Νεµέα, έ-
τοιµος να δραστηριοποιηθεί στην 
επιστήµη του.  «Είµαστε υπερήφα-
νοι», σηµείωσε ο Ώθωνας Ζαχα-
ριάς, η δεύτερη γενιά, «καθώς ο 
πατέρας µου έχει υπηρετήσει σε ό-
λους τους κλάδους και τις εκφάν-
σεις της αµπέλου, είναι ο άνθρω-
πος που ξέρει πολύ καλά τη Νε-
µέα». Στόχος της σηµερινής οµά-
δας του οινοποιείου είναι η συνέ-
χιση της προσπάθειας για την ανά-
δειξη του πολύτιµου terroir. Με και-
νοτοµίες, σεβασµό στον άνθρωπο 
και επιστηµονική γνώση, προχωρά 
δηµιουργώντας νέες ετικέτες και  
συµβάλλοντας στο κεφάλαιο της 
οινοποίησης των ελληνικών γηγε-
νών ποικιλιών, ενώ υπάρχουν βλέ-
ψεις για νέο εκσυγχρονισµό του οι-
νοποιείου µε το νέο έτος. 

Ο Ραντεβού στο Ζάππειο στις 29 Μαΐου

Με µια µεγάλη γκάµα από ροζέ οίνους θα 
πραγµατοποιηθεί για µία ακόµη χρονιά η έκθεση Drink 
Pink Rosé Wine Extravaganza, υπό την µπαγκέτα 
της Vinetum. Mε πολλές ετικέτες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, η φετινή εκδήλωση αναµένεται να 
αποτυπώσει την στροφή της ελληνικής παραγωγής 
σε πιο προσεγµένες οινοποιήσεις που προσεγγίζουν 
ορισµένα από τα περίφηµα γαλλικά chateaux.

 Ο ιδρυτής του Οινοποιείου Ηλίας Ζαχαριάς

 Η εκδήλωση έγινε στο Royal Olympic Hotel.

Επιµέλεια Κωνσταντίνα Ψιλιώτη vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή
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Οίνοι από όλες τις οινοπαραγωγικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας, 
από την Ζίτσα ως τη ∆ράµα και από τη Φλώρινα ως την Κρανιά 
Ολύµπου,συνόδεψαν τα έξι food & wine flights που διοργάνωσε 
η ΕΝΟΑΒΕ στο εστιατόριο Aleria την Πέµπτη 11 Απριλίου.

Ένα γαστρονοµικά σύνθετο εγχείρηµα έφεραν σε πέρας οι Οινοποιοί της Β. Ελλάδος,  
το βράδυ της 11ης Απριλίου στο εστιατόριο Aleria του Μεταξουργείου

οινικά νέα εκδηλώσεις

Μ
ε ένα µενού έξι σταδίων 
που επιµελήθηκε ο επί 
δεκαετίας σεφ του 
Aleria, Γκίκας Ξενάκης, 

οι Οινοποιοί της Β. Ελλάδος 
απέδειξαν µε 18 διαφορετικούς 
τρόπους πόσο εύκολα διεισδύουν 
πλέον οι ζώνες ΠΟΠ και ΠΓΕ της 
επικράτειάς τους σε «απαιτητικά» 
τραπέζια γεµάτα µε σύγχρονες και 
δηµιουργικές εκφράσεις της 
µεσογειακής κουζίνας. Τον 
συντονισµό των flights ανέλαβε ο 
Dip WSET, Ανδρέας Ματθίδης, 
ενώ να σηµειωθεί ότι υπήρξαν 
ανατροπές σε νόρµες, όπως αυτή 
που θέλει το κόκκινο κρασί «να 
κλωτσάει» µε το ψάρι. 

Επιµέλεια Πέτρος Γκόγκος

O Στέλλιος Μπουτάρης µε τον 
Νικηφόρο Κεχαγιαδάκη (δεξιά) 
ιδιοκτήτη του Aleria

Με τόλµη στην οινογαστρονοµία
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Το καλό κρασί χρωστάει 
στους δεινόσαυρους 

Το χρυσό γαλλικό terroir, που δίνει µερικά από καλύτερα κρασιά του κόσµου, µπήκε 
στο µικροσκόπιο ερευνητών της Παλαιοντολογίας µε αφορµή και πρώτο πεδίο ερευνών 
το υπέδαφος του Cognac και συγκεκριµένα του Angeac-Charente. Οι  µελέτες ξεκίνησαν
το καλοκαίρι του 2021 και οι συνειρµοί στη σκέψη των επιστηµών έπεφταν βροχή...

