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EditorialΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος, Εκδότης-∆ιευθυντής

Στο εξώφυλλο του Wine Trails 
φιλοξενείται φωτογραφία από τη 
συνάθροιση 28 οινοποιείων µε 
σκοπό την προετοιµασία για τις 
Μεγάλες Μέρες της Νεµέας 2018 
η οποία πραγµατοποιήθηκε στην 
αυλή του Σπιτιού Venikos.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
WINE TRAILS 
ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κρασί & 
Ποδόσφαιρο
Το Wine Trails 
παρουσιάζει πώς 
το κρασί εισχωρεί 
σταδιακά στον άλλοτε 
απαγορευτικό χώρο 
του ποδοσφαίρου.

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

Τρύγος 2018
Καταγράφουµε τον 
παλµό της σοδειάς 
απ’ άκρη σ’ άκρη 
της χώρας, δίνοντας 
ακριβείς εκτιµήσεις για 
τις ποιοτικές διαστάσεις 
της νέας χρονιάς. 

Α νασκαλίζοντας τα αρχεία µου, αυτές τις µέρες, έπεσα στα Πρακτικά της 1ης Συνάντησης για την Ελληνική 
Αµπελουργία που πραγµατοποιήθηκε στο Καπανδρίτι Αττικής στις 20 και 21 Απριλίου του 2012. Επειδή 

µάλιστα έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό µια συζήτηση για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο στον αµπελοοινικό τοµέα, 
θα πρότεινα στους ιθύνοντες να µελετήσουν το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων που φιλοξενήθηκαν στη 
συνάντηση και θα διαπιστώσουν όχι µόνο την αντοχή τους στο χρόνο αλλά και την αξία που µπορεί να έχουν για 
τις επικείµενες επιλογές. Προς επίρρωσιν των παραπάνω, παραθέτω ένα µικρό απόσπασµα από την εισήγηση της 
∆ρ Χαρούλας Σπινθηροπούλου, µε θέµα τα «χαρακτηριστικά µιας οικογενειακής αµπελοοινικής εκµετάλλευσης» 
το πνεύµα της οποίας παραµένει σύγχρονο και διδακτικό. «Θα ξεκινήσω την εισήγησή µου, αναφέρει η κυρία 
Σπινθηροπούλου, δίνοντας τον ορισµό της οικογενειακής εκµετάλλευσης, όπως εγώ τον αντιλαµβάνοµαι: Μια 
οικογενειακής µορφής επιχείρηση που περιλαµβάνει αµπελώνες και οινοποιείο και στην οποία όλες οι αναγκαίες 
εργασίες πραγµατοποιούνται από τα µέλη της οικογένειας. Για να είναι βιώσιµη θα πρέπει να διαθέτει 20-50 στρµ., 
έκταση την οποία µια τετραµελής οικογένεια µπορεί να διαχειριστεί.  Όταν µιλώ για ένα οικογενειακό οινοποιείο, 
το µυαλό µου πάντα πηγαίνει στη Βουργουνδία, όπου υπάρχουν πολλές αντίστοιχες εκµεταλλεύσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ένα γεωµορφολογικό περιβάλλον που µοιάζει µε αυτό ελληνικών περιοχών. Υπάρχουν 
βέβαια και σηµαντικά στοιχεία διαφοροποίησης. Στη Βουργουνδία τα οικογενειακά οινοποιεία δραστηριοποιούνται 
µέσα σε ένα zonage viticole µε ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ποιότητας, χαρακτήρα και «τιµής» των κρασιών. 
Έχουν παράλληλα µια µακρόχρονη παράδοση και µια ιστορία που δικαιολογεί την τιµολογιακή πολιτική των 
οινοποιείων και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητά τους ακόµη και µε ένα πολύ µικρό αριθµό φιαλών. Τι γίνεται στην 
Ελλάδα; Την τελευταία εικοσαετία έχουµε µία αύξηση των οικογενειακής µορφής οινοποιείων, µε αµπελώνες 
ηλικίας µικρότερης των 20 ετών, χωρίς όµως ξεκάθαρους στόχους. Μικρά οινοποιεία που θέλουν να γίνουν 
Μπουτάρης στη θέση του Μπουτάρη, που να λένε ότι είναι οικογενειακά, αλλά να έχουν και τους εργάτες τους για 
να αισθάνονται «αφεντικά». Ευτυχώς συχνά η επιλογή µιας οικογενειακής αµπελοοινικής εκµετάλλευσης είναι 
συνειδητή. Σε πολλές όµως περιπτώσεις είναι καθαρά για την απόκτηση ενός prestige που θεωρείται ότι παρέχει 
η ενασχόληση µε το κρασί και µιας λάθος αντίληψης που συνδέει το «µου αρέσει να πίνω κρασί» µε το «αγαπώ το 
κρασί». Έτσι οι ιδιοκτήτες συχνά στερούνται γνώσεων και δεν έχουν καµία διάθεση να εκπαιδευτούν».
Υ.Γ. Στο επόµενο τεύχος του Wine Trails θα φροντίσουµε να υπάρχει περισσότερο υλικό από την πολύ 
ενδιαφέρουσα 1η Συνάντηση του Καπανδριτίου για την Ελληνική Αµπελουργία.  

ΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 
ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ 
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Εισαγωγή

Τ ο τελευταίο πρωινό του 9ου Συμποσί-
ου του Ινστιτούτου των Μasters of Wine, 
πριν το αυστραλέζικο γεύμα που ουσια-
στικά αποτέλεσε πρόγευση του τι να πε-
ριμένει κανείς σε τέσσερα χρόνια από την 

Αδελαΐδα, πραγματοποιήθηκε η γευστική δοκιμή με 
ταυτόχρονη παρουσίαση απο τους ίδιους τους δημι-
ουργούς «Inspirational Spain»  (Eμπνευσμένη Ισπα-
νία). Τα κρασιά που παρουσιάστηκαν ήταν:
●Enoteca Gramona 2002, Gramona, Cava, 2002
●Vina Tondonia Rosado Gran Reserva 2008, R 
Lopez DeHeredia Vina Tondonia, S.A. DOCa Rioja
●Pingus 2015, Dominio de Pingus S.L. Ribera del Duero
●Unico 1996, Vega Sicilia, Ribera del Duero
●Ultreia 2014, Raul Perez, D.O. Bierzo
●La Faraona 2015, Descendientes de J.Palacios DO Bierzo
●Don PX Convento Seleccion 1931, Bodegas Toro 
Albala, Montilla-Moriles.
Πρόκειται για επτά πραγματικά αξιομνημόνευτα 
κρασιά, σκοτεινά αντικείμενα του πόθου για πολλούς 
οινόφιλους αλλά κι επαγγελματίες σε κάθε μήκος 
και πλάτος του πλανήτη, με εύρος τιμών από +20  ως 
και +1.000 ευρώ. Αυτό είναι πιθανά και το ανυπέρ-
βλητο πλεονέκτημα του ισπανικού κρασιού σε σχέ-
ση με τους άμεσους ανταγωνιστές του Ιταλία, Γαλλία 
κ.ο.κ. Η εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.
Ποια άλλη κραταιά οινική χώρα, με εξαίρεση βέ-
βαια την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, θα μπο-
ρούσε σε μία αντίστοιχη παρουσίαση να συμπερι-
λάβει εμβληματικό κρασί με τιμή η οποία δεν ξε-
περνά στο ράφι τα 30 ευρώ; Το ερώτημα είναι ξεκά-
θαρα ρητορικό. Απολύτως καμία.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

Επιπλέον, αν σκεφτεί κανείς πως όλα τα κρασιά 
προέρχονται αποκλειστικά από ενδογενείς ποικιλί-
ες, εύκολα αντιλαμβάνεται την πίστη στις δυνάμεις 
που διαθέτει το ισπανικό κρασί αλλά και το πολυδι-
άστατο του χαρακτήρα του. 
Ένα χαρακτήρα που σταδιακά θα γνωρίσουμε καλύ-
τερα τα επόμενα 10-15 οινικά χρόνια.
Σύμφωνα με τον Pedro Ballesteros ΜW, εμπνευστή 
και παρουσιαστή της συγκεκριμένης εκδήλωσης, «τα 
σπουδαία κρασιά είναι αποτέλεσμα του μοναδικού 
συνδυασμού ανάμεσα στο ανάγλυφο, στα εδάφη, στα 
αμπέλια και τις καλλιεργητικές πρακτικές, σε ό,τι δη-

λαδή ονομάζουμε οινοπέδιο (terroir).
Για την παραγωγή ωστόσο σπουδαίων κρασιών δεν 
αρκεί η ύπαρξη και μόνο ενός εξαιρετικά σπουδαίου 
οινοπεδίου. Χρειάζεται η ταυτόχρονη ύπαρξη μιας ή 
περισσότερων εμπνευσμένων προσωπικοτήτων.

ΟΙ ΟΙΝΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Αυτοί δηλαδή που έχοντας το όραμα της δημιουργίας 
ενός εξαιρετικού οινικού προϊόντος, θα δουν πέρα απο 
τις γραμμές και θα δημιουργήσουν νέα κρασιά ορόση-
μα τόσο για τη χώρα τους, όσο και για το ίδιο το κρασί, έ-
χοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη βαθιά γνώση των 
αμπελώνων τους, της κοινωνίας και των κρασιών της».
Πόσο πιο απλά θα μπορούσε να δώσει κάποιος το 
στίγμα πως από τη μία το κρασί αποτελεί πρωτί-
στως κοινωνικό στοιχείο της υλικής πολιτισμι-
κής κληρονομιάς της ανθρωπότητας κι από την 
άλλη πως ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο δο-
μικό κομμάτι της ύπαρξης του ορισμού του οινο-
πεδίου (terroir) από το να χαρακτηρίσει τους ε-
φτά αυτούς δημιουργούς ως  ήρωες;

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Μάλλον εξαιρετικά δύσκολο ιδιαίτερα αν συνυπολο-
γίσει τον πυρήνα της αιτιολόγησης του «κανένας απο 
τους εφτά δεν θα αποδεχθεί το χαρακτηρισμό και την 
ιδιότητα του ήρωα, μεταφέροντας την αξία της δημι-
ουργίας τους στη φύση και τις περασμένες γενιές. Έ-
τσι, η ταπεινότητα που τους διακρίνει από τη μία συμ-
βάλλει επιπλέον στην έμπνευση άλλων ανθρώπων 
κι από την άλλη δεν αφαιρεί από εμάς τους υπόλοι-
πους το δικαίωμα να γευόμαστε το σύνολο της μονα-
δικότητας των οραμάτων, των προσπαθειών και της 
δημιουργικότητάς τους μέσα από τα κρασιά τους».
Το 2026 είναι τραγικότερα περισσότερο οινικά κο-
ντά μας από όσο πιθανά κανείς να φαντάζεται. Αν  
λοιπόν υποθέσουμε πως υπάρχει η πιθανότητα να 
διοργανώσουμε ως χώρα, όχι ως αμπελουργική πε-
ριοχή όπως η Rioja ή το Bordeaux, το μεθεπόμενο 
συμπόσιο του IMW, αναμφίβολα αξίζει ταυτόχρονα 
να αναρωτηθεί αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα α-
ντίστοιχο εφταμελές πάνελ εισηγητών, επί της ου-
σίας σύγχρονων οινικών ηρώων.  Άντε πέντε γιατί 
είμαστε και μικρή χώρα. Ή μήπως τεσσάρων για να 
μην κουράσουμε τους συνδαιτυμόνες; 

Στου ΤΑΥΡΟΥ την αρένα

Του Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Βιολογική 
ωρίµανση σε 
ξηρά ερυθρά 
κρασιά. Όσοι 
το παίζουν 
ακόµα δύσκολοι 
µπορούν να 
δοκιµάσουν τα 
απείθαρχα µα 
και πολύπλοκα 
κρασιά του Raul 
Perez.

Pedro Bal-
lesteros 
ΜW, «Τα 
σπουδαία 
κρασιά είναι 
αποτέλεσµα 
του µονα-
δικού συν-
δυασµού 
οινοπεδίου 
(terroir) και 
εµπνευ-
σµένων 
προσωπι-
κοτήτων».
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                       BUENAS NOCHES RIOJA
 GOOD MORNING ADELAIDA 
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Μέχρι το 2030 ο παγκόσµιος οινικός χάρτης θα έχει 
αλλάξει άρδην. Ιαπωνία, Κίνα, Αρµενία και Περού 
αποτελούν ορισµένες µόνο από τις οινικές εκπλήξεις που 
θα µας απασχολήσουν στο 10ο Συµπόσιο της Αδελαΐδας

Από τις 14 ως τις 17 Ιουνί-
ου πραγματοποιήθηκε το 
9ο Συμπόσιο του Institute 
of Masters of Wine με γενι-
κο τίτλο «LIVING WINE» 

στην πόλη Logrono, στην καρδιά της α-
μπελουργικής ζώνης Rioja Alta  στην Ι-
σπανία. Με περισσότερους από 450 
συνδαιτυμόνες, 250 εκ των οποίων 
Masters of Wine, αλλά και κορυφαί-
ους οινικούς επαγγελματίες από όλο 
τον κόσμο, το Συμπόσιο αποδείχθηκε 
ξανά το ιδανικό μέρος για ανταλλαγή ι-
δεών και συζήτηση σημαντικών θεμά-
των για την ύπαρξη και το χαρακτήρα 
του κρασιού στο μέλλον. 

ΤΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Τα κλειδιά του Συμποσίου ήταν πραγ-
ματικά δύο, προερχόμενα απο τις πρωι-
νές εισηγήσεις της Παρασκευής και του 
Σαββάτου, 15 και 16 Ιουνίου αντίστοι-
χα. Έτσι το πρωί της Παρασκευής οι Dr 
Laura Catena, από το οινοποιείο Catena 
Zapata στη Μendoza της Αργεντινής, 
ο καθηγητής Dario Cantu απο το U.S. 
Davis της California των Η.Π.Α. και ο 
Michael Brajkovich MW από το οινοποι-
είο Kumeau River στο Auckland της N. 
Ζηλανδίας, υπό τη συντονιστική καθο-
δήγηση της Julia Harding MW, παρου-
σίασαν ο καθένας με την οπτική του, τη 
σημασία αλλά και αναγκαιότητα των μι-
κροβίων σε κάθε πτυχή της παραγωγής 
του κρασιού από τη φύτευση και τη δι-
ατήρηση ενός αμπελώνα ως την τελική 
οινοποίηση και ωρίμανση των κρασιών. 
Ναι, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω 
όλοι μίλησαν για τη μοναδικότητα   

ΚΕΙΜΕΝΟ Λάζαρος Γατσέλος * Οινολόγος Dip. WSET

MASTERS OF WINE

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Rioja
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του μικροβιακού αποτυπώματος κάθε 
περιοχής καθώς και για τη συμβολή του 
σ’ έναν ολιστικό ορισμό του οινοπεδί-
ου (terroir). Περαιτέρω, χαρακτηριστική 
ήταν η ιατρική, κατά την ίδια, αντιστοί-
χηση της Dr. Laura Catena που χαρακτή-
ρισε τα μικρόβια ως το «4ο όργανο του 
αμπελιού», με τα φύλλα, το ριζικό σύ-
στημα και τον καρπό ν’ αποτελούν τα άλ-
λα τρία. 
Ακολούθως, καταιγιστικός υπήρξε ο 
Marco Simonit κατά την παρουσία-
ση της θεματικής ενότητας «η βιόσφαι-
ρα της αμπέλου» υπό την επιμέλεια της 
Fiona Morrison MW. O κ. Simonit δεν 
είπε κάτι καινούργιο τονίζοντας πως το 
κλειδί για την ποιότητα στο μέλλον είναι 
η ύπαρξη και η διατήρηση των παλαι-
ών αμπελώνων. Το σημαντικό ήταν πως 
παρουσίασε απλούς τρόπους, θεωρητι-
κούς και πρακτικούς, μέσω φωτογραφι-
ών και αποτελεσμάτων μετρήσεων, για 
να το επιτύχει κανείς, τονίζοντας πως 
για να μπορέσει να διατηρήσει κάποιος 

MASTERS OF WINE
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Καλλιεργητικά

ένα αιωνόβιο αμπέλι «πρέπει να μάθει 
να αφουγκράζεται τις πραγματικές ανά-
γκες του αμπελιού, λειτουργώντας μέσα 
από αυτές κι όχι σύμφωνα με προσωπι-
κές και θεωρητικές αυθαιρεσίες, τονίζο-
ντας πως « η ύπαρξη βιώσιμων και παρα-
γωγικών αιωνόβιων αμπελιών σήμερα 
αποδεικνύει πως οι τεχνικές που εφάρ-
μοζαν +100 χρόνια πριν ήταν αναμφίβο-
λα προς αυτή την κατεύθυνση».

ΗΤΑΝ Η ∆ΙΨΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ

Δεν ήταν όμως μόνο οι ιδιαίτερα αποκα-
λυπτικές για το μέλλον του κρασιού θεμα-
τικές ενότητες, η αιχμή του δόρατος του 
Συμποσίου. Σύμφωνα με τον Κωνσταντί-
νο Λαζαράκη MW, η δίψα για γνώση και 
η ύπαρξη μιας ζώσας παλλόμενης διε-
θνούς οινικής κοινότητας αποτελούν μο-
ναδικό στοιχείο των συμποσίων. 
«Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως 
κάθε άνθρωπος που πραγματικά αγα-
πά το κρασί σε βάθος, πρέπει να υπάρ-
ξει σε ένα Συμπόσιο του Ινστιτούτου 
των Masters of Wine. Οι περισσότεροι 
θα νομίσουν πως ο κύριος λόγος είναι 
τα κρασιά που θα δοκιμαστούν εκεί, ει-
δικά βλέποντας πως οι συμμετέχοντες 
του τελευταίου Συμποσίου είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν από το Marqu
es de Riscal Reserva 1955, μέχρι το Pin-
gus 2015, το Vega Sicilia Unico 1996, 
το Penfolds Bin 389 2007 και το Toro Al-

bala Don PX 1931. Αυτό όμως είναι μόνο 
ένας από τους λόγους. Το να βρεθείς σε 
ένα χώρο όπου συζητούνται τα σοβαρό-
τερα θέματα του χώρου του κρασιού από 
γνώστες, αλλά με τρόπο που μπορεί να 
παρακολουθήσει και ένας απλός οινόφι-
λος, είναι και αυτό σημαντικό. Το να συ-
νυπάρχεις τέσσερις ημέρες με μερικές 
από τις πιο φωτεινές οινικές προσωπι-
κότητες που έχει ο πλανήτης είναι υπέ-
ροχο. Ίσως όμως να είναι ακόμη πιο συ-
γκλονιστικό το να παρακολουθείς το πώς 
αυτές οι προσωπικότητες έχουν δίψα για 
γνώση, για νέες εμπειρίες, για συνύπαρ-
ξη με άλλα άτομα του χώρου».
«Οι γευσιγνωσίες που πραγματοποιή-
θηκαν ήταν κάτι παραπάνω από εντυ-
πωσιακές σύμφωνα με τον Χρήστο Κου-
λουριώτη Dip. WSET και ειδικότερα η 
γευσιγνωσία “Masters of Winemaking“, 
όπου δοκιμάστηκαν κρασιά που φτιά-
χνονται από MWs σε όλο τον κόσμο 
ενώ κατά την οργανοληπτική δοκιμή 
“The New Spain –a discovery tasting” 
παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις σχετι-
κά με το κρασί στην Ισπανία σήμερα. 
Στις θεματικές ενότητητες που συνδύ-
αζαν γευστική δοκιμή και παροχή πλη-
ροφοριών “Discovering new terroirs 
throughout the world” δοκιμάστηκαν 
κρασιά αναδυομένων περιοχών από όλο 
τον κόσμο ενώ την τελευταία ημέρα η 
“Inspirational Spain” όπου επτά iconic 
ισπανικά κρασιά παρουσιάστηκαν  

∆έκα ελληνικά ποιοτικά 
κρασιά, τρία ελληνικά 
πιάτα δια χειρός του Chef 
Kωνσταντίνου Βάσσαλου 
και πηγαίο µεράκι από 
τους ανθρώπους του 
Enterprise Greece, 
συνέθεσαν το εξαιρετικό 
ελληνικό γεύµα της 
τρίτης ηµέρας που 
ανύψωσε την εικόνα του 
ελληνικού κρασιού στο 
µυαλό και τη γεύση των 
συνδαιτυµόνων.
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MASTERS OF WINE

από τους δημιουργούς τους όπου πραγ-
ματικά έκλεψαν την παράσταση».
Για τον Παναγιώτη Πασχαλίδη Dip. 
WSET: «Ήταν ένα τετραήμερο γεμάτο 
από πρωτοπόρες ιδέες, νέες αντιλήψεις, 
ανταλλαγές απόψεων, αλλά και επιστρο-
φή στα βασικά, στα θεμέλια της παρα-
γωγής του κρασιού από όλο τον κόσμο, 
όπως αυτά παρουσιάστηκαν απο MW’s, 
Ισπανούς και διεθνείς ομιλητές που 
απασχολούνται σε κάθε κλάδο, από την 
αμπελοκαλλιέργεια ως την της εμπορία 
και τη διακίνηση του κρασιού. Ακολού-
θως εντυπωσιακές ήταν από κάθε άπο-
ψη οι γευσιγνωσίες τόσο από το πλήθος 
των κρασιών, όσο και από την ποιότητα 
που περιοχές λιγότερο γνωστές είχαν να 
προσφέρουν. Επιπροσθέτως, ο ενθου-
σιασμός με τον οποίο οι συνδαιτυμόνες 
από όλο τον κόσμο δοκίμαζαν, άκουγαν 
και επιχειρηματολογούσαν σχετικά με 
τις προσπάθειες των παραγωγών, ενώ τα 
δείγματα μπορεί να ήταν φιάλες των λί-
γων ευρώ μέχρι επιλογές που κινούνται 
σε τετραψήφια νούμερα. Εντυπωσιακός 
είναι ο σεβασμός και η ταπεινότητα με 
την οποία αντιμετωπίζουν το όλο γεγο-
νός οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανε-
ξαρτήτως της πορείας και της εμπειρίας 
τους στο κρασί. Ενώ αξιέπαινες οι προσπά-
θειες των οινοπαραγωγών της περιοχής 
της Rioja να μας προσφέρουν το καλύτερο 
κατά τις επισκέψεις μας, αλλά και να μας 
μεταδώσουν λίγο από τον ενθουσιασμό 
τους, αλλά και την παράδοση της τόσο ση-
μαντικής αυτής οινοπαραγωγού περιοχής. 
Συνολικά, η συμμετοχή στο 9ο Παγκόσμιο 
Συμπόσιο του Ινστιτούτου των Master of 
Wine που έγινε στο Logron δεν είναι κάτι 
που τα λόγια και οι εικόνες μπορούν εύκο-
λα να περιγράψουν, μόνο η συμμετοχή».

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο 
ήταν  η φιλοξενία και η οργάνωση.  

Ύστερα από µία άκρως 
επιβλητική αυτοκινούµενη 
περιµετρική επίσκεψη στους 
αµπελώνες του οινοποιείου 
Marques de Murrieta, ο 
χρόνος για το οινικό δείπνο 
φιλοξενίας κυλούσε πλεόν 
αντίστροφα. Βαδίζοντας 
προς το βασικό κτίριο του 
οινοποιείου, κανείς από τους 
καλεσµένους δεν φανταζόταν 
πως θα είχε την τύχη να 
δοκιµάσει το Castillo Ygay 
White Grand Reserva especial 
του 1986. Το λευκό κρασί µύθο 
για την µεταπολεµική εποχή 
της Rioja, καθώς κατάφερε 
να αποσπάσει το πολυπόθητο 
100άρι του R. Parker 
JR, σε µια εποχή σχεδόν 
αποκλειστικής ερυθρής 
οινικής κυριαρχίας.
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Φωτογραφια: Παναγιώτης Πασχαλίδης
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Μεγάλη δύναµη του ισπανικού κρασιού για το µέλλον αποτελούν τόσο οι υγρές βιβλιοθήκες των 
οινοποιείων, όσο και τα άρτια φυλαγµένα παλαιά αποθέµατα προς διάθεση στις διεθνείς αγορές.

Οι διοργανωτές του επίσηµου δείπνου 
στο οινοποιείο Marques de Riscal, 
χρησιµοποίησαν κάθε τύπου εξοπλισµό  
για το άνοιγµα των φιαλών µε 
κατεστραµµένους φελλούς.

Από τη μία η οργάνωση από το IMW και 
τους ισπανικούς φορείς και από την άλλη 
η φιλοξενία και η γενναιοδωρία των ισπα-
νικών οινοποιείων» τόνισε ο Μιχάλης Χού-
λης σημειώνοντας πως: «Τη δεύτερη ημέ-
ρα, μετά το συνέδριο ακολούθησε ξενάγηση 
και δείπνο στα οινοποιεία της Rioja. Είχαν 
μοιράσει  τον κόσμο σε 25 διαφορετικά οι-
νοποιεία τα οποία λειτουργούσαν ομαδικά 
με κοινό σκοπό τη φιλοξενία και την ενη-
μέρωση. Υπήρχε σύμπνοια. Είναι πραγμα-
τικά εντυπωσιακό να βλέπεις τη σημαντι-
κότερη  περιοχή κρασιού της Ισπανίας να 
γιορτάζει σε ρυθμούς φλαμένκο  με τους αν-
θρώπους του κρασιού. Ξεκινούσαν με την 
ξενάγηση στα κελάρια και τα αμπέλια και 
στη συνέχεια η κουβέντα κατέληγε σε μεγά-
λα τραπέζια κουβεντιάζοντας για την ιστορία 
της Rioja το παρόν, το μέλλον και το όραμα 
των οινοπαραγωγών για τη ζώνη. 
Η γαστρονομία τους μαγευτική με παρα-
δοσιακες συνταγες εκτελεσμένη από γνω-
στούς σεφ πάντα με τη  συνοδεία κρασιών 
από της οινικές βιβλιοθήκες τους, που χρο-
νολογούνται ακόμα και 100 χρόνια πίσω. 
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως τίπο-
τα δεν είναι τυχαίο και ο τρόπος για να πε-
τύχουν και άλλες χώρες τέτοια αναγνώριση 

στον τομέα του κρασιού  δεν είναι άλλοι από 
οργάνωση, κοινό  στοχο, όραμα, συνειδητό-
τητα και πάνω απ’ όλα συνεργασία. Θα ήταν 
ιδιαίτερα ευτυχές να δούμε και στη χώρα μας 
περισσοτερες προσπάθειες προς αυτήν την 
κατεύθυνση και αργά ή γρήγορα θα έρθει το 
αποτέλεσμα» . 

Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ  
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΥΠΟ∆ΕΧΘΕΙ 
ΤΟΥΣ MASTERS OF WINE
Αξίζει να σημειωθεί πως και η παρουσία του 
ελληνικού κρασιού όχι μόνο υπήρξε δυνα-
μική αλλά κατάφερε να δώσει το παρόν μέ-
σα από ένα ελληνικό γεύμα αφήνοντας τον 
κόσμο να συζητά γι’ αυτό, ακρως εντυπω-
σιασμένος, στα πηγαδάκια που ακολούθη-
σαν.  Το σίγουρο είναι ότι ήταν κάτι παραπά-
νω από μια υπέροχη εμπειρία και σίγουρα 
όσοι παρεβρέθηκαν προσβλέπουν με ανυ-
πομονησία στην επόμενη συνάντησή 
των Masters of Wine που θα πραγματοποιη-
θεί στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας απο τις 21 
ως τις 24 Ιουνίου του 2022. Όπως δήλωσε κι ο 
Brian Croser, εκ μέρους του διοργανωτή φο-
ρέα Wine Australia, «Μπορώ να σας εγγυη-
θώ πως θα είμαστε έτοιμοι, εσείς θα είστε;» . 
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Αυτόχθονες ποικιλίες
Στα χαρακτηριστικά των αµπελώνων που 

αναπτύσσονται σε ηφαιστειακά εδάφη 
ανήκει και η διατήρηση µοναδικών, 
αυτόχθονων ποικιλιών σταφυλιού 

της κάθε περιοχής που προσφέρουν 
διαφορετικές γεύσεις από τις πανταχού 

παρούσες διεθνείς ποικιλίες.
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Αντιπροσωπεύουν µόλις το 1% της επιφάνειας του παγκόσµιου 
αµπελώνα κι όµως απασχολούν έντονα εδώ και χρόνια την οινική 

κοινότητα, η οποία ιντριγκάρεται από τη διαφορετικότητά τους  
και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αν το έδαφος -και δη το ηφαιστειακό- 

είναι τελικά αυτό που δίνει τη γεύση στο κρασί

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ BLOOMBERG

ΧΤIZΟΥΝ BRAND TΑ ΚΡΑΣΙΑ  

    ΤΗΣ ΛΑΒΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ Zήσης Πανάγος 

Ο δαχτύλιος της φωτιάς 
Στη ζώνη που εκτείνεται σε µία απόσταση 40.000 χλµ., από τη Νότια Χιλή ως 
τη Νέα Ζηλανδία και στην οποία ανήκει το 75% των ηφαιστείων, ενεργών 
και µη, της Γης, τοποθετούνται µερικές από τις πιο αναγνωρισµένες οινικές 
περιοχές, όπως τα Κανάρια Νησιά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την 
τοπική ένωση αµπέλου και οίνου, οι πωλήσεις των κρασιών τους εκτός της 
πατρίδας τους αυξήθηκαν περισσότερο από 40% µέσα στο έτος 2017.
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Μελετούν
το σελήνιο 
στη Σαντορίνη
Η συσχέτιση του φυσικού 
γεωλογικού υποβάθρου της 
Σαντορίνης µε το πλέον γνωστό 
παραγόµενο προϊόν του νησιού, 
το κρασί, βρίσκεται στο επίκεντρο 
της διδακτορικής έρευνας που 
πραγµατοποιεί η υποψήφια διδάκτωρ 
του ΓΠΑ, Μυρτώ Τσιουµπρή. 
Εµφαση δίνεται στην παρουσία του 
σεληνίου, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στη µελέτη συµβάλλουν µε την 
οικονοµική συνεισφορά τους τα 
οινοποιεία Χατζηδάκη και Vassaltis. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος είναι ο 
Σταµάτης Γεώργιος, καθηγητής 
Υδρογεωλογίας και ∆ιευθυντής 
Εργαστηρίου Ορυκτολογίας του ΓΠΑ.

Σ 
το ερώτημα αν τελικά το έδα-
φος -και δη το ηφαιστειακό- εί-
ναι αυτό που ορίζει τη διαφο-
ρετικότητα στο κρασί επιχείρη-
σε να απαντήσει και το 1ο Διε-

θνές Συνέδριο για τα Κρασιά των Ηφαιστεί-
ων (Volcanic Wines) που πραγματοποιή-
θηκε στο τέλος Μαρτίου στο Metropolitan 
Pavilion της Ν. Υόρκης, ενώ την ίδια ώρα το 
διεθνές πρακτορείο Bloomberg, αφουγκρα-
ζόμενο τον παλμό της επικαιρότητας, προ-
σέφερε στους λάτρεις των ηφαιστείων μια 
λίστα με προτάσεις, στην πρώτη θέση της ο-
ποίας δεσπόζει η Σαντορίνη με το Ασύρτικο. 
«Αυτό το τέλειο τουριστικό καταφύγιο στη 
θάλασσα του Αιγαίου παράγει κάποια από 
τα καλύτερα παραδείγματα ηφαιστειακών 
κρασιών. Τα αμπέλια φυτεύονται σε πε-
τρώδη χωράφια, από στάχτη και ηφαιστει-
ακούς βράχους», γράφει χαρακτηριστικά 
το διεθνές πρακτορείο για τη Σαντορίνη. 
Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, ο συντάκτης 
του άρθρου βάζει πρώτο στη λίστα του με 
τα κορυφαία κρασιά από ηφαιστειακά εδά-
φη το Aσύρτικο του Χατζηδάκη (2016) το 
οποίο περιγράφει ως έντονο, σπιρτόζικο 
και ατίθασο, με ορυκτώδεις νότες, αρώμα-
τα εσπεριδοειδών που παράγεται από βιο-
λογικά σταφύλια.
Τα αλμυρά, έντονα λευκά κρασιά του ελ-
ληνικού νησιού έκαναν δυνατή είσοδο 
στη σκηνή της Νέας Υόρκης, πριν από δύο 
χρόνια, εξασφαλίζοντας διεθνή αναγνώ-
ριση, σύμφωνα με το Bloomberg.  Και, ό-

πως τονίστηκε στο Διεθνές Συνέδριο, ό-
λος αυτός θόρυβος γύρω από τα κρασιά αυ-
τά δεν είναι απλώς ένα τέχνασμα μάρκε-
τινγκ. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των 
ειδικών, αυτό που τα κάνει συναρπαστι-
κά είναι ότι οι αμπελώνες όπου παράγο-
νται βρίσκονται εκτεθειμένοι στις πλαγιές 
είτε ενός ηφαιστείου που εξακολουθεί να 
εκπέμπει φωτιά, καπνό και λάβα, είτε σε 
χώμα εμπλουτισμένο με τέφρα που είναι 
επίσης υπεύθυνο για τα καπνιστά, γήινα 
κόκκινα και τα λευκά που γεννιούνται 
για παράδειγμα στη σκιά της Αίτνας της 
Σικελίας. «Έχουν γοητεύσει περιπετειώ-
δεις εραστές του κρασιού που θέλουν να 
σοκάρουν τους ουρανίσκους τους με κάτι 
διαφορετικό», γράφει το Bloomberg.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ας σημειωθεί ότι το Διεθνές Συνέδριο για 
τα Volcanic Wines τελεί σε απόλυτη συνά-
φεια με τα σχετικά events για τα ηφαιστει-
ακά κρασιά που έγιναν σε δύο πρόσφα-
τες ευρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις, τη 
Vinisud στη Γαλλία και την ProWein στη 
Γερμανία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2018.

ΤΙ ΕΣΤΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ

Kύριος στόχος ήταν ο ορισμός και η δη-
μιουργία ηφαιστειακής κατηγορίας οί-

νων. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν καινοτό-
μοι τρόποι προώθησης και παρουσίασής 
τους. Για όσες περιοχές συμμετείχαν ήταν 
απαραίτητο το 1/3 των εκτάσεων όπου πα-
ράγεται το κρασί να προέρχεται από στα-
φύλια που καλλιεργούνται σε ηφαιστει-
ακά εδάφη ή να περιλαμβάνουν υψηλά 
ποσοστά τέφρας και άλλων υλικών. Συμ-
μετείχαν μεταξύ άλλων οι Καμπανία, Αίτ-
να, Νάπα, Soave (Βερόνα), Κανάρια νη-
σιά, Ουγγαρία, Αζόρες, Μαδέρα (Πορ-
τογαλία), Σονόμα (Καλιφόρνια), Χιλή, 
Lessini Durello (Ιταλία), Σαντορίνη, Ουά-
σινγκτον (ΗΠΑ) κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των α-
μπελώνων που αναπτύσσονται σε ηφαι-
στειακά εδάφη οι περισσότεροι είναι γνω-
στοί για τη διατήρηση μοναδικών, αυτό-
χθονων ποικιλιών σταφυλιού που προ-
σφέρουν διαφορετικές γεύσεις από αυτές 

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
 2016

BENJE
 2016

ΑΣΥΡΤΙΚΟ

Στην πρώτη θέση της λίστας των 
προτάσεων που έδωσε το πρακτορείο 
Bloomberg για τους λάτρεις των 
ηφαιστειακών κρασιών δεσπόζει η 
Σαντορίνη µε το Aσύρτικο του 
Χατζηδάκη (2016), το οποίο περιγράφει 
ως έντονο, σπιρτόζικο, µε ορυκτώδεις 
νότες, αρώµατα εσπεριδοειδών.

ETNA
ROSSO
OUTIS

BIONDI

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ 

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ VOLCANIC ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

 2014

Με τον σχεδόν βουργουνδικό 
χαρακτήρα του, το κρασί Biondi Etna 
Rosso Outis του 2014 αποτελεί ένα 
πολύ φωτεινό και κοµψό µείγµα 
σικελικών γεύσεων από αµπέλια 
Mascalese και Νerello Cappuccino, 
που µεγαλώνουν στις νοτιοανατολικές 
πλαγιές του Βεζούβιου.  

SOMLOI

 2015

APATSAGI
PINCE

Ένα λευκό κρασί από το Somlo της 
Ουγγαρίας, το εξαφανισµένο ηφαίστειο της 
χώρας ή αλλιώς το «ξεχασµένο καπέλο του 
Θεού». Τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν 
είναι η πλούσια, καπνιστή και σχεδόν 
πικάντικη γεύση του, ενώ φτιάχνεται από τη 
σπάνια ποικιλία Juhfark, που καλλιεργείται 
αποκλειστικά στην περιοχή.

TINTO

ENVINATE

ΚΑΝΑΡΙΕΣ ΝΗΣΟΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ

HISTORIA
NATURALIS

 2009
OBSIDIAN

  2016
RIDGE ESTATE

SAUVIGNON 
CABERNET

LAKE COUNTY, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΑΙΤΝΑ

ΣΙΚΕΛΙΑ

SOMLO

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

MASTROBERARDINO
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Στη Νέα Υόρκη από  
κάθε άκρη της Γης

Ιθύνων νους πίσω από το Συνέδριο της Νέας 
Υόρκης ήταν ο John Szabo, συγγραφέας του 

βιβλίου «Volcanic Wines: Salt, Grit and Power» 
και master sommelier από τον Καναδά, ο 

οποίος συγκέντρωσε 40 διαφορετικά οινοποιεία 
από πολλές χώρες. Στους διοργανωτές 

ήταν ο νεοϊδρυθείς φορέας «Volcanic Wines 
International», ο οποίος αποσκοπεί στην 

προβολή αυτής της κατηγορίας οίνων διεθνώς.

τις πανταχού παρούσες διεθνείς ποικιλί-
ες όπως το Chardonnay και το Cabernet. 
Μάλιστα, σε μέρη όπως οι Κανάριες Νή-
σοι, το ηφαιστειακό έδαφος έσωσε τοπικά 
σταφύλια, όπως το Listan Negro.
Επίσης τα κρασιά από τους διάφορους τύ-
πους ηφαιστειακών εδαφών -λάβα, ελα-
φρόπετρα, τέφρα, βασάλτη και πολλά άλ-
λα- μπορεί να ποικίλουν ευρέως, αλλά τα 
περισσότερα μοιράζονται πολύπλοκα αρώ-
ματα, μυρωδιές με υψηλή οξύτητα και αλ-
μυρές γήινες γεύσεις. Το πορώδες αυτών 
των εδαφών αποθηκεύει περισσότερο νε-
ρό, γεγονός που συμβάλλει στη χαρακτη-
ριστική φρεσκάδα και ευζωία των κρασιών. 

Βέβαια, σύμφωνα με μία άποψη, η εικόνα 
των ηφαιστείων μπορεί να είναι τελικά ο 
μυστικός λόγος για τον οποίο επικρατεί ό-
λος αυτός ο θόρυβος γύρω από τα κρασιά 
της λάβας. Σύμφωνα με τον Eric Guido, δι-
ευθυντή μάρκετινγκ κρασιού στο Morrell 
and Co: «Σκεφτείτε μόνο τον ρομαντισμό 
που περιβάλλει κρασιά που καλλιεργού-
νται σε εδάφη που προέρχονται από τετηγ-
μένη γη και τέφρα»...

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ BRAND

Διοργανωτές της εκδήλωσης της Νέας 
Υόρκης ήταν η εταιρεία marketing και 

δημοσίων σχέσεων, κυρίως οίνων και 
δευτερευόντως τροφίμων, «Colangelo 
& Partners» και ο νεοϊδρυθείς φορέας 
«Volcanic Wines International», ο οποίος 
αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση 
αυτής της μοναδικής κατηγορίας οίνων 
διεθνώς, την επιμόρφωση του καταναλω-
τικού κοινού για τα ιδιαίτερα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της και τη δημιουργία ενός 
νέου «brand» για τα εν λόγω κρασιά. Α-
ξιοσημείωτο είναι ότι στην εν λόγω πρω-
τοβουλία συμμετέχουν, πέραν της χώρας 
μας, και οινοπαραγωγές χώρες με ισχυρή 
παρουσία στη διεθνή, αλλά και την αμερι-
κανική αγορά οίνου.  
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Τατόι και ∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας  
στο δρόµο της οινικής ανάπτυξης

Ενδιαφέρον έχουν τον τελευταίο 
καιρό και οι συζητήσεις οι οποίες 
γίνονται αναφορικά µε τη δυνατότητα 
αξιοποίησης ενός τµήµατος του 
κτήµατος στο Τατόι (στα λεγόµενα 
θερινά ανάκτορα) µε την οινική 
ανάπτυξη της χώρας. Εκτιµάται 
αρµοδίως ότι η τοποθεσία και οι 
εγκαταστάσεις του εν λόγω κτήµατος 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν 
δέλεαρ για τη συγκέντρωση όλων 
των δυνάµεων της αµπέλου και 
του οίνου σε µια κοινή στέγη, όπου 
θα αναπτύσσονται, ταυτόχρονα, η 
επιστηµονική έρευνα και οι τεχνικές 

marketing, έτσι ώστε σύντοµα ο 
κλάδος να βρει έναν άλλο βηµατισµό. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η 
συνεργασία που εγκαινιάστηκε πριν 
από λίγο καιρό για τη διοργάνωση 
ενός διαγωνισµού καινοτοµίας (VitiVini 
LAB) µέσα από τη συνεργασία της 
Ε∆ΟΑΟ και του κέντρου Aephoria 
του Πέτρου Κόκκαλη. Είναι σαφές ότι 
αναζήτηση καινοτόµων δράσεων που 
συνδέονται µε το αµπέλι και το κρασί, 
απηχεί αφενός το πνεύµα της εποχής, 
αφετέρου τη διάθεση καταξιωµένων 
φορέων να κινηθούν στην κατεύθυνση 
της ανάπτυξης του εν λόγω κλάδου. 

Πάνω αριστερά: Ο πρόεδρος  
της Ε∆ΟΑΟ, Βαγγέλης Αργύρης 
(αριστερά), και ο ιδρυτής της 
Aephoria.net, Πέτρος Κόκκαλης.

Πάνω δεξιά: Ο πρόεδρος του  
ΣΕΟ, Γιώργος Σκούρας.

Κάτω αριστερά: Ο γενικός 
διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ, 
Παρασκευάς Κορδοπάτης 
(αριστερά), και ο πρόεδρος της 
οργάνωσης Χρήστος Μάρκου.

Κάτω δεξιά: Ο πρόεδρος του 
ΣΜΟΕ, Θάνος Ντούγκος (αριστερά), 
και ο αντιπρόεδρος Γιάννης 
Παραργυρίου.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ
Πληθαίνουν οι προκλήσεις µε τις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπος αυτό τον καιρό ο αµπελοοινικός κλάδος, 
εξέλιξη η οποία κάνει αµπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς να ανησυχούν, παρά την προηγηθείσα µακρά 
και ενδιαφέρουσα περίοδο ανάπτυξης, που έδωσε την ευκαιρία στο ελληνικό κρασί να έχει µια πρώτη 
καλή γνωριµία µε τη διεθνή κοινότητα των οινόφιλων και µε τις αγορές αντίστοιχα

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος  * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή

Τ ο πρόβλημα του ειδικού φό-
ρου στο κρασί που ενέσκηψε 
προ διετίας, η υποχώρηση των 
συνεταιριστικών δομών του 
κλάδου, οι αμπελώνες πολλών 

ταχυτήτων και οι φωνές αγωνίας των μι-
κρών, η ραγδαία αύξηση των οινοποιεί-
ων και το πρόβλημα βιωσιμότητας πολ-
λών εξ αυτών, είναι ορισμένα μόνο από 
τα ζητήματα «δεύτερης γενιάς» που βιώ-

νει ο αμπελοοινικός τομέας και τα οποία 
αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, ενδε-
χομένως να θολώσουν την καλή εικόνα 
που έχει καλλιεργηθεί στο ελληνικό κρα-
σί τα προηγούμενα χρόνια.
Ένα ακόμα θέμα που απασχολεί έντο-
να τις τελευταίες ημέρες, ειδικά τους οι-
νοποιούς της Μακεδονίας, έχει να κάνει 
με τους πιθανούς κινδύνους που θα φέ-
ρει η συμφωνία με τα Σκόπια και η χρήση 

του όρου Μακεδονικός Οίνος, όπως και 
της ΠΓΕ Μακεδονία, με την οποία έχουν 
κατοχυρωθεί πολλά σήματα και ετικέτες 
του βορειολλαδίτικου αμπελώνα. 
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα εντείνονται οι δι-
εργασίες που αποσκοπούν στην κατοχύ-
ρωση της ταυτότητας του ελληνικού κρα-
σιού, στη βάση των δυνατών του σημεί-
ων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
που μπορεί να προσφέρει το κάθε   

22-25_panagos.indd   23 26/06/2018   23:59



24    Wine Trails

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ

αμπελοτόπι (terroir) και της τεχνογνωσί-
ας που διαθέτουν οι Έλληνες παραγωγοί 
τόσο στη διαχείριση του αμπελώνα, όσο 
και στη διαδικασία της οινοποίησης. Ό-
πως αναφέρει συχνά στα πονήματά του 
ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Αμπε-
λουργίας, της Γεωπονικής Σχολής του Α-
ΠΘ, καθηγητής Στέφανος Κουνδουράς, 
ο γαλλικός όρος «terroir», που έχει κα-
θιερωθεί διεθνώς, περιγράφει ένα οικο-
σύστημα μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν 
στο χρόνο οι παράγοντες του φυσικού 
περιβάλλοντος (έδαφος και κλίμα), η ά-
μπελος (ποικιλία και κλώνος) και ο άν-
θρωπος (παραδοσιακές αμπελουργικές 
και οινοποιητικές τεχνικές). Ο όρος αυτό 
χρησιμοποιείται διεθνώς όχι μόνο ως δη-
λωτικό της ποιότητας του οίνου αλλά κυ-
ρίως της γνησιότητας (γεωγραφική προ-
έλευση) και της αυθεντικότητάς του (μο-
ναδικά και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά) προσδίδοντας μία φήμη 
και ασφαλώς μια προστιθέμενη αξία στο 
τελικό προϊόν. 

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Τα παραπάνω είναι γνωστά για τους μυ-
ημένους στα θέματα του κλάδου, παρά το 
γεγονός ότι η αγωνία για την εξέλιξη των 
πραγμάτων εκδηλώνεται κάποιες φορές 
και με τρόπο σπασμωδικό. Έτσι, εκτός από 
την έναρξη των τυπικών τουλάχιστον δι-
αδικασιών (σύμφωνο συνεργασίας με τον 
ΕΛΓΟ) για τη διαμόρφωση της νέας στρα-

τηγικής του κλάδου, τον τελευταίο καιρό 
λαμβάνουν χώρα και μια σειρά από κινή-
σεις οι οποίες θίγουν οργανωτικά και άλ-
λα ζητήματα, με πιο χαρακτηριστικό βέ-
βαια την πρωτοβουλία για την έκφραση 
των μικρών οινοποιών, μέσα από ξεχω-
ριστό σύνδεσμο, τον λεγόμενο Σύνδεσμο 
Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ).

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

Το πού μπορεί να οδηγήσει αυτός ο νέος 
κύκλος αναζητήσεων μάλλον είναι δύ-
σκολο να εκτιμηθεί σ’ αυτήν τη φάση, ω-
στόσο, τα απτά αποτελέσματα μιας ανάλο-
γης διαδικασίας που είχε ξεκινήσει μια δε-
καετία νωρίτερα και προσδιόρισε σε μεγά-
λο βαθμό τον σημερινό οινικό χάρτη της 
χώρας, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.
Από τις τοποθετήσεις όσων ηγούνται σή-
μερα των θεσμοθετημένων οργανώσεων 
του κλάδου, προκύπτει με σαφήνεια ότι 
αυτή τη φορά το ενδιαφέρον των προσπα-
θειών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην α-
ναμόρφωση του ελληνικού αμπελώνα, 
στην αξιοποίηση διαθέσιμων ποικιλιών 
και κλώνων ή ακόμα και στην αναζήτηση 
νέων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ε-
μπλουτισμό της οινικής ταυτότητας αλλά 
και τη συγκρότηση εκμεταλλεύσεων οι ο-
ποίες θα κινούνται σε μεγέθη ικανά για την 
επίτευξη βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα. 
Βεβαίως η συνεννόηση όλων των πλευ-
ρών για τα παραπάνω δεν είναι απλή υ-
πόθεση, ειδικά σε μια χώρα, όπως η Ελ-
λάδα, όπου τα διαφορετικά συμφέροντα 

και οι αποκλίνουσες στρατηγικές ακόμα 
και των ίδιων των συντελεστών του κλά-
δου, ενθαρρύνονται συχνά από μικρο-
κομματικές επιδιώξεις και εφήμερες τα-
κτικές των εκάστοτε κυβερνώντων. Ό-
ποια κι αν είναι η διαδρομή την οποία θα 
ακολουθήσει από δω και μπρος ο ΣΜΟΕ, 
κανείς δεν είναι σε θέση να διαψεύσει 
πειστικά ότι η πρωτοβουλία για τη συ-
γκρότησή του ενθαρρύνθηκε από τους ε-
πιτελείς του κυβερνώντος κόμματος και 
ειδικότερα από κομματικές οργανώσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αναφορά σε κά-
ποιες αμπελουργικές ζώνες. Κι αυτό για-
τί οι κομματικοί διέκριναν στη συγκεκρι-
μένη δομή δυνατότητες δικτύωσης του 
εν λόγω κομματικού μηχανισμού με έ-

Το πρόβληµα του ειδικού φόρου στο κρασί, 
η υποχώρηση των συνεταιριστικών 
δοµών του κλάδου, οι αµπελώνες πολλών 
ταχυτήτων είναι ορισµένα µόνο από τα 
ζητήµατα «δεύτερης γενιάς» που βιώνει  
ο αµπελοοινικός τοµέας.
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Φροντίδα στον αµπελώνα

ΜΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μετά από µια καλά 
συντονισµένη προσπάθεια 
η οποία αποτυπώθηκε στο 
προηγούµενο δεκαετές 
Στρατηγικό Σχέδιο, σήµερα 
ο κλάδος καλείται σε µια 
«δεύτερη επανάσταση». Κατά 
την προηγούµενη δεκαετία 
κατάφερε να αφήσει πίσω 
τις µεγάλες εταιρείες της 
«ρετσίνας» και γενικά του 
φθηνού κρασιού και να χτίσει 
τις πρώτες αξιόλογες ετικέτες 
υπεραξίας, αξιοποιώντας 
ξενικές αλλά και καταξιωµένες 
γηγενείς ποικιλίες αµπέλου.

ναν κλάδο στον οποίο, μέχρι σήμερα, οι δυ-
νάμεις της Κουμουνδούρου δεν διέθεταν 
σχεδόν καμιά επιρροή.
Επιστρέφοντας λοιπόν στη σημερινή πραγμα-
τικότητα και στις μεγάλες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει ο κλάδος, αυτές αποτυπώνονται τόσο 
στη δυσκολία περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης 
του ελληνικού κρασιού στις μεγάλες αγορές του 
εξωτερικού, όσο και στη δαιδαλώδη εικόνα της 
εγχώριας κατανάλωσης. Αυτή τη φορά, το βάρος 
της προσπάθειας δείχνει να πέφτει στην ανα-
μόρφωση του εγχώριου αμπελώνα, στην κατο-
χύρωση και ανάδειξη εξαίρετων παραδοσιακών 
ποικιλιών κρασοστάφυλων που έχουν παραμεί-
νει στην αφάνεια και γενικά στη δημιουργία νέ-
ων ετικετών, οι οποίες θα αξιοποιούν την πλού-
σια τεχνογνωσία στο πεδίο της οινοποίησης και 
θα φέρνουν τον καταναλωτή μπροστά σε νέες 
γευστικές εμπειρίες. Πρόκειται στην ουσία για 
τις βασικές παραμέτρους μιας νέας «πολυετούς 
συμφωνίας κυρίων», η οποία θα διαμορφώνει 
τις προϋποθέσεις οργάνωσης του αμπελοοινι-
κού τομέα σ’ αυτό που υπαγορεύει η ανάγκη πα-
ρουσίας του ελληνικού κρασιού στις διακεκρι-
μένες θέσεις της παγκόσμιας αγοράς. 
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Θαρρείς πια  
ότι τα αμπέλια 
βιάζονται να μπουν 
και να βγουν από 
τον κύκλο ζωής τους
Με αυτά τα λόγια η οινοποιός Χαρούλα Σπινθηροπούλου περιγράφει 
την αίσθηση που δίνει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός αµπελώνας 
και συµπληρώνει: «Όπως τα ‘φερε ο καιρός, σε αυτή τη χρονιά που 
έρχεται πρώιµα, οι αµπελουργοί έχουν να παλέψουν µε “θηρία”, αλλά 
και µε την οργιαστική βλάστηση που απαιτεί συχνό κορυφολόγηµα και 
την αυξηµένη παραγωγή που θα τους οδηγήσει στο αναγκαίο κακό της 
αραίωσης των σταφυλιών προς αναζήτηση υψηλής ποιότητας»

Από τη Φλώρινα μέχρι τη Δράμα 
και από την Κρήτη μέχρι την Ι-
καρία, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις των οινοποιών που μίλη-
σαν στο Wine Trails, ο τρύγος θα 

είναι πρώιμος. Στη Σαντορίνη για παράδειγμα 
το Ασύρτικο θα μπει στον τρύγο τέλη Ιουλίου, 
σύμφωνα πάντα με τα σημερινά δεδομένα, ε-
νώ πέρσι είχε αρχίσει στις 5 Αυγούστου. Οι οι-
νοποιοί αποδίδουν το φαινόμενο στις φετι-
νές καιρικές συνθήκες, τις οποίες χαρακτηρί-
ζουν «περίεργες». Κοινός τόπος είναι η ανη-
συχία για την εκδήλωση ασθενειών το επόμε-

νο διάστημα ή μία ενδεχόμενη ξηρασία και ο 
προβληματισμός για τις αυξημένες φροντίδες 
που απαιτούνται. Για παράδειγμα, στη Νάου-
σα «οι βροχοπτώσεις φέτος έχουν αυξήσει την 
πίεση των ασθενειών, με τον περονόσπορο να 
κάνει αργά την εμφάνισή του, προσβάλλο-
ντας φύλλα και τσαμπιά, ενώ το ωίδιο δηλώ-
νει και αυτό το παρών με αρκετά μεγάλη έντα-
ση», αναφέρει η κυρία Σπινθηροπούλου από 
το Οινοποιείο Αργατία της Νάουσας.
Από την άλλη, η πρωιμότητα θέτει μία ακόμη 
πρόκληση, «καθώς το φυτό χρειάζεται χρόνο 
για να ωριμάσει σωστά. Ορισμένες ποικιλίες 

                                  ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μαρίνα Σκοπελίτου
Βασιλική Πασχάλη-Τσαντοπούλου  

Λεωνίδας Λιάµης &  
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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ωριμάζουν στα σάκχαρα, αλλά δεν είναι έτοι-
μες φαινολικά, έτσι μπορεί να χάσουμε μεγά-
λο ποσοστό από το δυναμικό της ποικιλίας. 
Στα κόκκινα επηρεάζεται η δυνατότητα πα-
λαίωσης, ενώ στα λευκά επηρεάζονται οι οξύ-
τητες», τόνισε στο WT ο οινοποιός Ζαχαρίας 
Διαμαντάκης από την Κρήτη. 

Θράκη: Μικρά τσαµπιά, 
µεγαλύτερη ποιότητα
«Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια του 
χειμώνα, αλλά και οι βροχές και η δροσιά της 
άνοιξης καθυστέρησαν την έναρξη του βλα-
στικού κύκλου, με αποτέλεσμα να καθυστερή-
σει η έκπτυξη των οφθαλμών και η ανθοφορία 
κατά 12 ημέρες. Από το Πάσχα και μετά διανύ-
ουμε μια μεγάλη αλλά συνήθη για την περι-
οχή των Αβδήρων περίοδο ανομβρίας με αρ-
κετούς άνεμους, που βοήθησε στην υγεία του 
αμπελώνα. Τα μικρά τσαμπιά που προέκυψαν 
δείχνουν μικρή μείωση παραγωγής, επιτυγχά-
νοντας όμως την ποιότητα που επιθυμούμε» 
ανέφερε ο Μάριος Νικολαΐδης από τον Ανατο-
λικό Αμπελώνα στα Άβδηρα της Ξάνθης. 