Σ το Cognac οι µελέτες των παλαιοντολόγων ξεκίνη-
σαν σε µια πλαγιά της περιοχής όπου τα δεδοµένα 
έδειχναν πως τα αµπέλια που φύονταν εκεί πριν από 

είκοσι χρόνια ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Με την πεποίθηση 
πως το έδαφος ήταν ακόµη γόνιµο, οι ανασκαφές ξεκίνησαν 
και όχι µάταια. Η πρώτη ανακάλυψη µιας λεπτής στρώσης 
απολιθωµένης κοπριάς δεινοσαύρων ήταν και αυτή που έδωσε 
το έναυσµα για τη συνέχιση των ερευνών, µε τον ειδικό Jimmy 
Tutaengarara να το επιβεβαιώνει. Η οµάδα του ίδιου και της 
Φιλανδής παλαιοντολόγου Lirpa Sloof έβαλαν πλώρη για 
έρευνες στην ανεπανάληπτη Côte d’Or της Βουργουνδίας. Η 
πλαγιά, κατά την Ιουρασική περίοδο, φιλοξενούσε µια λιµνοθά-
λασσα. Οι θεωρίες είναι πολλές αλλά το πιο πιθανό σενάριο 
είναι πως τα περιττώµατα των δεινοσαύρων συσσωρεύο-
νταν σε περιοχές που σχηµάτιζαν «γούρνες» και 
ακολουθούσαν τη ροή του 
νερού σε περιό-

δους µε έντονες βροχοπτώσεις ή έµεναν στην άκρη του νερού, 
όπως θα µπορούσε να έγινε στην περίπτωση του Côte d’Or. Η 
οµάδα βρήκε αυτό το µοτίβο σε όλη την Côte de Beaune και 
την Côte de Nuits: Οι τοποθεσίες Premier και Grand Cru 
βασίζονταν σε ένα λεπτό στρώµα περιττωµάτων δεινοσαύρων 
της Ύστερης Ιουρασικής περιόδου. Το Médoc επαλήθευσε τις 
προηγούµενες θεωρίες, ενώ έδωσε βάση και στο σενάριο της 
διαµονής σε κάποιες περιοχές ολόκληρων αγελών δεινοσαύ-
ρων. Οι ζώνες όπου τα πελώρια αυτά πλάσµατα έβρισκαν φαγη-
τό φαί- νεται να αντιστοιχούν σε θέσεις γύρω το Margaux, το 

Saint-Julien, το Pauillac και το Saint-Estèphe. 
«Είµαστε περίπου 98% σίγουροι ότι εάν το 
Domaines des Barons de Lafite αποφασί-
σει να αποστραγγίσει τη λίµνη στο µπροστι-

νό µέρος του ακινήτου, αυτό θα είναι το 
µεγαλύτερο terroir όλης της περιοχής του 

Μπορντό» δήλωσε µε σιγουριά η Lirpa Sloof.
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έρευνες στην ανεπανάληπτη Côte d’Or της Βουργουνδίας. Η 
πλαγιά, κατά την Ιουρασική περίοδο, φιλοξενούσε µια λιµνοθά-
λασσα. Οι θεωρίες είναι πολλές αλλά το πιο πιθανό σενάριο 
είναι πως τα περιττώµατα των δεινοσαύρων συσσωρεύο-
νταν σε περιοχές που σχηµάτιζαν «γούρνες» και 
ακολουθούσαν τη ροή του 
νερού σε περιό-

Saint-Julien, 
«Είµαστε περίπου 98% σίγουροι ότι εάν το 
Domaines des Barons de Lafite αποφασί-
σει να αποστραγγίσει τη λίµνη στο µπροστι-

νό µέρος 
µεγαλύτερο terroir όλης της περιοχής του 

Μπορντ

Όταν οριστικοποιηθούν τα συµπεράσµατα από 
τις µελέτες στο Jura και το Rhône, οι επόµενες 
ανασκαφές θα διεξαχθούν σε ιταλικά εδάφη, 
όπως το Πιεµόντε και η Τοσκάνη.

Επιµέλεια Κωνσταντίνα Ψιλιώτη
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