∆ράµα: Έως 8 ηµέρες πρωιµότεροι
Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κυριακίδη, οινο-
λόγο του Κτήματος Παυλίδη «φέτος η χρονιά 
προβλέπεται 5-8 ημέρες πρωιμότερη, σε σχέση 
με πέρσι, αν φυσικά δεν εκδηλωθούν καύσωνες 
ή χαλαζοπτώσεις. Αν επαληθευτούν οι προβλέ-
ψεις για ένα ξηροθερμικό καλοκαίρι, ιδίως κατά 
την ωρίμανση των σταφυλιών, τότε θα μπορού-
με να μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά».

Αµύνταιο: Από όψιµοι, πρώιµοι 

«Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι έντονες χιονο-
πτώσεις της φετινής χρονιάς βοήθησαν τα φυ-
τά να γεμίσουν σε υδατικά και θρεπτικά αποθέ-
ματα για την ερχόμενη βλαστική περίοδο. Ενώ 
αρχικά οι παραγωγοί πίστευαν ότι ο τρύγος φέ-
τος θα ήταν όψιμος, οι έντονες βροχοπτώσεις και 
οι υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου επιτάχυναν 
τη βλάστηση και πλέον οι προβλέψεις μιλούν 
για μία πρώιμη χρονιά, γεγονός που επιβεβαι-
ώθηκε με την ολοκλήρωση της ανθοφορίας, μία 
εβδομάδα νωρίτερα από το κανονικό. Επιπλέ-
ον, αναμένεται μεγαλύτερη παραγωγή, αν και οι 
κλιματολογικές συνθήκες του τελευταίου  
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διμήνου θέτουν τους παραγωγούς σε επιφυλα-
κή. «Η έγκαιρη και σίγουρα προληπτική διαχεί-
ριση σε θέματα φυτοϋγείας θα αποτελέσει ικα-
νή και αναγκαία συνθήκη έτσι ώστε η φετινή 
σοδειά να οδηγηθεί σε υψηλά ποιοτικά επίπε-
δα», ανέφερε o Άγγελος Ιατρίδης από το Κτή-
μα Άλφα.

Ζίτσα: Η ηλιοφάνεια του χειµώνα 
ευνόησε τις ερυθρές ποικιλίες
 Όπως ανέφερε στο WT η Ελένη Σίντου, οινο-
λόγος της Ζοίνος ΑΕ, , «ο Μάιος με τις πολλές 
βροχοπτώσεις απέτρεψε την υδατική καταπό-
νηση της αμπέλου και έδωσε διαθεσιμότητα 
σε νερό που αποτελεί καθοριστικό παράγο-
ντα ρύθμισης της ζωηρότητας και της παρα-
γωγικότητας της αμπέλου, τόσο για το τελι-
κό προϊόν, όσο και για το φυτικό κεφάλαιο. 
Αναμένουμε μια παραγωγική χρονιά με ψη-
λά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα για τις 
ερυθρές ποικιλίες που ευνοήθηκαν από την 
έντονη ηλιοφάνεια του χειμώνα».

Τύρναβος: Μείωση της παραγωγής 
λόγω χαλαζοπτώσεων
 «H έναρξη της βλάστησης παρουσιάζει πρω-
ιμότητα, συγκριτικά με πέρσι. Το θετικό είναι 
ότι η ποιότητα των σταφυλιών, μέχρι στιγμής, 
είναι άριστη. Σε  ορισμένες περιοχές και ποικι-
λίες παρατηρήθηκε ανθόρροια, η οποία αποδί-
δεται στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά την 
ανθοφορία. Επίσης, στα μέσα Ιουνίου σημειώ-
θηκαν δυο χαλαζοπτώσεις στις περιοχές Αμπε-
λώνα, Δελερίων και Δαμασίου. Σε κάποιες πε-
ριοχές η ζημιά ήταν έντονη, έτσι περιμένουμε 
μείωση της παραγωγής» αναφέρει ο Βαγγέλης 
Σίκαλος, διευθυντής του ΑΟΣ Τυρνάβου.

Εύβοια: Αµπελουργοί σε εγρήγορση

Σύμφωνα με τον Απόστολο Μούντριχα από το 
Κτήμα Αβαντίς, «φέτος ο χειμώνας δεν ήταν 
ιδιαίτερα κρύος ενώ η άνοιξη ήταν ζεστή με 
αποτέλεσμα να περιμένουμε πρωιμότητα. Οι 
βροχές του Ιουνίου ωστόσο χρειάζονται προ-

σοχή. Θα πρέπει οι αμπελουργοί να είναι πάνω 
από τις καλλιέργειές τους γιατί υπάρχει κίνδυ-
νος ωιδίου και μετά βοτρύτη. Φέτος η παραγω-
γή αναμένεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι με τον 
τρύγο στις 10 Αυγούστου με τα Sauvignon». 

Αττική: «Περιµένουµε µια καλή 
ποσοτικά παραγωγή φέτος»
 «Μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά. Ευτυ-
χώς οι βροχές του Ιουνίου δεν μας επηρέασαν, 
καθώς στην περιοχή μας είχαμε αέρα και ηλιο-
φάνεια. Φέτος, περιμένουμε μια καλή χρονιά 
ποσοτικά, σε αντίθεση με πέρυσι», τονίζει ο οι-
νοποιός, Βασίλης Παπαγιαννάκος. 

Αιγιαλεία: Μια ψιχάλα  
κάθε απόγευµα και ζέστη
Καλύτερα προετοιμασμένα για μία πιθανή 
καλοκαιρινή ανομβρία είναι φέτος τα αμπέ-
λια της Αιγιαλείας. Πιο συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρει στο WT η Θεοδώρα Ρούβαλη:  
«Οι βροχοπτώσεις φέτος ήταν   

 Βασίλης Παπαγιαννάκος Ζαχαρίας ∆ιαµαντάκης
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Η χρονιά μας εξελίσσεται πολύ ομαλά, 
λέει ο Δημήτρης Αλατάς από τη Λάρισα 
«Η φετινή χρονιά µας εξελίσσεται µέχρι τώρα οµαλά. Σχετικά µε την περσινή 
χρονιά έχουµε πρωιµότητα λόγω των υψηλών θερµοκρασιών του Μαρτίου 
και του Απριλίου, µε γρηγορότερη την ανάπτυξη των βλαστών και την 
ανθοφορία. Σε ένα αµπελώνα µου στις Αµµούδες έχω µείωση παραγωγής, 
καθώς τον χτύπησε το χαλάζι που έπεσε την Τετάρτη 13 Ιουνίου και µε 
χαλκούχα µυκητοκτόνα προσπαθώ να επουλώσω τις πληγές. Στον τρύγο 
µπαίνουµε, αν όλα πάνε καλά, αµέσως µετά τον ∆εκαπενταύγουστο µε 
πρώτες τη Μαλαγουζιά και την Chardonnay» σηµειώνει ο Θανάσης Αλατάς 
της οµώνυµης οινοποιίας της Λάρισας. 

∆ηµήτρης Αλατάς

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ	ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ�

Εκπαίδευση 
ιδιοκτητών
Ναυαρχίδα των κλαδευτικών 
µηχανηµάτων της Pellenc 
αποτελεί το  µοντέλο Panora-
ma µε παλινδροµικές ράβδους 
κοπής, που παρουσιάστηκε 
πρόσφατα από την Agrotech σε 
αµπελώνες της Β. Ελλάδας.
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σημαντικές,  φτάνοντας τα 500mm, σε αντίθεση 
με τα 186mm της περσινής χρονιάς. Ωστόσο, ο Ιού-
νιος ήρθε περίεργος. Μια ψιχάλα κάθε απόγευμα 
και υψηλές θερμοκρασίες! Η Αιγιάλεια λόγω υψο-
μέτρου και γειτνίασης με τη θάλασσα, παρουσιά-
ζει μία φορά στα 20 χρόνια συνθήκες ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη ασθενειών. Φέτος, όμως, παρατη-
ρείται προσβολή στην Δυτική Αιγιάλεια από ωίδιο 
και περονόσπορο, που αφορά κυρίως τις ξένες ποι-
κιλίες. Η χρονιά, με τα σημερινά δεδομένα, αναμέ-
νεται πρώιμη και ελαφρώς αυξητική».

∆υτική Αχαΐα:‘Εως 30% µείωση

Σύμφωνα με τον οινολόγο και οινοποιό Θανάση 
Παρπαρούση για τη Δυτ. Αχαΐα «μέχρι στιγμής τα 
πράγματα εξελίσσονται ικανοποιητικά. Γλιτώσα-
με κάποιες παράπλευρες χαλαζοπτώσεις την άνοι-
ξη και ευτυχώς ο αμπελώνας μας δεν επλήγη ούτε 
από τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου. Κάποια περίο-
δο παρουσιάστηκε περονόσπορος αλλά τον κατα-
πολεμήσαμε. Ο τρύγος ξεκινάει τέλος Αυγούστου 
με Μοσχάτα και Ασύρτικα. Η παραγωγή αναμέ-
νεται μικρότερη κατά 30%. Αυτό δεν οφείλεται 
σε ζημιά, απλώς τα αμπέλια μας έχουν λιγότερα 
σταφύλια».

Ηλεία: Οι βροχές άλλαξαν  
τα δεδοµένα της φυτοπροστασίας
«Τον στεγνό Οκτώβριο, ακολούθησε ένας Νοέμ-
βριος με πολλές και συνεχόμενες βροχές. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι οι βροχοπτώσεις συνεχίστη-
καν και τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να αλλάξουν 
τα δεδομένα της φυτοπροστασίας. Εμφανίστη-
καν κάποια προβλήματα με περονόσπορο και 
ωίδιο αλλά μόνο στα σταφιδάμπελα, όχι στα οι-
νοποιήσιμα. Αν οι θερμοκρασίες είναι φυσιολο-
γικές τον Ιούλιο, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια 
πολύ καλή ποιοτικά χρονιά», σημειώνει ο Β. Κα-
νελλακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Κτή-
ματος Μερκούρη.

Νεµέα: «Χωρίς εκπλήξεις φέτος»

«Τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, έως και αυτή 
την ώρα τουλάχιστον, δεν είχαμε ιδιαίτερα προ-
βλήματα με τον καιρό, ή με εχθρούς και ασθένει-
ες. Ακόμα και στις πρόσφατες βροχές, στα μέσα 
Ιουνίου, τα φαινόμενα ήταν ήπια στην περιοχή 
χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 
σταφυλιών. Όσον αφορά την παραγωγή, αναμέ-
νεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι Ο τρύγος στα μέ-
ρη μας ξεκινάει περίπου στις 20 Αυγούστου με 
τις ποικιλίες Merlot, Chardonnay και Sauvignon 
κ.ά. ενώ στη συνέχεια μπαίνουν και οι υπόλοι-
πες», επισήμανε στο WT ο οινοποιός, Γιώργος 
Παπαϊωάννου. 

Moνεµβασιά: «Όλα κυλούν οµαλά»

«Προς ώρας όλα κυλούν ομαλά. Αυτό που θα πρέ-
πει να επισημάνουμε είναι ότι πέρσι είχαμε πολύ 
μειωμένη παραγωγή, λόγω καύσωνα και ασθενει-

«Η άνοιξη στη Ραψάνη ήταν ιδιαίτερα ξηρή 
µε κάποιες βροχές στα µέσα Απριλίου. 
Ακολούθησε στα τέλη Μαΐου µία περίοδος 
υψηλών θερµοκρασιών και ξηρασίας, που 
µας οδήγησε στην ανάγκη να ποτίσουµε, 
όπου υπάρχει δυνατότητα. Στα µέσα 
Ιουνίου έπεσε αρκετή βροχή, ικανή να 

ποτίσει επαρκώς τα αµπέλια. Στη φάση 
αυτή έπρεπε να προσέξουµε πολύ µε τους 
ψεκασµούς, όπως και κάναµε. Τέλος, σε 
σχέση µε πέρυσι, θεωρώ ότι η παραγωγή 
σταφυλιού στην περιοχή είναι ελαφρώς 
ανεβασµένη», σηµειώνει η οινολόγος 
Λουΐζα Ντούγκου. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

 Γιώργος Παπαϊωάννου

 Λουίζα Ντούγκου
�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ	ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ�

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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ών. Ως εκ τούτου φέτος αναμένουμε αύξηση. 
Επίσης, θεωρούμε ότι θα πάμε και καλύτερα 
ποιοτικά», σύμφωνα με τη Μαριαλένα Τσιμπί-
δη της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς.

Ικαρία: Ο Μάρτιος έγινε Μάιος

Όπως σημειώνει στο WT ο οινοποιός Νίκος 
Αφιανές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε 
τρεις εβδομάδες μπροστά. Ο Μάρτιος «έγινε» 
Μάιος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 
βαθμούς, κάτι πρωτόγνωρο. Έτσι, η ανάπτυξη 
του φυτού ξεκίνησε πολύ γρήγορα. Στην παρα-
λία θα μπορεί να φάει κανείς σταφύλι το πρώτο 
10ημέρο του Ιουλίου. Επίσης, και φέτος δεν εί-
χαμε νοτιάδες που δημιουργούν ασθένειες, ενώ 
ποσοτικά είμαστε καλύτερα από πέρσι. Εμείς ξε-
κινήσαμε την αραίωση. Φυσικά, όλα θα πάνε 
καλά εφόσον αντέξουν τα φυτά την ξηρασία».

Σαντορίνη: Έως και 30% 
µεγαλύτερη παραγωγή
Σε πρωίμιση έως και 10 ημερών οδηγείται και 
ο αμπελώνας της Σαντορίνης, λόγω της ξηρασί-
ας, όπως αναφέρει ο Χρηστός Κανελλακόπου-
λος από το Οινοποιείο Βενετσάνου. Έτσι, ενώ 
«πέρυσι το Ασύρτικο μπήκε στις 5 Αυγούστου, 

φέτος μπορεί να ξεκινήσουμε τον Ιούλιο. Βέ-
βαια, όσο περνούν οι μέρες αυτή η διαφορά θα 
κλείνει» ανέφερε ο Ηλίας Ρουσσάκης του Οι-
νοποιείου Βασάλτης, ο οποίος θεωρεί επίσης 
ότι η χρονιά θα είναι καλή ποσοτικά: «Είχαμε 
από πέρυσι καλό κλαδί, οπότε ποσοτικά θα εί-
μαστε πολύ καλά. Ενδεχομένως, η αύξηση στην 
ποσότητα να φτάσει και το 30%. Βέβαια, ο καρ-
πός μπορεί να είναι περισσότερος, αλλά λόγω 
της ξηρασίας η ρώγα θα είναι πιο μικρή. Ασθέ-
νειες δεν έχουμε, μόνο λίγο περονόσπορο κα-
θώς έπεσαν λίγες ψιχάλες με χώμα τον Μάιο». 

Ηράκλειο: Ακόµη πιο πρώιµα

 «Περιμένουμε πρωιμότητα λόγω της ξηρασί-
ας. Ήταν μία πολύ ξηρή χρονιά στην Κρήτη. 
Εξαίρεση αποτελεί για τη ζώνη ΠΟΠ Δάφνες 
η τελευταία εβδομάδα. Οι εκτιμήσεις μας, αυτή 
τη στιγμή, λένε ότι θα είμαστε έως και 10 ημέ-
ρες νωρίτερα από πέρσι. Πέρσι οι πρώτες ποι-
κιλίες, η Μαλβάζια και το Chardonnay, μπή-
καν στον τρύγο στις 8 με 9 Αυγούστου. Είχαμε 
όμως και πέρσι πρώιμο τρύγο, καθώς κανονι-
κά μπαίνουμε γύρω στον Δεκαπενταύγου-
στο. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η παραγωγή θα 
είναι οριακά αυξημένη από πέρσι», αναφέρει 
ο Ζαχαρίας Διαμαντάκης. 

Αποφυλλωτής 
επόμενης γενιάς
Ένας από τους πιο επιτυχηµένους αποφυλλωτές 
της ελληνικής αγοράς, ο Binger Seilzug EB 490 
Professional, που διατίθεται από την εταιρεία 
Sanidas SA, χάρη στους περιστρεφόµενους 
κυλίνδρους που αποµακρύνουν τα φύλλα απαλά 
επιτρέπει την εργασία στην περιοχή του σταφυλιού 
µε τον πιο µε φιλικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 
Ο ένας κύλινδρος, ειδικά σχεδιασµένος µε 
εγκοπές, βελτιώνει την ροή αέρα και ένα ειδικά 
σχεδιασµένο χτένι καθαρισµού εµποδίζει τη 
συσσώρευση στους κυλίνδρους. Τα σταφύλια 
παραµένουν άθικτα µε αυτή την τεχνολογία, ώστε 
το µηχάνηµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την 
άνθηση µέχρι την συγκοµιδή. Χρησιµοποιώντας 
τον αποφυλλωτή επιτυγχάνεται αερισµός του 
σταφυλιού,  εύκολο ράντισµα, προστασία και 
διατήρηση του χρώµατος και ευκολία στον τρύγο.
Στον αµπελώνα θα πρέπει το µηχάνηµα να 
κινείται κοντά στη σειρά των κληµάτων. Κάθε 
χρήστης θα πρέπει να βρει την κατάλληλη 
ταχύτητα για τις δικές του ανάγκες. Η απόδοσή 
του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την  ποικιλία 
και τοποθετείται στο µπροστινό µέρος του 
ελκυστήρα και µε ανάλογη βάση, είτε απλή 
κολώνα, είτε κολώνα µε περιστροφή.
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ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ    
ΣΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
Παρουσίαση των έξυπνων µηχανηµάτων αµπελώνα της Pellenc, και συγκεκριµένα 
του αποφυλλωτικού So� Touch και του κλαδευτικού Panorama µε παλινδροµικές 
ράβδους κοπής, µε παράλληλη εκπαίδευση των νέων ιδιοκτητών τους, συνδύασε  
η Agrotech SA, ταξιδεύοντας από τη Βέγορα Αµυνταίου µέχρι και τη Φαλάνη Λάρισας

KEIMENO Βασίλης Σοφός

Τεχνολογία Στον αμπελώνα

30-31_pellenc.indd   32 27/06/2018   00:06



Wine Trails    33

Σύστηµα 
So�  Touch
Η µονάδα αναρρόφησης 
ευθυγραµµίζεται αυτόµατα στην 
επιφάνεια του καλύµµατος των 
φυτών: Kινείται προς τα εµπρός και 
προς τα έξω σύµφωνα µε την πίεση 
που ασκείται στον αισθητήρα.
Το So�  Touch εξασφαλίζει:
Σταθερό ρυθµό αφαίρεσης 
φύλλων (αδιάσπαστη λωρίδα 
φυλλώµατος στο έδαφος)
Απόλυτη προστασία σταφυλιού 
µε την ανταπόκριση του κυλίνδρου 
Απαράµιλλη άνεση χειριστή, µε 
απαλοιφή αναταράξεων, χωρίς 
να επηρεάζεται ο ρυθµός της 
αποφύλλωσης
Παράκαµψη joystick ώστε να 
αναλάβει τον έλεγχο ο χειριστής 
όταν δεν υπάρχει βλάστηση.

Τα µηχανήµατα της Pellenc
διαθέτει αποκλειστικά 
στην ελληνική αγορά 
η εταιρεία Agrotech SA

Η προσαρµογή των µηχανηµάτων 
στις συνθήκες των αµπελώνων 
και η εκπαίδευση των ιδιοκτητών 
σε ό,τι αφορά τον κατάλληλο 
τρόπο λειτουργίας τους 
πραγµατοποιήθηκαν από το ειδικά 
εκπαιδευµένο προσωπικό της 
Agrotech SA και της Pellenc. 

Ε  να μηχάνημα που ταιριάζει σε 
όλους τους αμπελώνες είναι το 
αποφυλλωτικό Soft Touch, ο 
απλός σχεδιασμός του οποίου 
εξασφαλίζει εύκολο και γρή-

γορο χειρισμό πέρα από την ελάχιστη συ-
ντήρηση που απαιτούν οι προδιαγραφές 
του. Κύριο πλεονέκτημα του μοντέλου 
είναι η ύπαρξη αισθητήρα στο τύμπανο 
που του επιτρέπει να μην έρχεται σε επα-
φή με τον καρπό προκαλώντας ζημιά. Το 
κάλυμμα παρακολουθείται από έναν αι-
σθητήρα, ο οποίος διαχειρίζεται αυτόμα-
τα την πίεση του εργαλείου στο πλέγμα 
σε πραγματικό χρόνο. Το περιστρεφόμε-
νο αποφυλλωτικό μισής σειράς μπορεί 
να λειτουργήσει στα αριστερά ή στα δεξιά 
του μηχανήματος και επιτρέπει γρήγορη 
περιστροφή στο τέλος της σειράς. 
Σημειώνεται ότι το Soft Touch προσφέρε-

ται σε τρεις τύπους: Περιστρεφόμενο μι-
σής σειράς, όπως το μοντέλο της παρου-
σίασης, με μία σειρά στον πολυλειτουρ-
γικό μεταφορέα 2 μέτρων ή σε πλαίσιο 
Multivity και σε 2 x 1/2 σειρές.

ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ναυαρχίδα των κλαδευτικών μηχανη-
μάτων της Pellenc αποτελεί το  μοντέλο 
Panorama με παλινδρομικές ράβδους κο-
πής, το οποίο χαρακτηρίζεται από την εξαι-
ρετική ορατότητα κατά μήκος της σειράς 
στον αμπελώνα. Αυτό, όπως φάνηκε και 
στις επιδείξεις (φωτό σελ. 27) σε πραγμα-
τικές συνθήκες αμπελώνα που πραγματο-
ποίησε η Agrotech SA, προσφέρει σημαντι-
κή αύξηση της ταχύτητας εργασίας. 
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστι-
κά του μηχανήματος, σύμφωνα με την 

Pellenc, ξεχωρίζουν η κατασκευαστική 
απλότητα που εγγυάται απροβλημάτι-
στη λειτουργία, το μεγάλο εύρος ρυθμίσε-
ων του πλαισίου για αποτελεσματική λει-
τουργία σε όλες τις διαμορφώσεις αμπε-
λώνων, ο έξυπνος έλεγχος του μηχανή-
ματος με πολυλειτουργικό τηλεχειρισμό, 
αλλά και η αναδίπλωση των οριζόντιων 
μονάδων κοπής χωρίς εργαλεία για γρή-
γορη και ασφαλή οδική μεταφορά. 
Σημειώνεται ότι το μοντέλο Panorama, το ο-
ποίο κινείται σε ταχύτητες μεταξύ 8 και 10 
χλμ./ώρα και παραδίδεται σε βάση στήρι-
ξης παλετών, προσφέρεται με δύο συστήμα-
τα κοπής: Με παλινδρομικές κοπτικές ρά-
βδους, όπως το μοντέλο της παρουσίασης, 
και με λεπίδες. Επίσης το πλάτος κοπής για 
το μοντέλο της δοκιμής είναι στη στενή δια-
μόρφωση από 0,88 έως 2,02 μ. και στη φαρ-
διά από 1,05 έως 2,70 μέτρα. 

 Πριν το πέρασµα του µηχανήµατος

 Μετά το πέρασµα του µηχανήµατος
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Καλλιεργητικά

»

ΠΛΟΥΣΙΟ  
ΣΕ ΑΡΩΜΑ 
ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ
Πήρε το όνοµά του από το ορεινό χωριό Κολλίνες της Αρκαδίας, 
καθώς υπήρξε η βασική ερυθρή ποικιλία την οποία οι κάτοικοι της 
περιοχής χρησιµοποιούσαν ανελλιπώς στην ετήσια παραγωγή 
τους, για να φτιάξουν ερυθρά ή ροζέ κρασιά. Σήµερα το Κτήµα 
Τσέλεπου µετά από ενδελεχή έρευνα προχωρά στην αναβίωσή της 

Μια γηγενή ποικιλία της Αρ-
καδίας, η οποία τείνει να χα-
θεί, επέλεξε να αναβιώσει το 
Κτήμα Τσέλεπου μετά από 
δεκαετή αναζήτηση με σκοπό 

την ταυτοποίηση, αναβίωση και ανάδειξή 
της. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει ο ιθύνων νους, Γιάννης Τσέλεπος, αυτή 
η προσπάθεια έγινε σε συνεργασία με τον 
φυτωριούχο από το Λεόντιο Νεμέας Κώστα 
Μπακασιέτα και οδήγησε μέσα στον Απρί-
λιο σε φύτευση δέκα στρεμμάτων στον α-
μπελώνα του Κτήματος στην περιοχή της 
Τεγέας. Πρόκειται για μία ερυθρή ποικιλία, 
ζωηρή, ιδιαίτερα παραγωγική, ανθεκτική 
στις ασθένειες και την ξηρασία με μεγάλα, 
πυκνά σταφύλια και φλοιό ερυθρομέλανο. 
Τα κρασιά που βγαίνουν από Κολλινιάτικο 
είναι μέτριας χρωματικής έντασης, με θαυ-
μάσια γεύση και άρωμα. Και μάλιστα σύμ-
φωνα με τον κ. Τσέλεπο  «με τις κατάλλη-
λες αμπελουργικές φροντίδες που εφαρμό-
ζει το έμπειρο τεχνικό τμήμα του οινοποι-
είου θεωρούμε ότι θα λάβουμε τα επιθυμη-
τά αποτελέσματα ως προς την ποιότητα της 

πρώτης ύλης από Κολλινιάτικο».
Ο οίνος που θα παραχθεί αρχικά θα συμμε-
τάσχει στο δυναμικό των ερυθρών οίνων 
blend με στόχο να δώσει ένα νέο χαρακτή-
ρα στο κρασί και όπως σημειώνει ο Γιάννης 
Τσέλεπος: «Περιμένουμε πως μετά από μια 
επιπλέον δεκαετή ενασχόληση με την ποι-
κιλία και πιο λεπτομερή μελέτη και πειρα-
ματισμούς, θα μπορέσουμε να παράξουμε 
μία νέα ετικέτα ερυθρού οίνου με βέλτιστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα εμπλουτί-
σει την οινική παλέτα του Κτήματος. Άλλω-
στε η πολυετής ενασχόλησή μου με το Μο-
σχοφίλερο, το Αγιωργίτικο και ακολούθως 
το Ασύρτικο, με τα ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα ως προς την ποιότητα των οίνων, εν-
θαρρύνει αυτή τη σκέψη».
Και συμπληρώνει: «Ως φανατικοί υποστη-
ρικτές του ελληνικού αμπελώνα και θερμοί 
οπαδοί του τρίπτυχου ελληνική ποικιλία, α-
μπελοτόπι (terroir), ποιότητα θεωρούμε ότι 
αυτό είναι το κλειδί στο εγχείρημα ανάδει-
ξης του ελληνικού κρασιού, που υιοθετείται 
πλέον σε όλο τον  ελλαδικό χώρο για την πα-
ραγωγή ποιοτικού οίνου.  

ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΙΚΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ  ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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»

Α γιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Μοσχοφίλε-
ρο και Ροδίτης είναι οι τέσσερις πρώτες 

ελληνικές ποικιλίες για τις οποίες έχουν ε-
γκατασταθεί στην Ελλάδα μητρικές φυτεί-
ες πιστοποιημένου υλικού. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον φυτωριούχο Κωνσταντί-
νο Μπακασιέτα, πρόκειται για τις ποικιλί-
ες AGIORGITIKO N. ENTAV-INRA® 1252,  
XINOMAVRO N. ENTAV-INRA® 1255, 
MOSCHOFILERO Rs. ENTAV-INRA® 1253 
και RODITIS Rs. ENTAV-INRA® 1254, οι ο-
ποίες θα διατίθενται από τα Φυτώρια Μπα-
κασιέτα με μπλε καρτελάκι από το 2020, 
σε μια επισφράγιση όλων των ερευνητικών 
προσπαθειών και των επενδύσεων που έχει 
πραγματοποιήσει από το 2004 έως σήμερα. 
Την ίδια στιγμή θα πρέπει να υπογραμμι-
στεί, σύμφωνα με τον φυτωριούχο, ότι σε 
αυτή την προσπάθεια αρωγός ως προς την 
πιστοποίηση του υλικού υπήρξε σταθερά 
και αδιαπραγμάτευτα το υπουργείο Γεωρ-
γίας της Γαλλίας, αφού το υλικό αυτών των 

τεσσάρων ποικιλιών αναγνωρίστηκε στην 
Γαλλία, αποδεικνύοντας, σύμφωνα με τον 
ίδιο, το μεράκι και την αποτελεσματικότητα 
ξένων φορέων στην προστασία του ελληνι-
κού αμπελοοινικού πλούτου. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ο κ. Μπακα-
σιέτας, στην Ελλάδα, «έπειτα απο πολυετείς 
ανούσιες συζητήσεις και μια ατέρμονη ακο-
λουθία αναποτελεσματικών επιτροπών, εκ-
δόθηκε η πολυαναμενόμενη Υπουργική Α-
πόφαση για την κλωνική επιλογή το 2016. 
Ως τροχοπέδη, φαλκιδεύει οποιαδήποτε δι-
αδικασία πιστοποίησης του φυτικού υλικού 
των ελληνικών ποικιλιών στον τόπο τους».
Και συνεχίζει: «Είναι πραγματικά λυπη-
ρό η ανάδειξη της ελληνικής αμπελοοινι-
κής βιοποικιλότητας να προωθείται μονό-
δρομα απο έξω προς τα μέσα. Τα Φυτώρια 

Μπακασιέτα θα επιμείνουν στην προσπά-
θεια για πιστοποίηση και εγγραφή του φυ-
τικού υλικού των ελληνικών ποικιλιών α-
μπέλου στην Ελλάδα, παρόλα τα διαρκή ε-
μπόδια που τίθενται από παράγοντες που 
δεν θέλουν ή δεν μπορούν να υπερασπι-
στούν στην πράξη την έρευνα και την κλω-
νική επιλογή στο αμπέλι». 

Μητρικές φυτείες  
πιστοποιημένου υλικού για 
τέσσερις ελληνικές ποικιλίες
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Η προσαύξηση του αριθµού των στρεµµάτων κατά το 1% της έκτασης που αντιστοιχεί στα 
δικαιώµατα φύτευσης που ήταν να µετατραπούν σε άδειες από 1η Ιανουαρίου 2016 βάσει του 
νέου Κανονσιµού, δίνει στη Γαλλία συν 3.000 στρέµµατα ετησίως και στην Ελλάδα µόλις...10

ΝΕΑ ΚΑΠ ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Σ 
το 1% της συνολικής έκτασης αμπε-
λώνων, όπως αυτό καταγράφη-
κε στις 31 Ιουλίου 2015, προσαυξη-
μένο κατά το 1% της έκτασης που 
αντιστοιχεί στα δικαιώματα φύτευ-

σης που ήταν να μετατραπούν σε άδειες από 
1η Ιανουαρίου 2016, θα έχουν τα δικαίωμα 
να διαμορφώσουν τα κράτη μέλη τον αριθμό 
των αδειών φύτευσης. Η πρόταση αυτή περι-
έχεται στο κείμενο τροποποίησης του Κανονι-
σμού 1308/2013 που περιλαμβάνει την ΚΟΑ 
οίνου, και αν ψηφιστεί, αναμένεται να ισχύσει 
τη νέα προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, στην 
Ελλάδα τα αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης 
ανέρχονται σε 100 εκτάρια, συνεπώς δεν ανα-
μένεται συμβάλλουν στην αύξηση των αμπε-
λουργικών επιφανειών όπως για παράδειγμα 
στη Γαλλία, που ο νέος αυτός κανονισμός φαί-

νεται να φέρνει περίπου συν 3.000 στρέμματα 
ετησίως στη μοιρασιά των αδειών.  
Όμοια ωστόσο με τη Γαλλία, όμως, παρά την 
ετήσια χορήγηση 6.300 περίπου στρεμμάτων 
μέσω των νέων αδειών φύτευσης, επειδή οι δι-
καιούχοι δεν προβαίνουν στη φύτευση αμπε-
λώνα εξαιτίας του υψηλού κόστους εγκατά-
στασης, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μετά 
την πάροδο τριετίας να χαθούν οι άδειες, ση-
μειώνει σχετικά η ΚΕΟΣΟΕ.
«Χαιρετίζουμε την απόφαση της Κομισιόν που 
περιλαμβάνει στην ΚΑΠ κάποια στοιχεία ευε-
λιξίας για το καθεστώς αδειών φύτευσης. Αν 
και δεν λύνει το πρόβλημα, αποτελεί ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε σχετικά 
ο Ignacio Sanchez Recarte, γενικός γραμματέ-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αμπελοοινι-
κών Εταιρειών (CEEV). 

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης 
«Ενόψει της μείωσης της πραγματικής έκτα-
σης που καλλιεργείται με αμπέλια σε πολλά 
κράτη μέλη κατά τα έτη 2014-2017 και ενό-
ψει της πιθανής απώλειας της παραγωγής που 
προκύπτει, κατά τον καθορισμό της έκτασης 
για νέες άδειες φυτεύσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 63 παράγραφος 1, αριθ. 1308/2013, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνα-
τότητα να επιλέγουν μεταξύ της υφιστάμε-
νης βάσης και ενός ποσοστού της συνολικής 
έκτασης που έχει πράγματι φυτευτεί με αμπέ-
λια στην επικράτειά τους στις 31 Ιουλίου 2015, 
προσαυξημένο κατά μια έκταση που αντιστοι-
χεί στα δικαιώματα φύτευσης βάσει του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για μετατροπή 
σε άδειες στο οικείο κράτος μέλος την 1η Ια-
νουαρίου 2016». 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιώργος Κοντονής

36-41_thesmika_new.indd   36 27/06/2018   01:26



Wine Trails    37

Ο πρώτος διαγωνισμός 
καινοτομίας στον οίνο
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, για 
να ξεχωρίσουν 15, ενώ µε την ψήφο του κοινού 10 θα διακριθούν

Ιδέες που θα καλύπτουν όλα τα στάδια 
της παραγωγής του αµπελοοινικού 
τοµέα, «από τον σπόρο µέχρι και 
την ανακύκλωση της φιάλης», θα 
αναµετρηθούν στον πρώτο διαγωνισµό 
καινοτοµίας του κλάδου του οίνου 
«VitiVini LAB», ο οποίος ανακοινώθηκε 
την Τετάρτη 13 Ιουνίου από τον 
πρόεδρο της Ε∆ΟΑΟ, Βαγγέλη Αργύρη, 
και τον ιδρυτή της Aephoria.net, 
Πέτρο Κόκκαλη. Bασικός στόχος του 
διαγωνισµού είναι η ανάπτυξη και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του αµπελοοινικού τοµέα, µέσω 
της εισαγωγής της καινοτοµίας, 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της ψηφιοποίησης, καθώς και της 
διασύνδεσης των οινοποιητικών 
επιχειρήσεων και των αµπελουργικών 
εκµεταλλεύσεων µε καινοτόµες 
πρακτικές. Όλα αυτά µέσα στο πλαίσιο 
ενός στρατηγικού σχεδιασµού για την 

αµπελουργία που προωθεί η Ε∆ΟΑΟ. 
«Ο πρωτογενής τοµέας θα µας βγάλει 
από την κρίση, να εκµεταλλευτούµε 
αυτό που ξέρουµε να δηµιουργήσουµε 
και το κλίµα ώστε να προχωρήσουµε», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αργύρης, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυµία 
του ο διαγωνισµός αυτός να γίνει θεσµός.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν 
πρέπει να αφορούν στην ανάπτυξη 
καινοτόµων µεθόδων, προϊόντων και 
υπηρεσιών στα στάδια της καλλιέργειας 
της αµπέλου, της παραγωγής, της 
µεταποίησης, της τυποποίησης, 
της εµπορίας, της προβολής και 
προώθησης του οίνου. 

ΕΩΣ ΤΟ 2023
Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Επεκτείνεται έως το 2023 το νέο πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης αμπελώνων σύμφωνα με ΥΑ 
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης αρχές Μαΐου. Επιπλέον σύμφω-
να με όσα αναφέρει, το θεσμικό πλαίσιο πά-
νω στο οποίο θα στηρίζεται το νέο πρόγραμμα 
ξεκινά από το 2019. Να σημειωθεί ότι σε σχέ-
ση με το πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε τη 
σεζόν 2017 -2018 δεν υπάρχει αλλαγή,  ενώ, 
όπως επισημαίνεται στην ΥΑ, οι εκτάσεις που 
εντάσσονται καθώς και το ύψος των κονδυλί-
ων για κάθε περίοδο ανά παραγωγό και ΠΕ θα 
προκύψουν σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμ-
μα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-
2023, όπως κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραμμα 
καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλου-
θες δράσεις:  α) την ποικιλιακή μετατροπή των 
αμπελώνων (και επανεμβολιασμός) β) τη μετε-
γκατάσταση των αμπελώνων γ) τις βελτιώσεις 
των τεχνικών διαχείρισης.  

Στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδιασµού για την αµπελουργία που 
προωθεί η Ε∆ΟΑΟ εντάσσεται και ο 
διαγωνισµός καινοτοµίας «VitiVini 
LAB», σύµφωνα µε τον Β. Αργύρη.
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Θεσµικά Πολιτική

Ένας ΣΕΟ άλλος ΣΜΟΕ
Πάνω που τα βρήκαν οι τρεις, 
οι «μικροί» είπαν, είμαστε τέσσερις 

Ξαφνικά προέκυψε θέµα εκπροσώπησης των µικρών οινοποιών. Θέλετε 
γιατί κανείς δεν το πίστευε, θέλετε γιατί οι παλιοί τους υποτίµησαν, θέλετε 
γιατί κάποιος τους... σήκωσε την ουρά, τώρα στους τρεις (ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ, 
Ε∆ΟΑΟ) προέκυψε και τέταρτος, εν ονόµατι ΣΜΟΕ. Το πού θα βγάλει αυτή 
η δουλειά θα το δείξει ο καιρός, προς το παρόν µένει η αντιπαράθεση

Μ ε μια αυστηρή ανακοίνωση, που 
υπογράφει ο Γιώργος Σκούρας, 

ο ΣΕΟ απαντά στη συγκρότηση του 
Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελ-
λάδος. Όπως αναφέρεται σχετικά, εί-
ναι δύσκολη η αποκωδικοποίηση των 
κινήτρων που οδήγησαν στην απόφα-
ση για την ίδρυση του ΣΜΟΕ, η σκο-
ποθεσία του οποίου συµπίπτει µε αυ-
τή του ΣΕΟ, σύμφωνα με τον κ. Σκού-
ρα.  Η ανακοίνωση στέκεται ιδιαίτερα 
στο γεγονός πως στον ΣΕΟ οι λεγόµε-
νοι «µικροί» και «µεγάλοι» οινοπαρα-
γωγοί αποτελούσαν µέχρι σήµερα ισό-
τιµα µέλη, καθώς µε µια µικρή ετήσια 
συνδροµή (300 ευρώ) ο κάθε οινοποι-
ός αποκτούσε το δικαίωµα του εκλέ-
γειν, του εκλέγεσθαι και του εκφράζε-
σθαι  µέσα στα πλαίσια του Συνδέσµου. 
Όσον αφορά τις ενέργειες που έκανε 
τα προηγούµενα χρόνια ο ΣΕΟ, έτσι ώ-
στε να βελτιώσει τη θέση των µικρών 
οινοποιείων της χώρας µας, αναφέρο-
νται ενδεικτικά τόσο το αίτηµά του, το 
οποίο έγινε δεκτό, για περιοδική κατα-

βολή του ΕΦΚ για τα µικρά οινοποιεία 
και µετά το πρώτο έτος εφαρµογής του 
µέτρου, όσο και οι νοµικοί ισχυρισµοί 
του στην αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ 
για την επιστροφή του ΕΦΚ σε περί-
πτωση εξαγωγών από µικρά οινοποι-
εία, χωρίς µάλιστα τα µικρά οινοποιεία 
να επιβαρυνθούν ούτε στο ελάχιστο µε 
δικαστικά έξοδα. 
Επιπλέον, ο ΣΕΟ καταθέτει την αντίλη-
ψη ότι «η γνήσια συναδελφικότητα εκ-
φράζεται στην πράξη και όχι µέσα από 
καταστατικά», επιµένοντας ότι το ελλη-
νικό κρασί έχει µια εικόνα και αποτελεί 
ενιαία οντότητα σαν προϊόν, ανεξάρτη-
τα αν το παράγει «µικρός» ή «µεγάλος» 
απορρίπτοντας κάθε διαχωρισµό και 
διχοτόµηση της ελληνικής οινοποιίας.  
«Ο ΣΕΟ ήταν και είναι πάντα παρών 
για όλους όσους ασπάζονται την πα-
ραπάνω αρχή, µε µυαλά και αυτιά α-
νοιχτά, πόρτες διάπλατες αλλά και σε 
επαγρύπνιση», καταλήγει η σχετική 
ανακοίνωση στέλνοντας ένα µήνυµα 
ενότητας.  

ΤΙΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ

Ένα είναι το επώνυµο ελληνικό κρασί και δεν δέχεται διαχωρισµό, κατά τον ΣΕΟ

Αδυνατεί να κατανοήσει την 
κίνηση σύστασης του ΣΜΕΟ και 
δεν αντιλαµβάνεται τις κλαδικές 
αναγκαιότητες που οδήγησαν σε αυτό το 
διαχωρισµό τονίζει στην επιστολή του ο 
ΣΕΟ, όπου αναφέρονται µεταξύ άλλων: 
«Καλώς τους! Μάθαµε από τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για την ίδρυση 
του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών 
Ελλάδος, διαβάσαµε προσεκτικά 

τις δηλώσεις και ακούσαµε τους 
εκπροσώπους του. [...] Στο ΣΕΟ, επί 
δεκαετίες συναντιούνται και συζητούν 
επί ίσοις όροις οι «µεγάλοι» και οι 
«µικροί» (που όχι σπάνια γίνονται 
κι αυτοί «µεγάλοι»).  [...] Η γνήσια 
συναδελφικότητα, εποµένως, στον 
ΣΕΟ, δεν εκφράζεται µόνο καταστατικά, 
αλλά στην πράξη, διότι το επώνυµο 
ελληνικό κρασί είναι ένα, έχει µία 

εικόνα, ανεξάρτητα από το εάν το 
παράγει «µικρός» ή «µεγάλος». 
∆εν πιστεύουµε, κατά συνέπεια, σε 
κανενός είδους διαχωρισµό, σε καµία 
διχοτόµηση της ελληνικής οινοποιίας.
Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα να 
προχωρήσουµε όλοι µαζί, σαν ένα 
τρένο µε πολλά βαγόνια που όµως 
κινούνται στις ίδιες ράγες, γιατί έχουν 
τον ίδιο προορισµό: την επιτυχία.[...]. 
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Είναι δικαίωµά µας να δηµιουργήσουµε 
ένα νέο σύνδεσµο οινοποιών, σε όλη 

την Ευρώπη υπάρχουν αντίστοιχα όργανα, 
και επιβάλλεται να το κάνουµε εφόσον ο 
ΣΕΟ αδυνατεί να εκφράσει τα συµφέροντά 
µας». Με αυτή την τοποθέτησή του ο οινο-
ποιός Γιάννης Παπαργυρίου, από τη θέση 
του αντιπροέδρου του ΣΜΟΕ, συµπυκνώ-
νει το σκεπτικό πίσω από τη δηµιουργία 
του νέου οργάνου. «Από τη µεριά µας δεν 
υπάρχει αντιπαλότητα, βέβαια και εµείς αν 
δεχτούµε επίθεση θα αµυνθούµε» σημείω-
σε ο κ. Παπαργυρίου όταν το Wine Trails 
τον συνάντησε στο πλαίσιο της πρώτης πα-
ρουσίασης των µελών του ΣΜΟΕ (φτάνουν 

τα 35), την Κυριακή 3 Ιουνίου στο «Λίθοι-
νον Private 16» στη Σαρωνίδα. Το ελληνι-
κό κρασί βρίσκεται ενόψει µεγάλων αλλα-
γών σε νοµοθετικό επίπεδο, υποστηρίζουν 
οι µικροί οινοποιοί, και γι’ αυτό ζητούν να 
είναι παρόντες. «Η φωνή µας πρέπει να α-
κούγεται και οι νόµοι να προσαρµόζονται 
και στις δικές µας ανάγκες, γιατί είµαστε 
η ραχοκοκαλιά του ελληνικού κρασιού» α-
νέφερε ο κ. Παπαργυρίου, ενώ ο πρόεδρος 
του ΣΜΟΕ, Θάνος Ντούγκος, συµπλήρωσε 
ότι είναι «διαφορετικές οι ανάγκες ενός οι-
νοποιού που παράγει 5.000 τόνους, από έ-
ναν άλλον που µένει στους 50 ή τους 100 
τόνους» ενώ σημείωσε ότι ο ΣΕΟ έχει στα-

θεί δίπλα στους μικρούς μόνο κατά δήλω-
σή του. «Στην Ελλάδα λειτουργούν περισ-
σότερα από 1.000 οινοποιεία. Ξέρετε πόσα 
συµµετέχουν στο ΣΕΟ; Λιγότερο από το 
10%. Αν ο ΣΕΟ είχε 700 µέλη θα λέγαµε 
ναι, είναι ο φορέας», σημείωσε o κ. Παπαρ-
γυρίου. Όσον αφορά την άποψη ότι τα µέ-
λη του ΣΜΟΕ απέχουν από το ΣΕΟ για πο-
λιτικούς λόγους, υποστηρίχθηκε από τους 
ίδιους ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, µε τον κ. 
Παπαργυρίου να σχολιάζει «∆εν υπάρχει 
σωµατείο στην Ελλάδα που να μπορούσε 
να εξυπηρετήσει τους στόχους συµπορευ-
όµενο µε ένα κόµµα ή µία κυβέρνηση και 
να µην το έκανε».   

Ένα πλεονέκτημα και μία ευθύνη

Το πρώτο ∆Σ του 
ΣΜΟΕ γεννήθηκε 
στις 16 Απριλίου 
µε κύριο στόχο 
να συνδράµει 
στην ανάπτυξη 
και την ενίσχυση 
των Μικρών 
Οινοποιητικών 
Επιχειρήσεων, 
σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση.
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Φωτιές έχει ανάψει στις τάξεις και των οι-
νοποιών της Β. Ελλάδος, το επίμαχο άρ-

θρο της συμφωνίας για το ονοματολογικό της 
πΓΔΜ, που αναφέρεται στην έναρξη δια-
πραγμάτευσης, μεταξύ των δύο χωρών, για τα 
εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες επιχει-
ρήσεων, τα γνωστά «trade marks», αλλά και 
τα «brand names», που ενέχουν τον προσδι-
οριστικό όρο «Μακεδονία», «Μακεδονικός» 
και παράγωγά τους. Παρότι για τους τοπι-
κά παραγόμενους οίνους υφίσταται η ασφα-
λιστική δικλείδα της αναγνώρισής τους από 
την ΕΕ ως προϊόντα ΠΓΕ «Μακεδονία» δεν 
είναι λίγοι οι οινοπαραγωγοί της περιοχής, οι 
οποίοι διατυπώνουν ανησυχίες για τον… διά-
ολο, που κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Κι από τέτοιες φαίνεται πως το άρθρο 1 της 
παραγράφου 3 στο εδάφιο Θ, της συμφωνί-
ας των Πρεσπών, θα έχει πολλές, καθώς δίνει 
περιθώριο τριών ετών για να γίνουν οι απα-
ραίτητες διευθετήσεις μεταξύ των δύο μερών 
και σε ένα τόσο ευρύ χρονικό διάστημα, όπως 
τονίζεται, πολλά μπορούν να ανακύψουν.
Ενδεικτικό του έντονου προβληματισμού 
που έχει ενσκήψει στο τοπικό δυναμικό του 
οινοποιητικού τομέα, είναι το γεγονός ότι οι 
εκπρόσωποι από τα 19 οινοποιεία που δρα-
στηριοποιούνται στην αμπελουργική ζώνη 
της Νάουσας, είχαν μια πρώτη μάζωξη την 
Πέμπτη 21 Ιουνίου με σκοπό να κάνουν μια 
αρχική αποτίμηση της κατάστασης.
Η συνάντηση οργανώθηκε στην έδρα του 
Συνδέσμου Αμπελουργών & Οινοποιών 
Νάουσας, στις εγκαταστάσεις του συνεταιρι-
σμού «ΒΑΕΝΙ» κι όπως μας είπε ο πρόεδρος 
και των δύο φορέων Γιώργος Φουντούλης, 
η ανησυχία ήταν έκδηλη, καθώς το 95% των 
μελών του Συνδέσμου, διαθέτει κρασιά ΠΓΕ 
«Μακεδονία». Ο επικεφαλής της ΕΝΟΑ-
ΒΕ και εκ των ιδιοκτητών του «Κτήματος 
Κυρ Γιάννη», Στέλλιος Μπουτάρης,  εκτιμά 
πως στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονί-
ας, πρέπει να ξεπερνούν τις 100 οι ετικέτες 
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. «Ακριβή 
αριθμό ακόμη δεν έχουμε, αλλά είμαστε σε 
διαδικασία να τον καταγράψουμε» ανέφερε 
ο κ. Μπουτάρης, αλλά επέμεινε πως το πρό-

βλημα είναι ευρύτερο και αφορά σε μια γενι-
κότερη προσπάθεια γειτονικών μας χωρών, 
να προσποριστούν όφελος από την καλή πο-
ρεία που καταγράφει το ελληνικό κρασί. Δεν 
είναι μόνο οι Σκοπιανοί που προσπαθούν 
να αξιοποιήσουν γκρίζες ζώνες στο διεθνές 
εμπόριο, παραπλανώντας το καταναλωτικό 
κοινό. Ανάλογη τακτική, κατά τον συνομιλη-
τή μας, έχει διαπιστωθεί πως ακολουθούν οι 
Βούλγαροι οινοποιοί με ετικέτες στα κρασιά 
τους που παραπέμπουν στη «Θράκη», όπως 
επίσης και οι Τούρκοι για χρήση σημάτων 
και επωνυμιών με αναφορές στο «Αιγαίο».
«Δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα 
στη συνάντηση που έγινε πριν λίγες ημέρες 
στο υπουργείο Εξωτερικών, παρουσία και 
της ηγεσίας του ΣΕΟ»  είπε ο πρόεδρος της 
ΕΝΟΑΒΕ και θύμισε ότι σε αυτή «αποφασί-
στηκε να σταλεί άμεσα εγκύκλιος προς όλα 
τα γραφεία των Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων στις Πρεσβείες μας στο εξωτερι-
κό με την οποία θα τους ζητείται να αναζητή-
σουν όλες τις ετικέτες που παραπέμπουν σε 
ελληνικές ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καθώς επίσης και σε 
στοιχεία ελληνικότητας και να υποβάλουν τη 
σχετική αναφορά τους έως το τέλος Ιουνίου». 
Με βάση το υλικό που θα συγκεντρωθεί, θα 
υπάρξει νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών, με στόχο να αναζητηθούν, με τη σύ-
μπραξη του ΣΕΟ, οι βέλτιστες λύσεις για την 
προστασία του ελληνικού οίνου, αλλά και της 
φήμης του στις διεθνείς αγορές.  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΩΣ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ ΕΦΚ

Από 0,59 στα 6 ευρώ  
ο φόρος των διήµερων

Το θέµα φέρεται να ανακίνησε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  
στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
στον Τύρναβο την Πέµπτη 3 
Μαΐου και της συζήτησης µε 
εκπροσώπους του κλάδου, µε 
τον Βαγγέλη Αποστόλου όµως 
να επιχειρεί το επόµενο διάστηµα 
λόγω του θορύβου που προκάλεσε 
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
Ο υπουργός επιµένει ότι η 
κυβέρνηση δεν έχει λάβει 
αποφάσεις για το θέµα της 
φορολόγησης του τσίπουρου, 
παραπέµποντας ωστόσο 
στις πιέσεις που δέχεται για 
κατάργηση της διακίνησης χύµα 
τσίπουρου από τις προβλέψεις 
της εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ και της 
Κοµισιόν για αύξηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης.
Σηµειωτέον,  η Κοµισιόν 
έχει παραπέµψει από της 15 
Φεβρουαρίου 2017 την Ελλάδα 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο λόγω 
του µειωµένου συντελεστή 
ειδικού φόρου κατανάλωσης 
που εφαρµόζει στην παραγωγή 
τσίπουρου και τσικουδιάς καθώς 
βάσει της νοµοθεσίας της Ε.Ε 
για την παραγωγή όλων των 
αλκοολούχων ποτών, πρέπει να 
εφαρµόζεται ο ίδιος συντελεστής. 
Στην Ελλάδα για την παραγωγή 
τσίπουρου εφαρµόζεται 
φόρος 12,25 ευρώ ανά λίτρο 
καθαρού αλκοόλ για τα µεγάλα 
αποστακτήρια.

Μια γενικότερη προσπάθεια γειτονικών µας 
χωρών, να προσποριστούν όφελος από την 

καλή πορεία που καταγράφει το ελληνικό κρασί, 
καταγράφουν οι οινοποιοί της Β.  Ελλάδας.

Μακεδονικός οίνος, 
από άλλον... πατέρα;

Θεσµικά Ονομασίες Προέλευσης
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νομοθεσία
αποφάσεις

διατάγματα

Νοµολογία

ΝΟΜΟΙ
Ν. 4521/2018   (ΦΕΚ Α 38/2.3.2018) Ιδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής και άλλες διατάξεις
(Ιδρύεται Σχολή Επιστημών Τροφίμων, που συγκροτεί-
ται από Τμήματα: α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων και β) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών)
Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ Α 84/15.05.2018) Ενσωμά-
τωση στη νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για 
τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Υ.Α. υπ’ αριθμ. 30/003/000/1614 (ΦΕΚ Β 
1624/10.5.2018) Διατυπώσεις και διαδικασίες για 
την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και 
ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 
του ν. 2960/2001 - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 
5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β 2785).
Υ.Α. υπ’ αριθμ. 1849/57000 (ΦΕΚ Β’ 
1505/02.05.2018) Καθορισμός των αναγκαίων συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 
46 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότη-
ση Κανονισμού (Ε.Ε) αριθμ. 1149/2016 της Επιτροπής 
και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε) 1150/2016 
της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμ-
ματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουρ-
γικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα 
Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023.
Υ.Α. υπ’ αριθμ. 801/28083 (ΦΕΚ Β’ 
887/14.03.2018) Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της 271/15981/ 30-01-2018 υπουργικής απόφασης 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
περιόδου 2017-2018.
Υ.Α. 374/20210 (ΦΕΚ Β’ 507/16.02.2018) Τε-
λική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα ανα-
διάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων 
για την περίοδο 2017 - 2018.
ΠΟΛ. 1101(ΦΕΚ Β 2102/8.6.2018) Εκδοση στοι-
χείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή α-
ποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορ-
φή (Για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων σε χύμα 
μορφή σε ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής στα ο-
ποία, εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 12 του ν. 4308/2014 (Α 251), αναγράφονται υ-
ποχρεωτικά η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμε-
νων αγαθών. Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής εί-
ναι καθολική και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των υπό-
ψη αγαθών που πραγματοποιούνται από καταστήματα 
λιανικής πώλησης, όπως ενδεικτικά κάβες, καταστήμα-
τα εστίασης και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδι-
αφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που 
πραγματοποιούνται λιανικώς από τους αγρότες του κα-
νονικού ή του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Τα στοι-
χεία λιανικής πώλησης οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπου-
ρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή εκδίδονται υποχρεωτι-
κά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού 
(Φ.Η.Μ.), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 12 του ν. 4308/2014)

Ο πως αναφέρθηκε στο τεύ-
χος Ιουνίου 2017 του Wine 
Trails, από το 2008 με την ε-
φαρμογή του νέου ευρωπα-
ϊκού συστήματος, η διαδικα-

σία αναθεώρησης ενός τεχνικού φακέ-
λου ΠΟΠ/ΠΓΕ περνά από την ίδια δια-
δικασία ελέγχου και έγκρισης με εκείνη 
της αίτησης για νέα καταχώριση ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ, εκτός αν η τροποποίηση είναι «ήσ-
σονος σημασίας» οπότε δεν χρειάζεται η 
έγκριση της Επιτροπής. Σύμφωνα δε με 
το άρθρο 20 παρ. 4 του ισχύοντος Κανο-
νισμού της Επιτροπής 607/2009, μια 
τροποποίηση θεωρείται ήσσονος σημα-
σίας όταν: α) δεν αφορά ουσιώδη χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος, β) δεν αλλοι-
ώνει τον δεσμό, γ) δεν επηρεάζει την ο-
ριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και δ) 
δεν προσθέτει περιορισμούς στη διάθεση 
του προϊόντος στην αγορά.
Η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση 
των αιτήσεων τροποποίησης και τα προ-
βλήματα «ομηρίας» για τους παραγω-
γούς που προκύπτουν από αυτή, οδήγη-
σαν την Επιτροπή να αποδεχθεί την α-
ναθεώρηση του υφιστάμενου συστήμα-
τος. Στο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πρά-
ξης της Επιτροπής που θα αντικαταστή-
σει τον Κανονισμό 607/2009 (πιθανό-
τατα πριν το τέλος του έτους) προβλέπε-
ται ότι κατ’ αρχήν μια αίτηση τροποποίη-
σης εξετάζεται από μόνη την αρμόδια ε-

θνική αρχή (δηλαδή το ΥπΑΑΤ στα καθ’ 
ημάς), εκτός από ειδικά προβλεπόμενες 
περιπτώσεις, όπου χρειάζεται και η τελι-
κή έγκριση της Επιτροπής. Τέτοια είναι 
η αλλαγή του ονόματος της ΠΟΠ ή ΠΓΕ, 
η προσθήκη κατηγορίας αμπελοοινικού 
προϊόντος που καλύπτεται από τον τε-
χνικό φάκελο, η αλλαγή του γεωγραφι-
κού δεσμου του προϊόντος και η θέσπι-
ση περιορισμών στη διάθεσή του στην α-
γορά. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
η Επιτροπή απλώς ενημερώνεται για τις 
σχετικές αλλαγές. 

∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το κλειδί πάντως της εν λόγω αναθεώ-
ρησης βρίσκεται στη διάταξη του 14 παρ. 
2 του σχεδίου, η οποία σε συνδυασμό με 
το άρθρο 10 θεσπίζει προθεσμία 6 μηνών 
στην Επιτροπή προκειμένου να απο-
φανθεί επί οποιασδήποτε αίτησης τροπο-
ποίησης. Στην πραγματικότητα, αυτή η 
αλλαγή λίγο θα διευκολύνει στην επίλυ-
ση μια σειράς από προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν σήμερα οι τεχνικοί φάκελοι 
των ΠΟΠ/ΠΓΕ της χώρας. Γιατί τα προ-
βλήματα των τεχνικών μας φακέλων εί-
ναι πρωτίστως δομικά, όχι τεχνικά.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το 
μεγάλο έργο που έγινε εδώ και σαράντα 
και πλέον χρόνια για να μπουν βάσεις 
στο «νέο» ελληνικό κρασί. Οι ονομασί-
ες προέλευσης αλλά και η ύπαρξη τοπι-
κών οίνων (που επέτρεπαν την οινική α-

Τροποποίηση
φακέλων

ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

Ο επίσηµος αριθµός τεχνικών φακέλων που περιµένουν την 
εξέτασή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επισήµως 450

42    Wine Trails

Γεωργοπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 
Νίκης 50Α, 10558 Αθήνα, τηλ. 2107775595, fax 2107775593, 
www.georgopouloslaw.eu, info@geοrgopouloslaw.eu

42-43_GEWRGOPOULOS.indd   42 27/06/2018   00:16



Wine Trails    43

νάπτυξη κρασιών μιας περιοχής που δεν εί-
χε κατ’ αρχήν την συμβολική, έστω, ειδική 
βαρύτητα μιας Ο.Π.Α.Π.) έπαιξαν σημαντι-
κό ρόλο στο να κερδηθεί επί της αρχής ένα 
στοίχημα, το οποίο είχε τεθεί για πρώτη φο-
ρά στη χώρα μας στη διάρκεια του Μεσοπο-
λέμου (ίδε την περίπτωση του Εθνικού Συν-
δέσμου Αμπελοκτημόνων στο Wine Trails 
Μαρτίου 2017) αλλά δεν μπόρεσε να ωρι-
μάσει για πλείονες λόγους τους οποίους θα 
πρέπει κάποια στιγμή να αναλύσουμε σε βά-
θος. Το στοίχημα αυτό ήταν η νομική κατο-
χύρωση οίνων terroir με την αντίστοιχη α-
ναγνωρισιμότητα (και προστιθέμενη αξία 
για τον καταναλωτή).

ΑΣΠΙ∆Α ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΛΑΚΗ 
Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ �TYPICITÉ�
Τα στοιχήματα όμως που βασίζονται στην 
επιστημονική ακρίβεια και την εμπορική 
φήμη δεν κερδίζονται εφάπαξ. Κατακτώ-
νται στο διηνεκές. Στην περίπτωση των Π-
ΓΕ αλλά και των ΠΟΠ η κατοχύρωσή τους 
λειτουργεί ως ασπίδα για την προάσπιση 
του τυπικού χαρακτήρα («typicité») του κρα-
σιού. Αντίθετα, δεν είναι δυνατό να καθίστα-
ται «φυλακή» για οποιαδήποτε καινοτομία, 
προσαρμογή ή ακόμα και διόρθωση. 
Επί παραδείγματι, πολλές ονομασίες ή εν-
δείξεις απαιτούν αλλαγές ως προς τους ισο-
δύναμους όρους σε λατινικό αλφάβητο ή 
στην αγγλική γλώσσα που έχουν ενσωμα-
τωθεί στον σχετικό τεχνικό φάκελο, καθό-
σον δεν ανταποκρίνονται στα καταναλωτικά 
ήθη ή τη φήμη της γεωγραφικής ένδειξης. 
Εδώ η επερχόμενη τροποποίηση θα διευκο-
λύνει καθώς θα υπάρχει σύντμηση του χρό-

νου της διοικητικής διαδικασίας.
Άλλες αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαί-
ες (ή ευκταίες) για τα ελληνικά (και όχι μό-
νο!) δεδομένα είναι η προσθήκη νέων κα-
τηγοριών οίνου και κυρίως η δυνατότητα 
να συμπεριληφθούν σε μία υπάρχουσα Π-
ΓΕ (ή και ΠΟΠ) η παραγωγή αφρώδους ή 
ερυθρωπού (ροζέ) οίνου. Οι σύγχρονες κα-
ταναλωτικές τάσεις καλούν για μεγαλύτε-
ρη παραγωγή και ποικιλία τέτοιων τύπων 
κρασιού, οι οποίοι δεν μπορούν να περιορι-
στούν σε ποιλιακούς οίνους αλλά «χτυπούν 
την πόρτα» των υφιστάμενων τεχνικών φα-
κέλων. Η προσθήκη νέων ποικιλιών, η α-
κόμα η αλλαγή σε στρεμματικές αποδόσεις 
με τη σειρά τους καλούν σε αναπροσαρμο-
γή τεχνικών φακέλων που στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία συμπληρώθηκαν υπό με-
γάλη πίεση χρόνου και στηρίχθηκαν σε υ-
πουργικές αποφάσεις δεκαετιών αν όχι σε... 
βασιλικά διατάγματα. Εδώ χρειάζεται πε-
ρισσότερη δουλειά και το ζήτημα δεν είναι 
πρωτίστως διαδικαστικό.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Είναι ζήτημα ουσίας. Κατ’ αναλογία, πό-
τε π.χ. θα ανοίξει η συζήτηση για τον καθο-
ρισμό των ζωνών παραγωγής ΠΟΠ/ΠΓΕ ό-
χι αποκλειστικά με διοικητικά κριτήρια αλ-
λα ταυτόχρονα με έλεγχο ανά αμπελοτεμά-
χιο, στην βάση κατά κανόνα εδαφολογικών 
κριτηρίων; Με απλά λόγια, τα αμπελοτεμά-
χια όλων των διοικητικών περιφερειών μιας 
ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ έχουν στο 
σύνολο τους αρκούντως κοινά στοιχεία ώ-
στε να ανταποκρίνονται στα περιγραφόμε-
να (και επιδιωκόμενα) αναλυτικά και οργα-

νοληπτικά χαρακτηριστικά ενός κρασιού; 
Σε ευρείες ζώνες μια τέτοια φυσική ομοιογέ-
νεια είναι, στην πραγματικότητα, επιστημο-
νικά και στατιστικά αδύνατη. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αλλά το ευαίσθητο παράδειγμα που επέλεξα 
θέτει το πρόβλημα επί τον τύπον των ήλων: 
Στα κρίσιμα ζητήματα (αν όχι σε όλα) εκεί-
νο που υπολείπεται είναι συχνά διάθεση για 
συλλογικότητα. Όχι με την έννοια της θέ-
σπισης συλλογικών οργάνων αλλά από την 
σκοπιά της ανάπτυξης θεσμισμένου διαλό-
γου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο προκειμέ-
νου να υπάρξουν προτάσεις με ειδικό βάρος, 
αντιπροσωπευτικότητα και βλέμμα στραμ-
μένο στο μέλλον. Η νέα διαδικασία τροπο-
ποίησης των φακέλων δεν διευκολύνει ού-
τε προσθέτει κάτι ως προς αυτά τα πιο βαθιά 
ζητήματα τα οποία ο ελληνικός αμπελώνας 
και η ελληνική οινοποιία θα κληθούν εκ των 
πραγμάτων να επιλύσουν στο μέλλον. 
Στην Καμπανία, η θεσμική διαδικασία για 
την αναθεώρηση της οριοθετημένης ζώνης 
παραγωγής της, κατά γενική ομολογία, πιο 
διάσημης οινικής ΠΟΠ στον κόσμο έχει ξε-
κινήσει εδώ και 15 χρόνια και δεν θα ολο-
κληρωθεί πριν το 2023. Μεγάλο το χρονικό 
διάστημα και για όσους δεν γνωρίζουν τις 
λεπτές ισορροπίες της περιοχής θα φαντάζει 
σίγουρα υπερβολικό. Από την άλλη, το πα-
ράδειγμα προτρέπει να δούμε ότι υπάρχουν 
δύο τρόποι να προσαρμόσεις το μέλλον του 
αμπελώνα σου και των κρασιών σου μέσω 
του τεχνικού φακέλου: Είτε προετοιμάζο-
ντας και, εν μέρει έστω, ορίζοντας το μέλλον, 
ή «βλέποντας και κάνοντας»... 

Ο  Θεόδωρος Γ. 
Γεωργόπουλος είναι 
κάτοχος της έδρας Jean 
Monnet για το ∆ίκαιο του 
Οίνου του Πανεπιστηµίου 
της Reims (Καµπανία 
Γαλλίας), Πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Αµπέλου και 
Οίνου Καµπανίας (Institut 
Georges Chappaz), Γενικός 
∆ιευθυντής του Σ.Ε.Ο. και 
∆ικηγόρος Αθηνών.
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Η ηµερίδα ήταν πρωτοβουλία της BASF και του Γερµανικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού 
κρασιού και την προώθηση του στις αγορές του εξωτερικού. Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, οι Οίνοι Βορείου Ελλάδος, το Γενικό Προξενείο της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη & το Σωµατείο «Συνέργεια». 

ΑΓΟΡΑ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

ΤΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

24,4 
+ + +

2,5 
ΛΙΤΡΑ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΙΝΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2009 � 2016

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ

8,4% 3,1% 5,2%
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UOMINI  E  LUOGHI

«Τα τελευταία 20 χρόνια είχα δοκιµάσει περίπου 40-50 ελληνικά κρασιά αλλά χθες σε 
µια µόλις ηµέρα γεύτηκα τα έξι καλύτερα ελληνικά κρασιά που έχω δοκιµάσει ποτέ 
στη ζωή µου. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει κι από εδώ και εµπρός θα είµαι πιο κοντά στα 
ελληνικά οινοποιεία. Και πρέπει να παραδεχθώ πως στη Γερµανία, δεν έχουν ιδέα για 
το τι πραγµατικά γίνεται εδώ και πόσο ποιοτικά κρασιά παράγονται»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Τ α ενθουσιώδη σχόλια για το 
ποιοτικό άλμα, που έχει κά-
νει το ελληνικό κρασί εδώ και 
σχεδόν μια δεκαετία, τα οποία 
όμως αφήνουν και μια στυ-

φή γεύση για την έλλειψη αποτελεσμα-
τικού marketing, ανήκουν στον Tom 
Drieseberg, έναν Γερμανό οινοπαραγωγό, 
ο οποίος καλλιεργεί τη φημισμένη ποικι-
λία Riesling. Διατυπώθηκαν δε στις εργα-
σίες της ημερίδας για το μάρκετινγκ οίνου, 
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
15 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Αμερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονί-
κης με χρυσό χορηγό την BASF.
Αποκτούν μάλιστα, ακόμη μεγαλύτερη ση-
μασία, αν ληφθεί υπόψη ότι ο «κεραυνοβολη-
μένος» πλέον με τον ελληνικό οίνο Γερμανός 
οινοποιός ανήκει στο Σύνδεσμο Γερμανικών 
Διακεκριμένων Οινοκτημάτων. Τον γνωστό 
κι ως VDP, ένα αυστηρό club ιδιωτών οινο-
ποιών, με ρίζες στο 1910, που μπορεί να με-
τέχει με μόλις 7,5% στον συνολικό τζίρο κρα-
σιού στη Γερμανία, πλην όμως δεν υπάρχει 
περίπτωση να ληφθεί απόφαση σε κυβερνη-
τικό επίπεδο για τον κλάδο, αν δεν ζητηθεί η 
άποψή του, καθώς αναγνωρίζεται η δουλειά 
που κάνουν τα περίπου 100 μέλη του. 

Τι όμως είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ 
και ξετρέλανε τον κ. Drieseberg; Ο Γερμανός 
Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Walter Stechel, 
είχε τη φαεινή, κυριολεκτικά, ιδέα να παραθέ-
σει στην οικία του, προς τιμήν των μελών της 
γερμανικής αποστολής που θα λάμβανε μέ-
ρος στην ημερίδα, ένα δείπνο με… βακχικές 
προδιαγραφές. Σε αυτό ήταν προσκεκλημένοι 
και προσωπικότητες του οινοποιητικού και 
του αυτοδιοικητικού τομέα της Β. Ελλάδας.

ΤΟ ΒΑΚΧΙΚΟ ∆ΕΙΠΝΟ  
ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ
Το μενού, δε, ετοιμάστηκε από έναν Έλληνα 
της διασποράς, τον Αντώνιο Ασκητή, ειδικό 
στο χώρο της γαστρονομίας, που ζει στο Ντί-
σελντορφ, ο οποίος συνταίριαξε ένα Μοσχο-
φίλερο, ένα Ξινόμαυρο, ένα Ασύρτικο, μια 
Μαλαγουζιά, ένα τύπου λικέρ και μια ρετσί-
να. Υπήρχε επίσης κι ένα ούζο από τη Θρά-
κη. Όλα επιλεγμένα από βορειοελλαδικά οι-
νοποιεία -σε δύο από αυτά, μάλιστα, το Κτή-
μα Γεροβασιλείου και το Κτήμα Φλωριάν, εί-
χε προηγηθεί και επίσκεψη- γνωστά για την 
προσήλωσή τους στην παραγωγή ποιοτικού 
κρασιού, που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά 
τους σε πολλές αγορές του εξωτερικού. 

«Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από πολλά 
ποιοτικά κρασιά στη διεθνή αγορά», μας είπε 
ο κ. Drieseberg, λίγα λεπτά αφότου ολοκλή-
ρωσε την εισήγησή του στην ημερίδα, ενώ ό-
ταν τον ρωτήσαμε σε ποια κατηγορία οίνων 
του VDP (σ. σ. η πυραμίδα ποιότητάς τους, έ-
χει τρία επίπεδα) θα κατέτασσε τα κρασιά που 
είχε δοκιμάσει την προηγουμένη, δεν δίστασε 
ούτε στιγμή. «Προσωπικά μιλώντας, θα έλεγα 
ότι ανήκουν όλα τους στο πάνω τμήμα της πυ-
ραμίδας», τόνισε και παραδέχθηκε ότι, πλέον, 
στην προσωπική του κάβα θα υπάρχουν και 
ελληνικά κρασιά. Και να σκεφτεί κανείς πως 
τα σχόλιά του δεν είχαν λάβει υπόψη τους τη 
δεύτερη οινογευσία που ακολούθησε το Σάβ-
βατο 16 Ιουνίου, όταν η αποστολή επισκέφθη-
κε το οινοποιείο Κυρ Γιάννη στη Νάουσα, ό-
που δοκιμάστηκαν κρασιά από άλλα οκτώ οι-
νοποιεία, ενώ στη συνέχεια υπήρξε και μετά-
βαση σε άλλο οινοποιείο στη Γουμένισσα, στο 
οποίο έγινε δοκιμή οίνων από τρία κτήματα. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ως προς το ποιο κατά την άποψή του είναι το 
κλειδί για να ανοίξει η πόρτα της γερμανικής 
(ή και κάθε άλλης) αγοράς για το ελληνικό 
κρασί, ο κ. Drieseberg από το βήμα  
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Il patrimonio salvato

�ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟΝΙΣΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ SZOLONKI

Μέτρια έως κακή η εικόνα του 
ελληνικού κρασιού στη Γερµανία
Το λάθος της χαµηλής ποιότητας και τιµής διατηρήθηκε 
για χρόνια από το ελληνικό κρασί στη Γερµανία, σε σηµείο 
που ακόµη και σήµερα στη γερµανική αγορά, που εισάγει 
κάθε χρόνο οίνους αξίας περί τα 2,5 δισ. και η ετήσια 
κατά κεφαλήν κατανάλωσή της είναι στα 24,4 λίτρα, στο 
καταναλωτικό κοινό κυριαρχεί το στερεότυπο ότι ελληνικό 
κρασί ισούται µε την κακής ποιότητας ρετσίνα.
Το χαµηλό σκορ προτίµησης του ελληνικού οίνου ανέδειξε 
και η διπλωµατική εργασία του Κωνσταντίνου Καλπακτσίδη 
(σ. σ. Έλληνα που ζει µόνιµα και εργάζεται στη Γερµανία) 
σε δείγµα 212 καταναλωτών, 7 πωλητών λιανικής, 2 
χονδρεµπόρων στη Γερµανία και 41 οινοποιών από την 
Ελλάδα, την οποία παρουσίασε ο Dr Gergely Szolonki, 
καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Geisenheim.
«Οι Γερµανοί καταναλωτές έχουν µέτρια εικόνα για το 
ελληνικό κρασί, το πίνουν κυρίως σε εστιατόρια και υπάρχει 
περιορισµένη δυνατότητα να τα βρουν. Επίσης δηλώνουν 
πως γνωρίζουν πολύ λίγα γι’ αυτό και όµως το ενδιαφέρον 
τους είναι υψηλό», ανέφερε ο κ. Szolonki. Τόνισε, ακόµη, 
πως για τις κάβες που συµµετείχαν στο δείγµα, το image του 
ελληνικού κρασιού είναι κακό, δεν υπάρχει ικανοποιητική 
διαφήµιση, είναι ελάχιστη των πελατών και των πωλητών, οι 
οποίοι, ωστόσο, είναι διατεθειµένοι να περιλάβουν στη λίστα 
των κρασιών τους και κάποια ελληνικά. Μάλιστα όπως είπε 
ο καθηγητής, Szolonki, «εδώ είναι η ευκαιρία σας». 

Έλλειµµα προώθησης από τους Έλληνες παραγωγούς
«Κακή» χαρακτήρισαν την εικόνα του ελληνικού κρασιού, 
όµως και οι χονδρέµποροι, οι οποίοι εκτιµούν πως υπάρχει 
έλλειµµα προώθησης και διαφήµισης από τους Έλληνες 
παραγωγούς. Εν κατακλείδι ο καθηγητής Szolonki ανέφερε 
πως το ελληνικό κρασί έχασε ποσότητες στην αγορά της 
Γερµανίας, όµως στο ίδιο διάστηµα αυξήθηκε η µέση τιµή 
του στα 119 ευρώ ανά εκατόλιτρο. Πρόσθεσε ακόµη πως ο 
στόχος εφεξής πρέπει να επικεντρώνει στους multichanels 
πελάτες, οι οποίοι αγοράζουν από όλα τα κανάλια διανοµής 
(discount stores, super market, κάβες, ηλεκτρονικά 
καταστήµατα τύπου Amazon) και έχουν και το βαλάντιο να 
υποστηρίξουν αυτή την καταναλωτική συµπεριφορά.

 της ημερίδας έκανε διαρκείς αναφορές στο πόσο σημαντική εί-
ναι η ποιότητα.«Απαιτούμε από τα μέλη μας αυστηρότερες προ-
διαγραφές από αυτές που προβλέπει η υπάρχουσα γερμανική 
οινική νομοθεσία. Για παράδειγμα στην περίπτωση των ξηρών 
κρασιών υψηλής ποιότητας η διαλογή των σταφυλιών γίνεται με 
το χέρι», εξήγησε ο κ. Drieseberg. «Όποιος δεν συμμορφώνεται, 
αυτοβούλως, με αυτήν τη νοοτροπία, δεν μπορεί να γίνει μέλος 
κι αν είναι μέλος αποχωρεί», είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός οι-
νοπαραγωγός και τόνισε πως όταν ο Σύνδεσμος και γενικότερα 
το γερμανικό κρασί, παρέκκλινε από την προσήλωση στην ποιό-
τητα αυτό το πλήρωσε ακριβά.   
«Για πολλά χρόνια, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή κανείς 
δεν ήθελε να πιει κρασί από μια χώρα η οποία προκάλεσε τόσο πόνο, 
ο κλάδος προσπάθησε να πουλήσει φθηνό κρασί. Όμως αυτό οδήγησε 
σε μια αρνητική σπείρα και για πάνω από 20 έτη δεν μπορούσαμε να 
ανακάμψουμε. Έτσι το 1971 μπήκαν ειδικά πρότυπα ποιότητας και αυ-
τό σταδιακά άρχισε να αποδίδει», υποστήριξε.

ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΖΑΝ ΣΑΝ ΧΑΖΟ

Τη δυσπιστία που συνάντησε στις τάξεις των Γερμανών κατανα-
λωτών για την ποιότητα του ελληνικού κρασιού, έθιξε και ο Αντώ-
νης Ασκητής, ειδικός sommelier σε θέματα γαστρονομίας, που ερ-
γάζεται και στο εστιατόριο που διατηρεί η οικογένειά του στο Ντί-
σελντορφ. «Όταν τους έλεγα ότι στη wine list μας έχουμε και ελλη-
νικά κρασιά, με κοίταζαν σαν χαζό. Ακόμη και όταν έπιναν κόκκι-
νο κρασί, έλεγαν πως είναι ρετσινάτο. Έχουν προκατάληψη», είπε 
ο κ. Ασκητής και σημείωσε πως «στην αρχή τους έβαζα να κάνουν 
τυφλή γευσιγνωσία, τους έδινα κάποιο από τα ποιοτικά ελληνικά 
κρασιά που είχαμε διαλέξει και αφού το δοκίμαζαν και έλεγαν πως 
τους άρεσε, τους αποκάλυπτα ότι ήταν ελληνικό. Έτσι σιγά σιγά αρ-
χίσαμε να φέρνουμε την Ελλάδα και στους πελάτες μας, οι οποίοι 
άρχισαν να προτιμούν τα ελληνικά κρασιά», συμπλήρωσε.

ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Καθοριστικό ρόλο, όμως, στο να παράξει κανείς ποιοτικό κρα-
σί, παίζει κι η εκπαίδευση, όπως είπε η Ελληνίδα καθηγήτρια 
του πανεπιστημίου Geisenheim, δρ Med Evelyn Dimkou, η ο-
ποία παρουσίασε τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα φοίτησης του ξακουστού ιδρύματος που συνδυάζει θεω-
ρία και πράξη, λέγοντας πως πρέπει να υποστηριχθούν οι Έλ-
ληνες φοιτητές να βγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 
εξωτερικό, διότι έτσι θα επωφεληθούν οι ίδιοι αλλά και πολλα-
πλάσια το ελληνικό κρασί.  Αποκάλυψε ακόμη πως στη μάχη 
για την αντιστροφή της αρνητικής εικόνας που χαρακτηρίζει 
το ελληνικό κρασί στη Γερμανία, έχει τάξει κι η ίδια τον εαυτό 
της οργανώνοντας βραδιές γευσιγνωσίας, στις οποίες προσπα-
θεί να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.  
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Η γερµανική αποστολή που συµµετείχε στην ηµερίδα για το µάρκετινγκ 
του οίνου επισκέφθηκε και το οινοποιείο Γεροβασιλείου στην Επανοµή.
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Νέα πρωτοβουλία για τα κρασιά της Ν. Ελλάδας από την BASF

Walter Stechel, Γενικός Πρόξενος 
Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη

Ασύρτικο και 
Ξινόμαυρο στο 
κελάρι της BASF
Ζήτησε δείγματα η Renate Fleischer, υπεύθυνη αγορών της κάβας Weinkeller

Ένα Ασύρτικο και ένα Ξινόµαυρο θα 
είναι δύο από τα ελληνικά κρασιά 
που σίγουρα θα κοιτάξει να εντάξει 
στο περίφηµο κελάρι της η BASF, το 
οποίο κατατάσσεται στο αντίστοιχο Τop 
10 της Γερµανίας. Όπως ανέφερε η 
Renate Fleischer, υπεύθυνη αγορών 
της κάβας Weinkeller της BASF στο 
Ludwigshafen της Γερµανίας, αυτή 
θα είναι η αρχή χωρίς να αποκλείεται 
και κάτι περισσότερο σε αυτή τη 
συνεργασία.
Μάλιστα όπως ανέφερε ο Σταύρος 
Τσουρουκίδης, από τη «Συνέργεια», το 
φορέα που συνδιοργάνωσε την ηµερίδα 
και ο στόχος της είναι να φέρει τους 
Γερµανούς και τους Έλληνες πιο κοντά, 
η Γερµανίδα ειδικός ανέφερε πως µόλις 
επιστρέψει θα ζητήσει δείγµατα από 
τους οίνους τους οποίους δοκίµασε 
και µε συνεργάτες της θα δει µε ποιες 
ετικέτες θα διανθίσει την γκάµα του 
κελαριού. Στις σκέψεις της είναι επίσης 
να προταθεί κάποιο από αυτά να 

αποτελέσει το κρασί του µήνα, όπως 
συνηθίζει να κάνει η κάβα της BASF για 
διάφορα κρασιά της. 
«Ήταν ένα τριήµερο στο οποίο πετύχαµε 
όλους τους στόχους µας, τόνισε ο κ. 
Τσουρουκίδης, διότι υπήρξε ανταλλαγή 
πληροφοριών και εµπειρίας µε τους 
Γερµανούς ειδικούς, µπήκαν τα 
θεµέλια για τη συνεργασία στο επίπεδο 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (σ. σ. 
η  Αµερικανική Γεωργική Σχολή και 
το Geisenheim θα διερευνήσουν την 
προοπτική από κοινού αξιοποίησης 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων), ενώ 
έγιναν και οινογευσίες που πιθανώς θα 
οδηγήσουν και σε εµπορικές συµφωνίες. 
«Συνολικά σε τρεις ηµέρες δοκίµασαν 
πάνω από 45 ελληνικά κρασιά, λευκά, 
ροζέ και ερυθρά, ορισµένα από αυτά 
βιολογικά, ενώ γεύτηκαν και ρετσίνα» 
µας ανέφερε ο κ. Τσουρουκίδης, 
προσθέτοντας πως «µαζί µε όλα τα 
άλλα, κάναµε κι ορισµένους πρεσβευτές 
του ελληνικού οίνου στη Γερµανία».

«Η σηµερινή εκδήλωση εντάσσεται σε µία 
σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η 
BASF Ελλάς για την έµπρακτη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των 
ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 
Ευελπιστούµε να διοργανώσουµε κάτι 
αντίστοιχο και στη Ν. Ελλάδα, ώστε να 
δώσουµε ευκαιρίες για την προώθηση των 
ποιοτικών κρασιών της Πελοποννήσου 
και της Κρήτης στην απαιτητική αγορά της 
Γερµανίας», δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ. «Ένα ακόµα παράδειγµα έµπρακτης 
στήριξης του πρωτογενούς τοµέα είναι και 
το Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων, 
που η BASF διοργανώνει από το 2014 
και κάθε χρόνο, σε συνεργασία µε το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο», τόνισε ο κ. Γούναρης. 

συμφωνίες

  επενδύσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Marc Oliver Heilos και Renate Fleischer
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Αγορά

Γ ια πολλές δεκαετίες, πριν την 
αναγέννηση του ελληνικού οί-
νου, η ρετσίνα ήταν το βασικό 
κρασί στην Ελλάδα. Με βαθιές 
ρίζες στην παράδοση, η ρετσί-

να ήταν το ποτό με το οποίο συνδύαζε ο 
Έλληνας τη διασκέδασή του.
Η ποιότητά της, όμως, απείχε πολύ από 
τα στάνταρντ που, εδώ και 2-3 δεκαετί-
ες, θεωρείται ότι πρέπει να έχει ένα κα-
λό κρασί. Νομοτελειακά, σχεδόν, όσο οι 
συνθήκες στην ελληνική κοινωνία άλ-
λαζαν, στη ρετσίνα «φορτώθηκαν» οι α-
δυναμίες και τα προβλήματα του ελληνι-
κού κρασιού εν συνόλω.
«Νομίζω ότι, κατά μία έννοια, πλήρωσε 
το τίμημα του εκσυγχρονισμού του ελ-
ληνικού κρασιού, αλλά, ταυτόχρονα, και 
το ελληνικό κρασί, στο σύνολό του, πλή-
ρωσε ακριβά την κακή ποιότητα της ρε-

τσίνας», εξήγησε ο οινοποιός Στέλιος Κε-
χρής, από το βήμα του επιστημονικού 
συμποσίου με θέμα «Ρετσίνα. Η διαχρο-
νική ιστορία της ρητίνης στην οινοποιη-
τική τέχνη», που οργάνωσε η «Οινοποιία 
Κεχρής» στις 19 Μαΐου.
«Το χειρότερο ήταν πως παγιωνόταν η 
άποψη ότι αυτό το κρασί, που στα μάτια 
των περισσοτέρων φαινόταν ξεπερασμέ-
νο, αχρείαστο, αν όχι και επικίνδυνο για 
τον κλάδο, έπρεπε να εκλείψει», τόνισε. 
Παραδέχθηκε μάλιστα, πως «όσοι υπο-
στήριζαν τα παραπάνω, ασφαλώς και δεν 
είχαν άδικο. Πολλοί ξένοι επαγγελματί-
ες κι ειδικοί, καλοπροαίρετα συμβούλευ-
αν ότι κάνει κακό στην εικόνα γενικά του 
ελληνικού κρασιού. Στο ερώτημα τι θα έ-
πρεπε να γίνει, η απάντηση μερικές φο-
ρές είναι προφανής. Εξοστρακισμός. Αυ-
τή ήταν η σωστή λέξη», σημείωσε.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
Η ρετσίνα στα τέλη της δεκαετίας του 
1950 έκανε μια πραγματική επανάσταση 
για την εποχή, καθώς άρχισε να εμφιαλώ-
νεται σε γυάλινη φιάλη των 500 ml με με-
ταλλικό πώμα. Έως τότε παραγόταν κυρί-
ως σε βαρέλια και καταναλωνόταν επιτό-
που, χωρίς δυνατότητα συντήρησης. Με 
την καινοτομία της φιάλης η ρετσίνα πλέ-
ον μπορούσε να εξάγεται, να μένει αναλ-
λοίωτη για καιρό και κυρίως απέκτησε ε-
πώνυμη ζήτηση, εξελισσόμενη σε brand. 

ΗΤΑΝ Α∆ΙΚΗ Η... ΡΕΤΣΙΝΙΑ
«Η εξέλιξη αυτή έδωσε πολύ μεγάλη ώθη-
ση στην κατανάλωσή της», επισήμανε ο 
ομιλητής. Ο κλάδος, όμως, δεν κατάφερε 
να ξεφύγει από τον κανόνα που λέει ότι ό-

Η ΡΕΤΣΙΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ  

ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
...και ταυτόχρονα το ελληνικό κρασί πλήρωσε ακριβά την κακή ποιότητα της ρετσίνας», σηµείωσε ο 
οινοποιός Στέλιος Κεχρής, από το βήµα του επιστηµονικού συµποσίου µε τίτλο «Ρετσίνα. Η διαχρονική 
ιστορία της ρητίνης στην οινοποιητική τέχνη» που οργάνωσε η οµώνυµη οινοποιία στις 19 Μαΐου

ΚΕΙΜΕΝΟ Λεωνίδας Λιάµης

Στο Συµπόσιο αναλύθηκαν, επίσης, θέµατα 
σχετικά µε την ιστορία των ρητινούχων 
ποτών αλλά και για το πώς και πότε γίνεται 
η συλλογή ρητίνης -µια δραστηριότητα µε 
φθίνουσα πορεία- στην ελληνική επικράτεια 
από τη «Χαλέπια πεύκη».
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ταν δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις 
την επιτυχία, τότε τα προβλήματα εμφα-
νίζονται γρήγορα. «Οι ανάγκες της αγο-
ράς για αυξημένη κατανάλωση δεν συ-
νοδεύτηκαν από αντίστοιχα μέτρα για υ-
ποδομές. Έτσι η ποιότητα της ρετσίνας 
σε όλη τη χώρα έμεινε στάσιμη ή έπεσε», 
παρατήρησε ο κ. Κεχρής, αν και έσπευ-
σε να υπογραμμίσει πως εκείνη την επο-
χή, «δεν ήταν σε καλύτερο επίπεδο τα υ-
πόλοιπα κρασιά, ιδίως τα λευκά, γι’ αυ-
τό επιμένω πως ήταν αδικία να φορτω-
θεί στη ρετσίνα όλη αυτή η... ρετσινιά».
Μέσα σε αυτό το «περιβάλλον», τόνι-
σε ο ίδιος, η ρετσίνα αναπτύχθηκε κά-
τω από συνθήκες μειωμένης ή παντε-
λούς έλλειψης ανταγωνισμού, χωρίς 
τον οποίο δεν μπορείς να αναμένεις 
βελτίωση της ποιότητας. Ταυτόχρονα, 
άρχισαν να τίθενται οι επιστημονικές 
βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε 
το σύγχρονο κρασί διεθνώς και κατά 
συνέπεια η τεχνολογία μέσων και με-
θόδων παραγωγής άρχισαν να μπαί-
νουν και στην ελληνική παραγωγή τη 

δεκαετία του 1970 και μετά.
Καθοριστικός παράγοντας, επίσης, 
κατά τον κ. Κεχρή, για την εξέλιξη του 
προϊόντος, ήταν το γεγονός ότι η ρε-
τσίνα ήταν το κρασί με το οποίο συν-
δύαζε τη βραδινή του έξοδο ο Έλλη-
νας. «Ήταν το κρασί της παρέας. Βο-
ηθούσε να αναπτυχθούν ανθρώπινες 
σχέσεις», επισήμανε και τόνισε πως 
«ήταν ένας συναισθηματικός δεσμός. 
Αυτή ήταν η σχέση και σε μια τέτοια 
σχέση, η ποιότητα, με τον τρόπο που 
τη γνωρίσαμε δεκαετίες αργότερα, δεν 
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σήμερα 
τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο εκ-
παιδευμένος σύγχρονος καταναλω-
τής έχει πολλές απαιτήσεις και δεν δέ-
χεται να του προσφέρεται τίποτε λιγό-
τερο από ό,τι δικαιούται».
Παρόλα αυτά, ο κ. Κεχρής υποστήριξε 
ότι γύρω από τη ρετσίνα υπήρξε, και ί-
σως υπάρχει, πλάνη ως προς την ανά-
γκη για εξοστρακισμό της, καθώς η α-
ναβάθμιση της θα μπορούσε να προ-
σφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.  

Η ύπαρξη της ρετσίνας

Συγκριτικό 
πλεονέκτηµα 
«Έχουµε ένα προϊόν που καµιά 
άλλη χώρα δεν παράγει. Όλα 
θα ήταν πιο εύκολα αν έγκαιρα 
είχαµε απαλλαγεί από τις 
προκαταλήψεις µας. Πίστευα 
ακράδαντα ότι η ρετσίνα 
µπορούσε κι έπρεπε να αλλάξει, 
ότι µπορούσε να εξελιχθεί και σε 
συγκριτικό πλεονέκτηµα όχι µόνο 
για την επιχείρησή µας, αλλά εν 
γένει για την εθνική οικονοµία», 
υπογράµµισε ο Στ. Κεχρής και 
η µετέπειτα πορεία του, από 
το 1980 και µετά, έδειξε πως 
αυτά που έλεγε τα εννοούσε. 
Σήµερα η «Οινοποιία Κεχρής», 
παράγει τέσσερις διαφορετικές 
ρετσίνες, που αναγνωρίζονται 
για την ποιότητά τους και στο 
εξωτερικό και δείχνουν ότι το 
στοίχηµα µπορεί να κερδηθεί και 
η «ρετσινιά» να φύγει πάνω από 
την «παρεξηγηµένη» ρετσίνα.

µπορούσε κι έπρεπε να αλλάξει, 
ότι µπορούσε να εξελιχθεί και σε 
συγκριτικό πλεονέκτηµα όχι µόνο 

στοίχηµα µπορεί να κερδηθεί και 
η «ρετσινιά» να φύγει πάνω από 
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Wine pairing
από τους πιονιέρους 

της διατροφής
Τοποθετώντας δίπλα στη νέα σειρά αλλαντικών της καταξιωµένα κρασιά 

της ελληνικής αγοράς και εξηγώντας τους ιδιαίτερους γευστικούς 
συνδυασµούς που δηµιουργούνται, η κραταιά Πίνδος απλά εφαρµόζει στην 

ελληνική αγορά το διεθνές εργαλείο µάρκετινγκ του «wine pairing» 

Τ η δυναμική που μπορεί να προσ-
δώσει στο marketing ενός νέου 
προϊόντος διατροφής ο συνδυ-
ασμός του με κρασί απόλαυσαν 
όσοι είχαν την ευκαιρία να βρε-

θούν την Πέµπτη 10 Μαΐου σε γνωστό wine 
bar της Αθήνας στην εκδήλωση παρουσία-
σης της νέας σειράς αλλαντικών Πίνδος από 
ορεινό κοτόπουλο, η οποία συνδυάστηκε με 
καταξιωμένα κρασιά της ελληνικής αγοράς 
μεταξύ των οποίων και της Ζοίνος ΑΕ.  
Την επιμέλεια του γευστικού αυτού ταξι-
διού είχε η οινολόγος Βάσω Κουτσοβού-
λου, που δημιούργησε μοναδικούς συνδυα-
σμούς επεξηγώντας τους λόγους που ταιριά-
ζουν οι γεύσεις μεταξύ τους αλλά και τους 
λόγους για τους οποίους τα αλλαντικά από 
ορεινό κοτόπουλο Πίνδος, χωρίς γλουτέ-
νη, εκτός από απαραίτητο συστατικό για κά-
θε γεύμα για όλα τα μέλη της οικογένειας, 
μπορούν να συντροφεύσουν ιδανικά την α-

πόλαυση του αγαπημένου κρασιού.
Σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς, το κοτοπα-
ριζάκι Πίνδος ταίριαξε ιδανικά με την Ντε-
μπίνα, τα λουκάνικα cocktail χρειάζονται 
τον φρουτώδη χαρακτήρα ενός λευκού ημι-
αφρώδους όπως είναι ο Λευκός της Zoinos, 
τα λουκάνικα Φρανκφούρτης συνδυάζο-
νται εξαιρετικά με ένα κρασί με ευχάριστη 
οξύτητα όπως είναι η Μαλαγουζιά του Κτή-
ματος Άλφα, το καπνιστό φιλέτο αναδει-
κνύεται δίπλα σε ένα απαλό φρουτένιο ροζέ 
με δροσερή οξύτητα όπως είναι το 4-6H Α-
γιωργίτικο της Gaia Wines. Παράλληλα το 
λουκάνικο Hot Dog χρειάζεται το L’Esprit 
du Lac της Κυρ-Γιάννη από Ξινόμαυρο, το 
πληθωρικό χωριάτικο λουκάνικο απαιτεί έ-
να κρασί με οξύτητα όπως είναι η Dr Debina 
Respect Orange της Zoinos ενώ το πικάντι-
κο σαλάμι ισορροπεί με ένα φρουτώδες κόκ-
κινο με βάθος, οξύτητα και βελούδινες τανί-
νες όπως είναι το Βλάχικο της Zoinos.  

Την ποιότητα ως 
συστατικό της επιτυχίας 
αναγνωρίζουν τόσο 
ο πρόεδρος της ΑΠΣΙ 
Πίνδος Ανδρέας 
∆ηµητρίου (επάνω 
δεξιά), όσο και ο 
επικεφαλής της Ζοίνος, 
Βαγγέλης Αργύρης.

Γεύση

Την 
συστατικό της επιτυχίας 
αναγνωρίζουν
ο πρόεδρος της ΑΠΣΙ 
Πίνδος Ανδρέας 
∆ηµητρίου
δεξιά), όσο και ο 
επικεφαλής της 
Βαγγέλης Αργύρης.

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρία Γιουρουκέλη  * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραμαλή
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Σήµερα µε 
κρασί, αύριο  
µε µπύρα
Να σηµειωθεί ότι στα πρότζεκτ 
της Πίνδος περιλαµβάνεται 
και το πάντρεµα της εν λόγω 
σειράς αλλαντικών µε µπύρα, 
εξ ου και στην εκδήλωση 
της 10ης Μαΐου έδωσε το 
παρών και ο επικεφαλής 
της Ελληνικής Ζυθοποιίας 
Αταλάντης-ΕΖΑ Αθανάσιος 
Συριανός, επιβεβαιώνοντας τα 
εν λόγω επιχειρηµατικά σχέδια. 
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Διάσημα τα σαγανάκια, 
ιστορικά τα κρασιά

Ένα δηµιουργικό ταξίδι στις γεύσεις και τα αρώµατα που απλόχερα 
προσφέρει η ελληνική γη πραγµατοποίησαν µαζί η γνωστή σεφ Ντίνα 

Νικολάου και τα κρασιά του Porto Carras στον φιλόξενο χώρο του Yoleni’s

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου *  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραμαλή

Η Υλιάννα Στέγγου, 
ψυχή του Porto 
Carras, η διάσηµη 
σεφ Ντίνα 
Νικολάου,  που 
διοργανώνει τα 
σεµινάρια µαγειρικής, 
και η βοηθός της 
Σοφία Γεωργιάδου.
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Μ αλαγουζιά ΠΓΕ Χαλκιδικής με λα-
μπερό λεμονί χρώμα, που ανέδειξε 
με την ισορροπημένη οξύτητά της 
ένα σαγανάκι από πικάντικες γαρί-
δες με φέτα, αλλά και το βαθύ ρου-

μπινί LimNeon ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα που πά-
ντρεψε τα αρώματα ώριμων φρούτων του δάσους 
και τις τρυφερές τανίνες με ένα δυνατό σαγανά-
κι από λουκάνικα με πιπεριές και κασέρι αποτέλε-
σαν κάποια από τα λαμπερά στιγμιότυπα της γευ-
στικής συνάντησης της σεφ Ντίνας Νικολάου με 
την Υλιάννα Στέγγου. 
Μαζί φυσικά με την ιδιαίτερη Melissanthi που 
συνόδεψε  ένα σαγανάκι γραβιέρας σε φύλλο 
κρούστας με διάφορους σπόρους και μέλι. Και 
στο επιδόρπιο πρωταγωνίστησε ο φυσικός ροζέ 
αφρώδης οίνος Zoe σε συνδυασμό -φυσικά- με 
σαγανάκι, αυτή τη φορά από γιαούρτι και πετι-
μεζάτα φρούτα και ξηρούς καρπούς. «Πιστεύου-
με πολύ στον οινοτουρισμό. Οι άνθρωποι πρέπει 
να ζήσουν την εμπειρία και να τη μεταφέρουν 
στην πατρίδα τους» τόνισε μεταξύ άλλων η κυ-
ρία Στέγγου, η δυναμική κυρία του Porto Carras, 
το οποίο έχει να καταθέσει στην ελληνική αγορά 
μια μοναδική οινοτουριστική εμπειρία.  

Ο κύκλος σεµιναρίων που πραγµατοποίησε Απρίλιο 
και Μάιο η Ντίνα Νικολάου στο Yoleni’s περιελάµβανε 
µαγειρικές συνδυασµένες µε τα κρασιά που παράγουν 
γυναίκες οινοποιοί, οι «Ελληνίδες του Κρασιού», όπως 

ονοµάζεται ο Σύνδεσµός τους, που ιδρύθηκε το 1997 
και σήµερα επικεφαλής του είναι η Υλιάννα Στέγγου.
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Ειδήσεις

ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EMIRATES

Τα κρασιά του Μπορντό έχουν σοβαρές πιθα-
νότητες να είναι πιο φρουτώδη, να μην διαθέ-
τουν την ίδια δυνατότητα για παλαίωση και να 
έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ 
στο μέλλον, σύμφωνα με ειδικούς που ερευ-
νούν το κρασί της περιοχής. Εάν η μέση θερ-
μοκρασία ανέβει μεταξύ 2-4 βαθμών μέχρι το 
2050, όπως δηλαδή προβλέπει η Διακυβερ-
νητική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, 
τότε τα κρασιά θα διαφοροποιηθούν πάρα πο-
λύ σε σχέση με σήμερα, υποστηρίζει ο Pascal 
Chatonnet, οινολόγος και παραγωγός ο ίδιος. 
Ο Chatonnet δημιούργησε ένα μοντέλο, θέ-
λοντας να προσεγγίσει το πώς μπορεί να με-
ταβληθεί το κρασί μέχρι το 2050, καλλιερ-

Εκλεκτοί οίνοι στα 40.000 πόδια
Τέσσερα ακόµη εξαιρετικά κρασιά για τους επιβάτες της πρώτης θέσης και 
επιλεγµένες διαδροµές, προσέθεσε η αεροπορική εταιρεία Emirates, η οποία 
επένδυσε αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο πέρσι 56 εκατοµµύρια δολάρια σε fi ne wine. 
Πρόκειται για τα Cheval Blanc 2004, Haut-Brion 2004. Mouton Rothschild 2001και 
Margaux 1998 που προστίθενται στα 80 συνολικά κρασιά και σαµπάνιες που 
σερβίρονται σε όλους τους επιβάτες και τα οποία αποκτήθηκαν από την Emirates 
και αποθηκεύτηκαν στο κελάρι της στη Βουργουνδία, όπου σήµερα διαθέτει 4,7 
εκατοµµύρια µπουκάλια κρασιού. Να σηµειωθεί ότι η  εταιρεία από το 2006 έχει 
επενδύσει  500 εκατ. δολάρια, για να δηµιουργήσει ένα «Fort Knox» του κρασιού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Γιουρουκέλη

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

«Νότια Αυστραλία 
σημαίνει κρασί»
Στην προσέλκυση ακόμη 10.000 διεθνών τουριστών 
στις αμπελουργικές περιοχές της μέχρι το 2020, χάρη 
σε μια στοχευμένη εκστρατεία μάρκετινγκ ύψους 2 ε-
κατ. δολαρίων. στοχεύει η Ν. Αυστραλία. Συγκεκριμέ-
να, η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στην Κίνα, τις ΗΠΑ 
και τη Μ. Βρετανία, τις τρεις αγορές με το μεγαλύτερο α-
ναπτυξιακό δυναμικό του τουρισμού. Η καμπάνια «Ό-
ταν σκέφτεστε τη Νότια Αυστραλία, σκέφτεστε το κρα-
σί» χρηματοδοτείται από κοινού από την ομοσπονδια-
κή και την κυβέρνηση της Ν. Αυστραλίας. ‘Αλλωστε, η 
Αυστραλία, τα τελευταία χρόνια, αυτοπροσδιορίζεται ως 
χώρα του κρασιού, με τη Νότια Αυστραλία να είναι ευ-
ρέως γνωστή για τις αμπελουργικές περιοχές της όπως 
η Barossa, η McLaren Vale και η Coonawarra. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι εξαγωγές οίνων της χώρας συνεχίζουν 
να αυξάνονται (αύξηση 15% σε αξία το 2017 και 8% σε ό-
γκο), ενώ η Νότια Αυστραλία αντιπροσωπεύει το 60% 
της αξίας των συνολικών εξαγωγών οίνου.

Υποστήριξη στην 
οινική βιοµηχανία

Η αυστραλιανή 
κυβέρνηση υποστηρίζει 
την βιοµηχανία κρασιού 
µε ένα πακέτο 50 
εκατ. δολαρίων ενώ ο  
Σύνδεσµος Οίνου της 
Ν. Αυστραλίας (SAWIA) 
έχει εξασφαλίσει 2 
εκατ. δολάρια µέσω 
κρατικών και ιδιωτικών 
προγραµµάτων οίνου 
και τουρισµού.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CHATONNET

ΒΑΖΕΙ ΦΡΟΥΤΟ  
ΒΓΑΖΕΙ ΑΛΚΟΟΛ 
Ο ΚΑΙΡΟΣ 
ΣΤΟ ΜΠΟΡΝΤΟ
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ 1998

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ D’ ARENBERG

γώντας σταφύλια Cabernet Sauvignon και 
Merlot σε θερμότερα κλίματα, νοτιότερων 
περιοχών, όπως η περιοχή του Languedoc-
Roussillon και η Τυνησία. Σε δηλώσεις του 
σε γαλλικά μέσα ο Chatonnet ανέφερε: «Η 
γεύση που αφήνουν αυτά τα κρασιά στον ου-
ρανίσκο είναι γεμάτη αλλά σχεδόν σαν σιρό-
πι, ενώ το άρωμά τους είναι σαν αυτό ενός ώ-
ριμου φρούτου, σχεδόν σαν μαρμελάδα. Επι-
πλέον, η περιεκτικότητα σε αλκοόλ είναι πι-
θανό να μειωθεί από 14-15% σε 13,5%, εξαιτί-
ας της ταχύτερης ωρίμανσης των σταφυλιών, 
παρά την εντύπωση που υπάρχει πως το θερ-
μότερο κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο 
της περιεκτικότητας σε αλκοόλ». 

«Η ταχύτερη ωρίµανση των 
σταφυλιών σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες θα έχει σαν 
συνέπεια τα κρασί να έχει 

µικρότερη δυνατότητα για 
παλαίωση και κάποιες από τις 

λεπτές αποχρώσεις της γεύσης 
θα χαθούν. Με την επιτάχυνση 

του κύκλου ωρίµανσης είναι 
πιθανό να χάσουµε πολλά» 

P. Chatonnet

Μια συσκευασία  
με οκτώ πόδια για  
το Daddy Long Legs
Μια περιορισµένη έκδοση ενισχυµένου 
οίνου, που παλαίωσε πάνω από 50 χρόνια, 
ονοµάζεται Daddy Long Legs Extra Rare 
NV και «φιλοξενείται» σε ένα εντυπωσιακό 
πλαίσιο σε σχήµα αράχνης, παρουσίασε το 
οινοποιείο D’Arenberg της Αυστραλίας. 
∆ηµιουργήθηκε από ένα µείγµα Gre-
nache, Syrah και Mataro (Mourvedre), τα 
φρούτα συνθλίφθηκαν µε το πάτηµα των 
ποδιών και το πάτηµα του καλαθιού, ενώ 
η ζύµωση σταµάτησε µε την προσθήκη 
αλκοόλης σταφυλιών και έπειτα ωρίµασε 
σε βαρέλια. Η µέση ηλικία των οίνων 
που χρησιµοποιήθηκαν είναι περισσότερο 
από 50 χρόνια, µε κρασιά στην γκάµα που 
χρονολογούνται από το 1928.
Το κρασί, που διατίθεται αποκλειστικά 
από το οινοποιείο, παίρνει το όνοµά του 
από το υπόστεγο όπου στεγάζονται αυτά 
τα βαρέλια, τα οποία κατοικούνται από 
εκατοντάδες αράχνες Daddy Long Leg...

H Moet & Chandon προς τιμήv του Federer
Είκοσι magnums, αξίας 19.998 ευρώ µε το όνοµα «Greatness since 1998» κυκλοφόρησε ο οίκος  
Moët & Chandon  προς τιµήν του διάσηµου τενίστα µε όλα τα κέρδη να πηγαίνουν στο Ίδρυµα Roger 
Federer.  Κάθε φιάλη είναι τυλιγµένη µε µια µαύρη δερµάτινη κορδέλα, παριστάνοντας µεταφορικά 
την λαβή µιας ρακέτας του τένις ενώ ανάγλυφο στο δέρµα είναι το «Greatest since 1998» και η 
υπογραφή του Federer. Κάτω από το δέρµα, οι ετικέτες φέρουν χειρόγραφη υπογραφή από τον 
σπουδαίο αθλητή. Το περιεχόµενο προέρχεται από τη σοδειά του 1998, την 65ο του σπιτιού της Cham-
pagne και είναι το ίδιο έτος που ο Federer ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο τένις.
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110 αποχρώσεις   
    του pink  
Διάφανα ή σκούρα ροζέ κρασιά; 
Ενώ το ροζέ εδραιώνεται ως τάση, ένα µεγάλο debate έχει 
ξεκινήσει για τις αποχρώσεις του. Για το θέµα συζητήσαµε µε τους 
επισκέπτες του φετινού Drink Pink, Rosé Wine Extravaganza 

ΚΕΙΜΕΝΟ Mαρίνα Σκοπελίτου * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή 
 

Α 
πό τη μία έχουμε τα ανοιχτό-
χρωμα ροζέ τύπου Προβη-
γκίας. Οι καταναλωτές τ’ αγα-
πούν, οι πωλητές τα ζητούν 
και οι οινοποιοί παλεύουν να 

δημιουργήσουν όλο και πιο ανοιχτόχρωμές 
προτάσεις. Ωστόσο, αυτή η «μανία» έχει προ-
καλεί ενστάσεις. «Μήπως κολλάμε στο στυλ 
χάνοντας την ουσία;», αναρωτιέται η Master 
of Wine, Elizabeth Gabay. Έτσι, ήρθαν στο 
προσκήνιο πιο σκουρόχρωμες επιλογές… Ό-
σον αφορά την ελληνική οινική παραγωγή, 
το ερώτημα που τίθεται είναι αν η χώρα μας 
θα μπορούσε να ξεχωρίσει επενδύοντας σε 
πιο παραδοσιακές και ερυθρωπές προτάσεις;
Η καταλληλότερη περίσταση για να συζητή-
σουμε επί του θέματος δεν θα μπορούσε να 
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είναι άλλη από την εκδήλωση γευσιγνωσί-
ας Drink Pink, Rosé Wine Extravaganza, 
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 
στο Hilton φιλοξενώντας 110 ροζέ οίνους 
από τον ελληνικό και το διεθνή αμπελώ-
να. Σύμφωνα με τους διοργανωτές η αύξη-
ση των επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι ξε-
πέρασε το 45%, επιβεβαιώνοντας ότι το ρο-
ζέ είναι η νέα αγάπη του ελληνικού κοινού.
Σκουρόχρωμα λοιπόν ή τύπου Προβηγκί-
ας; Η απάντηση είναι μία και ξεκάθαρη… 
Και τα δύο. «Υπάρχει σαφώς μία τάση να 
δημιουργήσουμε ανοιχτόχρωμα ροζέ και 
καλώς υπάρχει , γιατί έχουμε πολύ καλά α-
ποτελέσματα. Νομίζω, όμως, ότι το ελληνι-
κό παραδοσιακό ροζέ, το λίγο πιο σκούρο, 
δεν θα πρέπει να μείνει πίσω», επισήμανε 

στο WT η Γιοβάννα Λύκου, εκπρόσωπος 
του Wine in the City. 
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ντίνος Στεργίδης, 
διοργανωτής της έκθεσης ανάφερε: «Θα ή-
ταν λάθος αν όλα τα ελληνικά κρασιά θελή-
σουν να αντιγράψουν το στυλ της Προβη-
γκίας. Εδώ έχουμε μερικά κλασικά ελληνι-
κά ροζέ σε στυλ πιο τανικό, πιο γεμάτο και 
αλκοολικό, τα οποία είναι πολύ ωραία και 
ταιριάζουν  πολύ με την ελληνική κουζίνα. 
Νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλα τα στυλ».
Φυσικά, ο αντίλογος είναι ότι δεν μπορεί 
κανένας επαγγελματίας να γυρίσει την 
πλάτη του στην αγορά. Ωστόσο, θα πρέπει 
να κρατήσουμε κατά νου ότι οι πιο σκουρό-
χρωμες επιλογές έχουν το κοινό τους, όπως 
επιβεβαιώνει και η Γιοβάννα Λύκου.

Αντίστοιχα, η Gabay αναφέρει στο αμερι-
κανικό δημοφιλές site Food&Wine το πα-
ράδειγμα συγκεκριμένων παραγωγών από 
το Μπορντό που κάνουν θραύση παράγο-
ντας το Clairet, ένα παραδοσιακό γαλλικό 
σκουρόχρωμο ροζέ κρασί. 
Άλλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμε-
τωπίσει το ροζέ είναι η επέκταση της κα-
τανάλωσης όλο το χρόνο, με όχημα κυρί-
ως τη γαστρονομία. «Το ροζέ είναι πραγ-
ματικά ένα κρασί φαγητού που μπορεί 
να καλύψει όλα τα φαγητά», ανέφερε ο κ. 
Στεργίδης. Η καλύτερη προσέγγιση του 
ανδρικού κοινού και η εξερεύνηση των 
δυνατοτήτων της παλαίωσης είναι κά-
ποια από τα θέματα στα οποία θα πρέπει 
να εστιάσουν οι οινοποιοί.  

Στο Drink Ρink συµµετείχε το «Wine 
in the city», το project που θέλει 
να δώσει στο ελληνικό επώνυµο 
εµφιαλωµένο κρασί τη θέση που του 
αρµόζει στα  bars. «Έχουµε µία οµάδα 
από συνεργάτες παραγωγούς και µια 
οµάδα από bars και προσπαθούµε να 
τους ενώσουµε, κάνοντας την οινική 
επιµέλεια. Ουσιαστικά µεταφράζουµε 
το κρασί  στη γλώσσα των µπαρ», 
ανέφερε στο WT η Γ. Λύκου, εκ των 
εµπνευστών του εγχειρήµατος. 
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Μεταξύ του κόκκινου και του λευκού όχι µόνο χρωµατικά αλλά και στο 
χαρακτήρα, το ροζέ ήταν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα ο πιο παραµεληµένος 
τύπος κρασιού. Ωστόσο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ποιότητα και στις 
επιλογές του, αλλάζει τις ισορροπίες στην εγχώρια αγορά, την ώρα µάλιστα 

που η παγκόσµια κατανάλωσή του συνεχίζει να καλπάζει

ΑΡΕΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΕΡΑ 

ΤΑ ΡΟΖΕ
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∆ΙΑΛΟΓΟΣ GRIS DE NOIR 2013 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ
Το Gris de Noir δηµιούργησε αναµφίβολα τη 
δική του κατηγορία. Των Ελληνικών ροζέ που 
όχι µόνο αντέχουν αλλά εξελίσσονται µε το 
πέρασµα του χρόνου. Αναζητήστε το.

ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ
Λαµπερό ροδί, σχεδόν 
βυσσινί χρώµα, δυνατή 
φρουτώδης µύτη και 
πολύ γεµάτο στόµα µε 
ωραία αίσθηση οξύτητας 
και τανινών για τον ροζέ 
οίνο  από 90% Αγιωργίτικο 
και 10% Syrah. ΠΓΕ 
Κόρινθος

PETITΕ FLEUR 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ
Aνοιχτό ροζέ χρώµα, λεπτά αρώµατα 
λουλουδιών και φρούτων του δάσους, 
µεταλλικότητα στη γεύση, ευχάριστη επίγευση 
µε τραγανή οξύτητα. Ένας ροζέ Τοπικός 
Αχαϊκός Οίνος από 100% Σιδερίτη. 12,5 vol.

Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νατάσα Στασινού ΗΣΥΧΑ ΡΟΖΕη
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L’ ΕSPRIT DU LAC 2016 
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
Από κλήµατα ηλικίας άνω των 30 ετών ένας 
ροζέ οίνος από 100% Ξινόµαυρο µε πολύπλοκη 
µύτη, ελαφριά αίσθηση τανινών στο στόµα 
και έντονη επίγευση. Παρούσα η δροσιστική 
οξύτητα ενώ το µέτριο σε όγκο σώµα έχει 
λιπαρότητα. ΠΟΠ Αµύνταιο

ΒΙΒΛΙΝΟΣ 
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
Με ένα λαµπερό χρώµα, 
ένα πλούσιο, φρέσκο, 
µε πολύ καλή δοµή και 
άριστη ισορροπία κρασί, 
το οποίο προέρχεται 
από µια τοπική ποικιλία 
που ανακαλύφθηκε 
στο Παγγαίο, στα ίδια 
χώµατα που παραγόταν 
ο ξακουστός Βίβλινος 
Οίνος της αρχαιότητας. 
13,5 vol.

ROSE DE XINOMAVRO
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ένα αντισυµβατικό ροζέ µε πληθωρικό 
χαρακτήρα από 100% Ξινόµαυρο 
εντός της ζώνης ΠΟΠ της Νάουσας 
που σπάει τον κανόνα του φρέσκου 
και κυκλοφορεί ώριµο µε περίπου δύο 
χρόνια στην πλάτη του. ΠΓΕ Ηµαθία

AETHERIA ROSE 2017
SEMELI
Mε ποικιλιακή σύνθεση Syrah 60% και Gre-
nache Rouge 40%, µύτη καθαρή και ντόµπρα 
και γεύση γοητευτική στα όρια µεταξύ 
λευκού και ερυθρού ο «Καλύτερος Ροζέ 
Οίνος 2018» της Θεσσαλονίκης. 12,5 vol.

THEMA ΡΟΖΕ 
KTHMA ΠΑΥΛΙ∆Η
Ροζέ από τη γοητευτική ισπανική 
ποικιλία Tempranillo µε εκλεπτυσµένα 
αρώµατα φράουλας και φρούτων του 
δάσους σε ένα φόντο από ρόδα και 
µακριά επίγευση ώριµων φρούτων και 
καραµέλας. ΠΓΕ ∆ράµα
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Mε ροζέ και αφρώδη, µε πλούσια φρουτώδη 
αρώµατα και πρωτότυπες ετικέτες υποδέχονται 

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

του µία ιδέα απο τις πιο πολλές ενδιαφέρουσες 
νέες γεύσεις της κάβας 

Νέα

GRANDUCA ROSE
PORTO CARRAS
Bιολογικό ροζέ µε όνοµα 
εµπνευσµένο από το θρυλικό 
λουλούδι της Ανατολής. Λαµπερό 
τριανταφυλλί χρώµα, άφθονα 
αρώµατα κόκκινων φρούτων, 
γιασεµιού, µπαχαρικών, σοκολάτας 
και καραµέλας προκύπτουν από το 
blend Syrah, Mourvedre, Cinsault. 
‘Εχει τραγανή οξύτητα, mineral 
χαρακτήρα και µακρά επίγευση.

PINOT NOIR ROSÉ 
AΜΠΕΛΩΝΕΣ ΡΙΡΑ
Ένα ροζέ ξηρό από100% Pinot Νoir.  
Με κοµψά αρώµατα εσπεριδοειδών 
και ανθέων σε συνδυασµό µε νότες 
από µικρά κόκκινα φρούτα, όπως 
φράουλες και βατόµουρα. Στρογγυλή 
αίσθηση στο στόµα που εξελίσσεται 
µε δοµή και όγκο, καθιστώντας το ως 
ένα γαστρονοµικό ροζέ κρασί.

13,0% VOL

11,5% VOL

13,0% VOL

ΑRTISTI ΜΟSCHATO
SPARKLING
GEORGIOS LAFAZANIS WINERY
Ένα σπιρτόζικο κρασί µε λαµπερό 
λεµονοπράσινο χρώµα και 
διακριτικές φυσαλίδες. 
Έχει έντονα αρώµατα ώριµου 
βερίκοκου, ροδάκινου, σταφυλιού 
και τροπικών φρούτων αλλά και 
νότες λουλουδιών. 
Πλούσιο και στρογγυλό  στο 
στόµα, µε δροσερό αφρισµό και 
κοµψή µακρά επίγευση.

Νέα
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Αν και η Ρετσίνα µαζί µε τη Βερντέα αποτελούν πολύτιµους 
εγχώριους οινικούς λίθους, δεν λίγοι αυτοί που κατά καιρούς 

δηλώνουν εντός κι εκτός ελληνικών τειχών πως το σύγχρονο 
ποιοτικό κρασί πρέπει να αποβάλει τη ρετσινιά της ρετσίνας

Από την άλλη όμως προσπά-
θειες όπως το Botanic του 
Οινοποιείου Νικολού με έ-
δρα τα Μεσόγεια Αττικής 
φωτίζουν ορισμένα από τα 

μονοπάτια αυθεντικότητας που πρέπει 
να ακολουθήσει το άμεσο οινικό μέλ-
λον. Το Botanic όχι μόνο καταφέρνει 
να ισορροπήσει μεταξύ δύο μοναδικών 
στυλ κρασιού και τεχνικών οινοποίη-
σης, αλλά ταυτόχρονα επαναπροσδιορί-
ζει τα όρια εκφραστικότητας του παρα-
δοσιακού μέσα από ένα άκρως σύγχρο-
νο αποτέλεσμα έκφρασης.
Παράγεται από πρώρωγο χυμό 100% της 
ποικιλίας Σαββατιανό ενώ για την επίτευ-
ξη των επιθυμητών επιπέδων pH ο τρυγη-
τός πραγματοποιείται σε πρώιμο στάδιο 

της ωρίμανσης των σταφυλιών.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποκλει-
στικά στατική απολάσπωση του γλεύκους 
ενώ η προσθήκη της ρητίνης από πευκόδα-
σος της Αττικής λαμβάνει χώρα κατά τη δι-
άρκεια της αλκοολικής ζύμωσης, η οποία 
πραγματοποιείται στο προστατευτικό πε-
ριβάλλον του ανοξείδωτου χάλυβα, σε μέ-
σα θερμοκρασιακά όρια 16-17 βαθμών Κελ-
σίου. Μετά την ολοκλήρωση των σταθερο-
ποιητικών διεργασιών πραγματοποιείται 
δεύτερη ζύμωση, την οποία ακολουθεί εξά-
μηνη αυτολυτική ωρίμανση στη φιάλη.
Ισορροπημένο, νευρώδες με έντονη ραχο-
κοκκαλιά και μεσογειακό αρωματικό και 
γευστικό χαρακτήρα, το Botanic μπορεί να 
αποτελέσει ακόμα και τη βάση για μοναδι-
κά θερινά coctails. 

Η ΠΡΩΤΗ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

TrailsTrailsΕΠ
ΙΛ

ΟΓ
Η

ΣΗΜΑΤΑΚΙΑ
Θαλασσινούς µεζέδες 
και παραδοσιακά πιάτα 
µεσογειακής κουζίνας.

ειναι λευκό
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Ποιότητα

 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

Είναι γνωστό ότι µετά την εµφιάλωση των οίνων µε οποιοδήποτε πώµα, φελλού ή µη, το κρασί βρίσκεται 
σε περιβάλλον αναγωγικό. Ωστόσο, η πραγµατικότητα είναι ότι όσο ελάχιστη κι αν είναι η ποσότητα του 
προσφερόµενου οξυγόνου, είναι υπαρκτή και επηρεάζει την εκφραστικότητα και την εξέλιξη του οίνου

Η  επαρκής στεγάνωση (seal-
ing) και η ελάχιστη, άρτια 
παροχή οξυγόνου για τη συ-
ντήρηση και επιθυμητή ε-
ξέλιξη του κρασιού είναι ο 

ρόλος που καλείται να αναλάβει ο φελ-
λός. Ως εκ τούτου μια παράμετρος που α-
πασχολεί σχετικά με τον πωματισμό με 
φελλό είναι η τεχνικά άρτια τοποθέτησή 
του στη φιάλη, ώστε να επιτευχθεί σω-
στή πρόσφυση στη σχεδόν κυλινδρική ε-
πιφάνεια του γυαλιού και ισορροπία σε 
σχέση με τις δυνάμεις που συγκρατούν 
το πώμα στη θέση του (αποφυγή πετάγ-
ματος, βουλιάγματος, περιστροφής), ό-
πως βέβαια και επιθυμητή δύναμη εξα-
γωγής. Τα παραπάνω -που βρίσκουν ε-
φαρμογή και στον πωματισμό με εναλ-
λακτικά του φελλού πώματα- έχουν άμε-
ση σχέση με την ποιότητα του πωματισμού 
και με το υπό εξέταση σε αυτό το άρθρο θέ-
μα, δηλαδή τη μικροοξυγόνωση του κρα-
σιού μέσα από το φελλό.
Καλούμαστε λοιπόν να ερευνήσουμε 
κατά πόσον είναι μετρήσιμη η ποσότητα 
του οξυγόνου κατά τύπο πώματος. Κι αν 
ορίζεται μετρήσιμη, σε ποια πώματα, σε 
ποιες τιμές, σε ποιες ποσότητες, για ποια 
διαστήματα και πώς μεταβάλλεται.
Πειράματα που έγιναν με φυσικούς φελ-
λούς έδειξαν τα ακόλουθα δεδομένα:
● Δεν είναι δυνατόν να οριστεί τιμή για 
το OTR, ορίζεται διάστημα το οποίο ανα-
φέρεται σε ικανή ποσότητα πωμάτων, α-
κόμη και δείγματος, για ορισμένη κατη-
γορία, ποιότητα και παρτίδα. Κάποιες με-
τρήσεις δίνουν διακύμανση από 0,25 έ-
ως 2,5 mL O

2
 που εισέρχεται μέσα στις 

φιάλες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγά-
λη παραλακτικότητα στην εξέλιξη του ί-

διου οίνου σε κάθε μία φιάλη. Η συμπίε-
ση του φυσικού φελλού κατά τον πωμα-
τισμό απελευθερώνει άμεσα ποσότητα ο-
ξυγόνου στη φιάλη, γι’ αυτό η εμφιάλω-
ση με φυσικό φελλό χρειάζεται περίπου 
3-4 εβδομάδες για να σταθεροποιηθεί. 
● Στο φυσικό φελλό σημαντική παρά-
μετρος είναι η πυκνότητά του. Οι επίση-
μες μετρήσεις του οίκου Colombin έδει-
ξαν τιμές για την πυκνότητα του άρτιου 
μονοκόμματου φυσικού φελλού, που εί-
ναι της τάξης των 150 έως 210 kg/m3, με 
ελάχιστο το 120 και μέγιστο το 230. Στα 
τεχνικά πώματα η πυκνότητα είναι με-
γαλύτερη, από 230 έως 300-320 kg/m3.
● Και στις δύο περιπτώσεις, φυσικών και 
τεχνικών φελλών, λαμβάνονται υπ΄όψη: 
α) H πιθανή παρουσία οξειδωτικού μέσου 
από υπολειμματικό πλυσίματος με H

2
O

2
 (η 

ουδετεροποίηση με διάλυμα βάσης πρέπει 
να είναι τέλεια). Αυτό μπορεί να επηρεάσει 
το ελεύθερο SO

2
 ή / και τη χρωματική εξέ-

λιξη του οίνου. β) H αναπόφευκτη παρου-
σία μορίων κυρίως αερίων ενώσεων που 
δεν μπορούν να εξαχθούν με πλύσιμο με 
υδατικά διαλύματα, άτμιση, H

2
O

2
.

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ DIAM 
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ
Εξετάζοντας τις ιδιότητες του πώματος 
φελλού Diam, είναι δυνατόν να δοθούν 
απαντήσεις όχι μόνο στο ζητούμενο του 
ασφαλούς πωματισμού αλλά και στο θέ-
μα της μετά την εμφιάλωση οινοποίησης.
1) Το πρώτο που πρέπει να αναφέρει κα-
νείς είναι το σύστημα καθαρισμού - α-
πόσμησης «Diamant» όπου με τη μέθο-
δο του CO

2 
εξάγονται όλες οι προσμείξεις 

στο υλικό, αφήνοντας καθαρή φελλίνη. 

Aς σημειωθεί ότι εξάγονται περίπου 150 
διαφορετικά μόρια με κύριο το TCA.
2) Το επόμενο σημαντικό σημείο είναι η 
χρήση μικροσφαιριδίων αέρα σε μικρό 
ποσοστό μέσα στο τρίμμα φελλού που ε-
πανασυντίθεται, ώστε να προσομοιάζει 
σε συμπιεστότητα και πλαστική επανα-
φορά τις ιδιότητες του φυσικού φελλού, 
προς το καλύτερο και να δημιουργεί επί-
σης την ασυνέχεια της φυσικής α’ ύλης.
3) Η σύνθεση των φελλών Diam (ως προς 
την πυκνότητα, κοκκομετρία κ.λπ.) τους 
κατηγοριοποιεί σε Diam 2, Diam 3, Diam 
5, Diam 10, Diam 30, γεγονός που επη-
ρεάζει την επιλογή του χρόνου συντήρη-
σης των οίνων.
4) Στο θέμα της διαπερατότητας η Diam, 
μετά από παρατηρήσεις και έρευνα, το-
ποθετεί τα καλύτερα αποτελέσματα του 
φυσικού φελλού σε διαπερατότητα μετα-
ξύ του 0,30 και 0,44 (κατά την κλίμακά 
της), με μεγαλύτερη συγκέντρωση γύρω 
από το 0,35. Σε αυτή την τιμή P035 το-
ποθετεί τη μεσαία διαπερατότητα. Όρι-
σε σε λιγότερο από τη μισή, P015, τη χα-
μηλή διαπερατότητα και απέδειξε ότι σε 
αυτή συντηρούνται αρτιότερα οι λευκοί 
και ροζέ οίνοι, ενώ εξελίσσονται καλύτε-
ρα πολλοί ερυθροί κυρίως υψηλής οξύ-
τητας και τανικότητας. Υπάρχει επίσης 
η πολύ χαμηλή διαπερατότητα P007 για 
πολύ αργή και μακρόχρονη παλαίωση.
5) Τέλος έδωσε στην αγορά τον φελ-
λό Diam 10 Origine, Diam 30 Origine, 
P015, πρωτοποριακά πώματα, διότι συ-
ντίθενται μόνο από φυσικές πρώτες ύ-
λες, φυσικό κερί μέλισσας και 100% ορ-
γανικές πολυόλες, εξασφαλίζοντας την 
πιο φυσική και ταυτόχρονα ασφαλή και 
μακρόχρονη εξέλιξη του οίνου. 

KEIMENO Χρήστος Κανελλακόπουλος *Οινολόγος
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Η ∆ούκισσα της 
Κορνουάλης στο 
Οινοποιείο Λυραράκη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τις γηγενείς ποικιλίες 
της Κρήτης και τις προσπάθειες που γίνονται για 
την ανάδειξη του αµπελοοινικού πλούτου του 
νησιού έδειξε η η ∆ούκισσα της Κορνουάλης, 
Καµίλα Πάρκερ Μπόουλς, που ξεναγήθηκε 
στο Οινοποιείο Λυραράκη στα πλαίσια της 
επίσηµης επίσκεψης που πραγµατοποίησε µε τον 
Πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο, στην Ελλάδα. Η 
∆ούκισσα της Κορνουάλης, που είναι µάλιστα 
πρόεδρος του Συλλόγου Αµπελοκαλλιεργητών 
και Οινοπαραγωγών του Ηνωµένου Βασιλείου 
(United Kingdom Vineyards Association) 
ξεναγήθηκε από τον Βαρθολοµαίο Λυραράκη και 
συµµετείχε σε γευσιγνωσία οίνων Λυραράκη, από 
την οινολόγο του οινοποιείου, Μύριαµ Αµπουζέρ, 
σε συνδυασµό µε τοπικά τυριά.

Κτήµα Τσέλεπου και Cycling4Wine 
µαζί για άλλη µια χρονιά στη Μαντίνεια

Στις 6 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε φέτος, για τέταρτη χρονιά, ο ποδηλατικός 
γύρος του Κτήµατος Τσέλεπου σε συνεργασία µε το club των οινόφιλων 
ποδηλατοδρόµων Cycling4Wine. Ήταν µια ανοιξιάτικη διαδροµή ανάµεσα στα 
αµπελοχώρια της Μαντινειακής γης, τα Αγιωργίτικα, το Παρθένι, το Ζευγολατιό 
και τα χωριά της Τεγέας µε υποχρεωτική στάση στο Μουσείο Τεγέας. Παρότι ο 
καιρός δεν συµµάχισε µέχρι το τέλος µε τους ποδηλάτες, η διοργάνωση στέφθηκε 
κατά γενική οµολογία µε απόλυτη επιτυχία. Υπενθυµίζεται ότι το Cycling4Wine 
διοργανώνει εδώ και δέκα περίπου χρόνια ποδηλατικούς γύρους σε διαφορετικές 
οινοπαραγωγικές ζώνες της Ελλάδας (Αττική, Νεµέα, κ.α.) και απευθύνει κάθε 
φορά ανοιχτό κάλεσµα σε φίλους του κρασιού και της ποδηλασίας να παντρέψουν 
τις δύο αυτές τους αγάπες µε τον πιο ευχάριστο τρόπο.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 11 ΜΑΪΟΥ

�DON’T DRINK IT EXPLORE IT�

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά

Mε επετειακή 
καµπάνια για
τα 130 χρόνια του  
o Οίκος Metaxa

ΜΑΙΟΣ 2018
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64-65_etairika_new.indd   64 27/06/2018   00:54



Wine Trails    65

Καλλιεργητικά

 

Φιλοξενία και οινογευσία
Η Semeli, ένα από τα πρώτα οινοποιεία 
στην Ελλάδα που έδωσαν ιδιαίτερη 
έµφαση στον αναπτυσσόµενο τοµέα 
του οινοτουρισµού, έχει σχεδιάσει 
για τους φίλους - επισκέπτες 
τρία διαφορετικά προγράµµατα 
γευσιγνωσίας, τα οποία υπό τον γενικό 
τίτλο #SEMELIWINEEXPERIENCE 
και υπόσχονται ένα µαγικό ταξίδι 
στο χώρο του κρασιού. Στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων αυτών οι 
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιµάσουν στην κεντρική αίθουσα 
φιλοξενίας ή στο κελάρι, διαφορετικές 
ετικέτες του οινοποιείου, µαζί µε 
τοπικά τυριά, χωριάτικα παξιµάδια, 
κριτσίνια και κράκερς. Επίσης όλα 
τα προγράµµατα γευσιγνωσίας 
µπορούν να συνδυαστούν µε ελαφρύ ή 
κανονικό γεύµα, κατόπιν παραγγελίας. 
Οι ώρες λειτουργίας του οινοποιείου 
είναι καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι 
Παρασκευή 10:00 π.µ.–16:00 µ.µ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΒΑΤΟΝ

 WINE EXPERIENCE

  

Με µια νέα καµπάνια που 
εκφράζει το όραµά του για την 
εξερεύνηση, «µιλώντας» σε 
όσους αισθάνονται εξερευνητές 
και ψάχνουν τις απολαύσεις 
της ζωής, γιορτάζει τα 
130 χρόνια του το Metaxa. 
Παράλληλα, καλεί το κοινό να 
εξερευνήσει την Ελλάδα, µέσα 

από συνεργασία µε το bar The 
Clumsies και ένα ταξίδι σε τρία 
ελληνικά νησιά. Η καµπάνια, µε 
κεντρικό µήνυµα «Don’t Drink it, 
Explore it», έχει µε συµµάχους 
τους εξερευνητές Mike Horn, 
Laura Bingham και Guillaume 
Nery ενώ ο Βασίλης Κυρίτσης, 
bartender του The Clumsies, 

δηµιουργεί τα cocktails 
των τριών εξερευνητών. 
Υπενθυµίζεται ότι στη µοναδική 
τέχνη δηµιουργίας του Metaxa 
συµµετέχει το γλυκό αρωµατικό 
Μοσχάτο της Σάµου, µε την 
αγαστή  συνεργασία του ΕΟΣ 
Σάµου µε τον Οίκο Μεταξά να 
µετρά πολλές δεκαετίες.

Νέα σειρά 
από τα αµπέλια 
του Αγ. Όρους
Μία νέα ετικέτα προστέθηκε 
πρόσφατα στην οικογένεια 
των εµβληµατικών κρασιών 
«Αγιορείτικο ΑΒΑΤΟΝ», 
ολοκληρώνοντας τη σειρά που 
κυκλοφορεί από την Tsantali. 
Η σειρά Αγιορείτικο ΑΒΑΤΟΝ 
περιλαµβάνει τέσσερις ετικέτες: 
● Αγιορείτικο ΑΒΑΤΟΝ (λευκό) 
Αθήρι 50% και Ασύρτικο 50%  
● Αγιορείτικο ΑΒΑΤΟΝ (ερυθρό)  
Ξινόµαυρο 50%, Grenache 30% 
και Ληµνιό 20%
● Αγιορείτικο ABATON Gold 
Selection (ερυθρό) - Cabernet 
Sauvignon 80% και Ληµνιό 20% 
βιολογικής καλλιέργειας
● Αγιορείτικο ΑΒΑΤΟΝ Λιαστό 
(φυσικώς γλυκός οίνος) – 
Ξινόµαυρο 50% και Grenache 
Rouge 50%.

ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ TSANTALI

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIAM

Παγκόσµια αποδοχή από 
το Chablis έως τη Ν. Αφρική
∆εν θα ήταν υπερβολή να µιλήσουµε για 
µια παγκόσµια διαρκώς εξαπλούµενη Di-
am... mania την τελευταία πενταετία. Από τα 
Grand Cru του Chablis ως τον Eben Sadie 
στη Νότιο Αφρική αυξάνεται ο αριθµός των 
οινοπαραγωγών που δηλώνουν τουλάχιστον 
ενθουσιασµένοι µε τα αποτελέσµατα χρήσης 
πωµάτων Diam σε κάθε στυλ κρασιού. ∆εν 
θα ήταν υπερβολή λοιπόν να πει κάποιος 
πως πιθανά κανένα άλλο πώµα φελλού 
δεν συγκεντρώνει τόσες ιδιότητες, ώστε 
να εξασφαλίζει αρτιότητα πωµατισµού, 
εξάλειψη ενδογενών προβληµάτων του 
φελλού και συνεπαγωγικά να συµβάλλει στην 
οµαλή εξέλιξη των οίνων, αναδεικνύοντας 
και όχι αντιµάχοντας τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά κάθε κρασιού. Απαιτεί : 
Γνώση και τήρηση ορισµένων ευνόητων και 
βασικών αρχών ορθού πωµατισµού. Επιζητεί: 
Πειραµατισµό και έρευνα για κατανόηση των 
χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς του, 
ώστε να αναδειχθεί ως εργαλείο πωµατισµού 
και οινοποίησης µετά την εµφιάλωση.
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ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ

Μαυρούδι 100% από τα Άβδηρα 
Μονοποικιλιακό Μαυρούδι ΠΓΕ Θράκη από επιλεγµένο αµπελοτόπι 
25 στρεµµάτων,  ένα κόκκινο ξηρό κρασί που παλαιώνει για 12 
µήνες σε δρύινο βαρέλι και έχει 13% αλκοόλ, αποτελεί µία από τις 
νέες προτάσεις του Κτήµατος Βουρβουκέλη. Το οινοποιείο από τα 
Άβδηρα Ξάνθης έχει στραφεί  στον εµπλουτισµό της γκάµας των 
προϊόντων του µε καθαρά µονοποικιλιακά κρασιά, µε πρώτη ύλη 
από ποικιλίες προερχόµενες, κυρίως, από τη Β. Ελλάδα, όπως 
είναι το Μαυρούδι και το Παµίδι από τη Θράκη αλλά κι άλλες 
ποικιλίες όπως το Ληµνιό. Ακόµη πιο πρόσφατη κυκλοφορία για το 
Κτήµα αποτελεί ο ροζέ ξηρός οίνος από 100% Παµίδι.

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΑΒΕ

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ EMPHASIS SYRAH
∆ύο ακόµα χρυσά µετάλλια έφερε στο Κτήµα Παυλίδη ο 
µονοποικιλιακός ερυθρός οίνος Emphasis Syrah 2014 ΠΓΕ ∆ράµα 
από τους διεθνείς διαγωνισµούς οίνου Challenge International 
Du Vin 2018 και Citadelles Du Vin 2018. Με αυτά τα µετάλλια το 
Emphasis Syrah έφτασε συνολικά στα 15 χρυσά. Πρόκειται για µία 
από τις βασικές ετικέτες του Κτήµατος από τα Κοκκινόγεια ∆ράµας, 
που δηµιουργήθηκε το 1998 από το Χριστόφορο Παυλίδη.

Πρόεδρος ξανά  
ο Στέλλιος Μπουτάρης
Εκλογές πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα για το νέο 
∆Σ της Ένωσης Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου 
Ελλάδος» όπου δόθηκε εντολή συνέχισης του 
έργου του στον ήδη πρόεδρο, Στέλλιο Μπουτάρη, 
για τη διετία 2018-2020. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το 
γεγονός πως στο µέσον της συνολικής θητείας 
του κ. Μπουτάρη, η Ένωση συµπληρώνει πλέον 
τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της.

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

«Τα καλά αρώµατα µπαίνουν σε µικρά 
µπουκαλάκια». Αυτή είναι η λογική πίσω 
από τη νέα άκρως καλοκαιρινή και 
φρέσκια σειρά προϊόντων του οινοποιείου 
Λαφαζάνη, «Koutsiko». 
Η νέα σειρά οινικών επιλογών, που 
παρουσιάστηκε την Πρωτοµαγιά 
στους επισκέπτες του οινοποιείου, 
κυκλοφορεί σε ατοµικές και ντιαζαϊνάτες 
συσκευασίες των 187ml. 
Η σειρά διαθέτει έξι επιλογές, δύο 
λευκές, δύο ροζέ και δύο ερυθρές 
στην ξηρή και την ηµίγλυκη εκδοχή 
τους, καλύπτοντας µία ευρεία γκάµα 
προτιµήσεων. Η ηµίγλυκη εκδοχή φάνηκε 
να ξεχωρίζει ιδιαίτερα στις προτιµήσεις 
των γυναικών, ενώ απέσπασε τα 
καλύτερα σχόλια και από τους άνδρες. 
«Ξεκινώντας από τα wine bars και τους 
χώρους εστίασης, η νέα σειρά “Koutsiko” 
κυκλοφορεί στην αγορά από τις 2 Μαΐου. 
Ενδεχοµένως αργότερα να µπει και σε 
κάποιες αλυσίδες λιανικής», ανέφερε η 
εµπορική διευθύντρια του οινοποιείου, 
Αθηνά Λαφαζάνη.

KOUTSIKO ΜΕ ΣΤΥΛ 
ΣΕ ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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Όταν ο Χρήστος Αϊβαλής βρήκε τα παρθένα κλήµατα που θα µπορούσαν 
να δώσουν το µεγάλο κρασί που οραµατιζόταν, δοκίµασε για χρόνια 

τις δυνάµεις του πριν τη δηµιουργία του µοναδικού Αρµακά

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟ

Παρουσίαση Αρμακάς 2014

KEIMENO Μιχάλης Χούλης * L3 WSET
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Αρμακάς σημαίνει σωρός από πέτρες. Όταν κάνεις μια 
βόλτα στην αμπελουργική ζώνη της Νεμέας, αποτυπώνε-
ται μέσα σου η εικόνα και η σημασία του.  
Είναι η ξερολιθιά που φτιάχνεται από τις πέτρες που βγαίνουν 
από το ίδιο το αμπέλι, όταν σκάβεται, και στην οποία, στη συνέ-
χεια, όσοι δουλεύουν στο αμπέλι κάθονται για να ξαποστάσουν, 
για να φάνε το κολατσιό τους όταν κάνουν διάλειμμα. Θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι είναι φόρος τιμής του αμπελουργού. Εί-
ναι πολύ σύνηθες να βλέπεις αμπέλια στη Νεμέα με αρμακάδες 
να τα οριοθετούν και να τα διαχωρίζουν από τα διπλανά τους. 
Στα πιο πετρώδη αμπελοτόπια της ζώνης, ιδιαίτερα σε αυτά που 
βρίσκονται χαμηλά στις πλαγιές, οι αρμακάδες εντυπωσιάζουν 
με τη μορφή που ο χρόνος έχει σμιλεύσει. «… Ξαποστάτης και α-
φουγκραστής από τους παλιούς καιρούς. Ήλιος καυτός, πάγος 
σκληρός, γέμισαν ρυτίδες την πέτρα. Εκκωφαντική σιωπή εξι-
στορεί το χρόνο…» όπως λέγαν οι παλιοί στη Νεμέα.

Είναι πολύ όμορφο να σου εξιστορεί ο Χρήστος Αϊβαλής
 την ιστορία και το όραμά του περπατώντας
 σε αυτά τα ιδιαίτερα αμπέλια. 
Σκοπός του ήταν να βρει κλήματα παρθένα, σκληραγωγημένα , 
ικανά να δώσουν το μεγάλο κρασί που οραματιζόταν. Του πήρε 
αρκετά χρόνια για να τα βρει και αμέσως ξεκίνησε δοκιμές μέ-
χρι να καταλήξει στο κρασί που αντιπροσώπευε ακριβώς αυτό 
που είχε στο μυαλό του. Δεν θα μπορούσε να δώσει άλλο όνο-
μα από «Αρμακάς». Η χρονιά του 2014, καθώς και όλες οι προ-
ηγούμενες, δεν ξεπερνούν τις 700 φιάλες. Ο Χρήστος λέει ότι 
αναζητά την ισορροπία σε συνδυασμό με την ένταση και έτσι η 
οινοποίηση του κρασιού πρέπει να εκτελείτε με τέτοιο τρόπο ώ-
στε πάντα να αναδεικνύει το terroir και τη χρονιά και όχι να κυ-
ριαρχεί επάνω τους. 

Ο Αρμακάς 2014 είναι ένα πολύ εντυπωσιακό 
κόκκινο κρασί με βαθύχρωμο μαυροκόκκινο χρώμα. 
Η ποικιλιακή σύνθεση έχει γίνει με έναν άκρως περίτεχνο τρό-
πο, ώστε να κρατηθεί η ένταση και η ισορροπία: 40% Syrah, 
20% Merlot, 5% Malbec δίνουν συγκλονιστική δύναμη και 
πλούτο και συνδυάζονται άψογα με την κομψότητα του Αγιωρ-
γίτικου, που αποτελεί το 35% του blend. 

Στη μύτη αναδύεται ένα έντονο μπουκέτο 
αρωμάτων που συνεχώς εξελίσσεται στο ποτήρι. 
Πιπεράτα αρώματα μπαχαρικών, πυκνά αρώματα μαύρων κε-
ρασιών, δαμάσκηνων, έντονος γραφίτης, αρώματα σοκολάτας, 
γλυκόριζας και βανίλιας. Στο στόμα ο υπερσυμπυκνωμένος ου-
ρανίσκος αποκαλύπτει ταυτόχρονα την ένταση, τον πλούτο και 
τη δομή αφήνοντας μία τεράστια γευστική διάρκεια που εντυ-
πωσιάζει και διεγείρει τα αισθητήρια του στόματος.  Ο μεγαλει-
ώδης χαρακτήρας του και το σώμα αναδεικνύονται στο στόμα 
με ακόμα περισσότερα αρώματα κόκκινων και μαύρων φρού-
των του δάσους, βατόμουρου, σμέουρου, νότες καπνού, βανί-
λιας και δέρματος. Ο συνδυασμός της υψηλής και δροσιστικής 
οξύτητας με τις δυνατές αλλά καλοδουλεμένες τανίνες δεν κυ-
ριεύουν το στόμα αλλά επιμηκύνουν την απόλαυση. Αυτός ο 
αδυσώπητος χαρακτήρας απαιτεί να ταιριάξει με πρωτεϊνούχα 
ψητά υψηλού επιπέδου όπως καλοσιτεμένα βουβάλια και μο-
σχάρια σε εξειδικευμένες κοπές.  

Ο Χρήστος Αϊβαλής ωριμάζει τον Αρμακά για 40 μήνες 

σε καινούργια γαλλικά λεπτόκοκκα δρύινα βαρέλια έτσι 
ώστε να τιθασεύσει τον ακραίο χαρακτήρα του. 
Αφού εμφιαλωθεί  παραμένει τουλάχιστον επιπλέον έξι 
μήνες για ξεκούραση  στη φιάλη, καθώς το κρασί κλείνει 
μέσα του ένα τεράστιο δυναμικό παλαίωσης και προσδοκά 
να μυήσει τον σύγχρονο καταναλωτή στον πολύπλευρο και 
συναρπαστικό κόσμο της ανεξερεύνητης Νεμέας. 

68-71_armakas.indd   69 27/06/2018   01:00



70    Wine Trails

Παρουσίαση

Σ ε μια πλαγιά λίγο έξω από το Κρα-
νίδι, στην περιοχή Κομίνι και σε 
υψόμετρο από 250 εώς 300 μέ-
τρων με βορειοανατολικό προσα-
νατολισμό, βρίσκεται ο αμπελώ-

νας της οικογένειας Κοντοβράκη. Εκεί ο 
Γιάννης Κοντοβράκης συνεχίζει με σεβα-
σμό να καλλιεργεί το αμπέλι όπου κληρο-
νόμησε από τον πατέρα του, Βασίλειο, ο ο-
ποίος, στα χρόνια της ακμής του, είχε μια 
από τις πιο φημισμένες ταβέρνες του τό-
που του, που λειτουργούσε μέχρι το 1970. 

Με μεγάλο μεράκι  ο Γιάννης Κοντοβρά-
κης και η ανιψιά του Αδαμαντία Κωτσά-
κη συνεχίζουν την πατροπαράδοτη ενα-
σχόληση, εκσυγχρονίζοντας όμως και 
την καλλιέργεια του αμπελώνα, τον ο-
ποίο έχουν τετραπλασιάσει σε έκταση. 
Η παραγωγή κρασιού γίνεται σήμερα 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που δι-
αθέτει το οινοποιείο τους, δίπλα στους 
αμπελώνες. Η διατήρηση και η παλαί-
ωση γίνεται με τις πιο σύγχρονες με-
θόδους αλλά πάντα με σεβασμό στην 

παράδοση. Βασική τους μέριμνα η δι-
αφύλαξη της ποιότητας. Τα κρασιά έ-
χουν βραβευτεί με μετάλλια σε διαγω-
νισμούς οίνου ανάμεσα σε ετικέτες με 
ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες.

Ο ΡΟΚΑΝΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ

«Αναβιώσαμε και διατηρούμε την πα-
λιά κρανιδιώτικη ποικιλία Ροκανιάρης. 
Τα παλιά  χρόνια υπήρχαν πολλές οικο-
γένειες στο Κρανίδι που καλλιεργούσαν  

Όλα ξεκίνησαν 
από δέκα κλήματα  

με τον τοπικό Ροκανιάρη
Σε υψόµετρο 250 έως 300 µέτρων λίγο έξω από το Κρανίδι  

ο Γιάννης Κοντοβράκης συνεχίζει να καλλιεργεί το αµπέλι µε 
υπερσύγχρονες µεθόδους αλλά και σεβασµό στην οικογενειακή παράδοση
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μικρά αμπελάκια για το κρασί του σπι-
τιού με διάφορες ποικιλίες, κυρίαρχη ό-
μως πάντα ήταν η ποικιλία Ροκανιάρης. 
Πλέον είμαστε οι μοναδικοί καλλιεργη-
τές και ο Ροκανιάρης είναι ΠΓΕ Αργολί-
δας. Η ποικιλία αυτή πήρε την ονομασία 
της από την κάπως σκληρή και τραγανή 
ρόγα του σταφυλιού που στο στόμα δίνει 
την αίσθηση του ροκανίσματος», σημει-
ώνει ο Γιάννης Κοντοβράκης. 
Και συνεχίζει: «Ο σκοπός είναι οι άνθρω-
ποι που έρχονται στο χώρο μας να χα-
λαρώνουν, να ηρεμούν, να διασκεδά-
ζουν και να φεύγουν με γεμάτη την ψυ-
χή τους. Ασχολούμαστε με το αμπέλι και 
το κρασί, όχι μόνο για βιοπορισμό αλλά 
και για να γνωρίζουμε ανθρώπους, για 
να κάνουμε φίλους. Το κρασί δένει πα-
ρέες, κάνει φίλους και προπαντός…. ευ-
φραίνει καρδίαν ανθρώπου!».  

Οι επισκέπτες µπορούν να γνωρίσουν 
και να δοκιµάσουν από κοντά όλα τα 

κρασιά του Οινοποιείου Κοντοβράκη, 
αφού οργανώνονται γευσιγνωσίες 

κατόπιν ραντεβού για µικρές αλλά και για 
µεγαλύτερες παρέες, σηµειώνει  

η Αδαµαντία Κωτσάκη. 
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Ειδήσεις

Το tagline «Joie 
de Bière» αποτελεί 
παράφραση της 
γαλλικής έκφρασης 
«joie de vivre» 
(χαρά της ζωής).

8o Athens Open 
Air Film Festival

Το Φεστιβάλ Θερινού 
Κινηµατογράφου της Αθήνας 
που έχει γίνει πλέον θεσµός, 
καλεί τους λάτρεις των καλών 
ταινιών σε περισσότερες από 15 
προβολές, στα πιο απρόσµενα 
σηµεία της πόλης και κάτω 
από τον έναστρο αττικό ουρανό 
µε ελεύθερη είσοδο και τη 
συνοδεία µίας παγωµένης Fis-
cher. Για ακόµη ένα καλοκαίρι 
Fischer και σινεµά πάνε µαζί, για 
µοναδικές βραδιές.

Παγκόσµια καµπάνια 
τρέχει σε 19 χώρες 

Τη µεγαλύτερή της έως 
τώρα παγκόσµια καµπάνια, 
µε µήνυµα «Joie de Bière» (η 
χαρά της µπύρας), λανσάρει 
η βελγική Stella Artois. Η 
καµπάνια θα «τρέξει» σε 19 
χώρες συµπεριλαµβανοµένων 
των ΗΠΑ. «Στόχος µας είναι να 
εµπνεύσουµε τους καταναλωτές 
να βρουν το χρόνο να χαρούν 
πραγµατικά τη ζωή», αναφέρει 
στα διεθνή µέσα ο Harry Lewis, 
αντιπρόεδρος της Stella Artois. 

Με τη Fischer Stella Artois

ΤΕΣΣΕΡΑ
SUPERIOR 
TASTE AWARDS 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΖΑ 
Και µία σταθερή θέση 
στους Πρωταγωνιστές της 
Ελληνικής Οικονοµίας

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης κατέκτησε τέσσερα Superior Taste Awards α-
πό το Διεθνές Ινστιτούτο Ανώτερης Γεύσης και Ποιότητας (iTQi), για τις μπύρες 
ΕΖΑ Fine Lager, EZA Premium Pilsener, Blue Island και EZA Alcohol Free. Μά-
λιστα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της ΕΖΑ βρίσκονται για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά ανάμεσα στα πιο ποιοτικά και γευστικά προϊόντα της Ευρώπης μέσα 
από μία διαδικασία τυφλής γευσιγνωσίας στην οποία συμμετείχαν 175 chefs και 
sommeliers από τις πιο αναγνωρισμένες λέσχες μαγείρων και γευσιγνωστών.
Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας. Παράλληλα την ανώτερη διάκριση 
για τον κλάδο της ζυθοποιίας κατέλαβε η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης στη 
διοργάνωση «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας». Η τελετή απονομής 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής τη Δευτέρα 11 Ιουνίου και τη διάκριση 
παρέλαβε ο Αθανάσιος Συριανός, προέδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ.

Το νέο τεύχος
έρχεται στις 21 Ιουλίου

µε την Agrenda 
B & B

M A G A Z I N E

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ

Με στέµµατα αφρού να στολίζουν 
κάθε γωνιά της Ελλάδας και τους... 
πρίγκιπες της εγχώριας ζυθοποίησης 
κάνουν τις αλχηµείες τους το καλοκαίρι 
προβλέπεται δροσερό. Όπως και το νέο 
τεύχος του B&Β που έρχεται στις 21 
Ιουλίου, για να αποκαλύψει τη δική του 
συνταγή, να προτείνει τις καλύτερες 
ετικέτες αλλά και να να περπατήσει το 
διάσηµο Beer Mile του Λονδίνου...

Beer ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κώστας Λώνης
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ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

COCKTAILS
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ TWIST

Ήρθε η στιγµή τα εγχώρια αποστάγµατα να βρουν τη θέση τους 
στον παγκόσµιο χάρτη µε έναν τρόπο πιο σύγχρονο. Μπαίνοντας στις 

συνταγές των cocktails το ελληνικό απόσταγµα αποκτά έναν άλλο αέρα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρίνα Σκοπελίτου
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Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί 
το μότο «think global, act local» 
και που οι απανταχού ταξιδευ-
τές προσπαθούν να γνωρίσουν 
τους τόπους που επισκέπτονται 

μέσα από τις γεύσεις τους, είναι καιρός τα 
ελληνικά αποστάγματα να βρουν και να 
κατοχυρώσουν τη θέση τους στον παγκό-
σμιο χάρτη. Από την άλλη, το ελληνικό α-
πόσταγμα, και ιδιαιτέρως το τσίπουρο, ως 
προϊόν ενισχύεται συνεχώς λόγω των αλ-
λαγών στον τρόπο διασκέδασης και της α-
νόδου των τσιπουράδικων. Φυσικά, κα-
λοδεχούμενη αυτή η εξέλιξη, γιατί ώθησε 
τους αποσταγματοποιούς να μας δώσουν 
καλύτερη ποιότητα και νέες προτάσεις, 
όμως έχει έρθει η στιγμή για το επόμενο 
βήμα. Καθώς η Αθήνα γίνεται όλο και πιο 
γνωστή για τη δυναμική μπαρ σκηνή της, 
οι Έλληνες αποσταγματοποιοί πρέπει να 
βρουν έναν σύγχρονο τρόπο να προσεγ-
γίσουν τον μοντέρνο καταναλωτή. Ποιο 
θα μπορούσε να είναι καλύτερο μέσο για 
να το καταφέρουν αυτό; Μα φυσικά το να 
μπουν στις συνταγές των cocktails. 

AΥΞΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥΣ

Δροσερά, πολύχρωμα και παιχνιδιάρικα, 
τα cocktails είναι μία τάση που δεν γυρί-
ζει πίσω. Σύμφωνα με έρευνα που πραγ-
ματοποίησε το World Class των Reserve 
Brands της Diageo, σε συνεργασία με το 
The Future Laboratory, μία από τις κο-
ρυφαίες εταιρείες πρόβλεψης των τάσε-
ων διεθνώς, η κουλτούρα των cocktails 
μπορεί μόνο να αναπτυχθεί περαιτέρω, 
καθώς κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει 
σημάδι πτώσης. Επιπλέον, υπολογίζε-
ται ότι μέχρι το 2020 περισσότεροι από 
400 εκατομμύρια νέοι καταναλωτές θα 
απολαμβάνουν πολυτελή spirits. Ακόμη 
πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ως 
μόδα τα cocktails έχουν ξεπεράσει προ 
πολλού τα όρια των μεγάλων μητροπό-
λεων, όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδί-
νο, κατακτώντας το κοινό αναπτυσσόμε-
νων χωρών. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η 
κατανάλωση στην Αφρική και τη Μέση 
Ανατολή έχει αυξηθεί κατά 26%, στην 
Ασία κατά 15% και στην Κίνα κατά 22%. 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι επόμενες τά-
σεις στα cocktails επιτάσσουν «ριζοσπαστικά» 
cocktail, «συναισθηματικά» cocktail, αλλά και 
cocktail που κλείνουν την «ιστορία σε ένα 

ποτήρι». Πρόκειται για συνταγές που στόχο 
έχουν να αφηγηθούν μία ιστορία και να μετα-
φέρουν τους καταναλωτές σε εξωτικούς προ-
ορισμούς με τη χρήση τοπικών spirits. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μπαρ 
Artesian του Λονδίνου, όπου οι bartender 
ρωτούν τον προορισμό των τελευταίων δια-
κοπών των καταναλωτών για να δημιουργή-
σουν cocktails που εκπροσωπούν τον συγκε-
κριμένο τόπο και να εγκλωβίσουν τη διάθεση 
των διακοπών σ’ ένα ποτήρι. 

AEGEAN COCKTAILS & 
SPIRITS FESTIVAL 2018
Αυτό τον σκοπό, του επαναπροσδιορισμού 
των ελληνικών αποσταγμάτων στη συνεί-
δηση του μοντέρνου καταναλωτή, θέλη-
σε να υπηρετήσει το Aegean Cocktails & 
Spirits Festival 2018, μια πρωτοβουλία 
του Difford’s Guide Greece, που πραγμα-
τοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Απριλίου στην 
ταράτσα του 360ο Cocktail Bar στο Μο-
ναστηράκι. Για μία ολόκληρη μέρα, από 
τις 13:00 έως τις 22:00 μ.μ., οι επισκέπτες 
του festival είχαν την ευκαιρία να γευτούν 
βραβευμένα ελληνικά αποστάγματα από 
κορυφαίους παραγωγούς, καθώς και πά-
ρα πολλά cocktails με ένα ελληνικό twist, 
που παρασκευάστηκαν από τους bartender 
των μεγαλύτερων cocktail bar της Αθήνας.  
Οι επισκέπτες μπορούσαν φυσικά να δο-
κιμάσουν τα αποστάγματα και μόνα τους,  
αλλά και να κατατοπιστούν   

Σύµφωνα µε έρευνα που 
πραγµατοποίησε το World Class 
των Reserve Brands της Diageo, 
υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020 
περισσότεροι από 400 εκατοµµύρια 
νέοι καταναλωτές θα απολαµβάνουν 
πολυτελή spirits. 
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Η ιδιαιτερότητα του τσίπουρου αλλά και η αξιοποίησή του στις συνταγές 
των cocktail παρουσιάστηκαν στα σεµινάρια του Aegean Cocktails & 

Spirits Festival 2018. Ας πάρουµε µία ιδέα...

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΝΑΙ 
...αλλά αλλιώς

από εξειδικευμένους bartender για τη 
χρήση τους μέσα σε cocktail. Επίσης, πα-
ρουσιάστηκαν σεμινάρια για την ιδιαι-
τερότητα του τσίπουρου αλλά και για το 
πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πα-
ρασκευή ενός cocktail. 
Λαμβάνοντας όλη αυτή την πληροφορία, 
οι επισκέπτες μπορούσαν μετά να φτιά-
ξουν τα δικά τους Αegean Cocktails στους 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους του «fun 
cocktailmaking». 
Επιπλέον, οι επαγγελματίες είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα μία σειρά σεμινα-
ρίων του P(our), μίας ΜΚΟ που ίδρυσαν 
μερικοί από τους καλύτερους bartender 
του κόσμου, με κεντρική θεματική 
το «Localisation».  
Τον συντονισμό των σεμιναρίων είχαν η 
Ντένη Καλλιβωκά και η Ελένη Νικολού-

λια, ενώ ως ομιλητές συμμετείχαν η Βι-
βή Βασδαβάνου, ο Ισίδωρος Αρβανίτης, 
η Λουκία Λουκά, η Καλλιόπη Θεοδώρου, 
ο Δημήτρης Μηλιώτης, ο Δημήτρης Γρι-
ζάς, ο Κώστας Καρδάσης καθώς και ο Θά-
νος Καραθάνος και όλοι τους μετέδωσαν 
πολλές σημαντικές πληροφορίες για το 
τσίπουρο και τη σημαντικότητά του.
Στο Aegean Cocktails & Spirits Festival 
συμμετείχαν με τα προϊόντα τους (αλφα-
βητικά) οι: ● Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδω-
ρος Αρβανίτης M Dry, Δεκαράκι, Άδολο, 
● Β. Γ. Σπηλιόπουλος-  4041, Blue Bay 
Gin, ΝΥΧ μαυροδάφνη, ● Eoliki Λικέρ, 
● MΕTAXA, ● Αποσταγματοποιία Τσι-
λιλή, ● Αποσταγματοποιία Αποστολάκης, 
● Nopera Οινοποιητική Σάμου, ● Απο-
σταγματοποιία Καρδάση, ● Three Cents, 
●LKC – Grace Gin, ● Avantes Distillery, 
● Concepts AE - Skinos Mastiha Spirit, 

Otto’s Athens Vermouth, ●  Puro 
Karathanos Artisan Spirits, ● Ένωση οι-
νοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» , 
● Zoinos Winery – Zitsa, ● Κτήμα Πόρτο 
Καρράς, ● Κυρ -Γιάννη, ● Tsantali. 

ΜETAXA: ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ 
ΤΩΝ COCKTAILS
Στο festival συμμετείχε και το Metaxa, το εμ-
βληματικό ελληνικό αλκοόλ, που προσφέ-
ρεται ως «πολυεργαλείο» στα χέρια ενός 
barman. Είτε είναι το χρώμα, το άρωμα ή η 
γεύση του, η αύρα του το Metaxa ως βάση 
έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουρ-
γία ξεχωριστών cocktail. Ο πλούσιος αρω-
ματικός του χαρακτήρας διευκολύνει τις ζε-
στές αναμείξεις. Συνδυάζεται πολύ εύκολα 
με φρουτώδη λικέρ, μπαχαρικά και χυμούς 
από κόκκινα φρούτα.  

AEGEAN NEGRONI 
TΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ

30 ml Τσίπουρο Τσιλιλή
20 ml Martini Ambrato Vermouth
10 ml Amontillado Sherry
30 ml Martini Bitter
5 ml Λικέρ περγαµόντο
1 γρ. σπόροι µάραθου
1 γρ. δίκταµο

Ανακατεύουµε όλα τα υλικά µε mixing 
glass και σερβίρουµε µε δύο ice balls.  
Γαρνίρουµε µε φύλλο κάππαρης. 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Καλλιεργητικά

COCKTAIL TSIPOURO KANENAS
TSANTALIS

Tsipouro Kanenas 
Αloe liqueur Vedrenne 
Elderflower Tonic Thomas Henry 
Plum bitter φιάλη 
Μήλα κόκκινα

Γεµίζουµε όλο το ποτήρι παγάκια (όχι 
τριµµένα) µε δοσοµετρητή βάζουµε 

45ml Tsipouro Kanenas,
20ml Αloe liqueur Vedrenne,
3 σταγόνες Plum bitter φιάλη,
100ml Elderflower tonic Thomas Henry
και τέλος 4 λεπτές φέτες από µήλα 
κόκκινα και ανακατεύουµε ελαφρώς. 
Το Coctail Tsipouro Kanenas 
δηµιούργησαν οι ∆ηµήτρης Κορρές και 
∆ηµήτρης Βακουφάρης.
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Εκδηλώσεις

Μέρες Πολιτισμού και Οίνου  
για άλλη μια χρονιά στη Δράμα

Την πετυχηµένη διοργάνωση ∆ραµοοινογνωσία φιλοξένησε για 
5η συνεχόµενη χρονιά η ∆ράµα προσκαλώντας τους λάτρεις του 
καλού κρασιού να γευτούν εξαιρετικά κρασιά που συνθέτουν 
την γαστρονοµική ταυτότητα της πόλης και να βιώσουν το 
µεγάλο θαύµα που βιώνει η περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια στις 
οινοποιητικές τεχνικές. Στο πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων 
συµµετείχαν φορείς πολιτισµού της ∆ράµας, επαγγελµατίες 
του άρτου και του οίνου ενώ πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα της 
Ένωσης Οινοποιών ∆ράµας την Παρασκευή 26 Μαΐου µε θέµα 
«Οίνοι ∆ράµας: Η ∆ράµα διεκδικεί µια Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης για τα κρασιά της». 

Μια μοναδική ταξιδιωτική 
και γευστική εμπειρία 
στους Δρόμους του 
Κρασιού της Ελλάδας

ΠΛΗΘΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Με πρωτότυπες ενέργειες όπως οι 
διαγωνισµοί φωτογραφίας µέσω των 
social media, τα ελληνικά οινοποιεία 
κέρδισαν τις εντυπώσεις οργανώνοντας 
το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαΐου τις 
«Ανοιχτές Πόρτες», την καθιερωµένη 
δράση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Πόλεων του Κρασιού, που έχει στόχο 
τη γνωριµία του καταναλωτικού κοινού 
µε το χυµό του σταφυλιού. Από τις 11 
περίπου το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα τα 
επισκέψιµα οινοποιεία που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα σε όλη την ελληνική επικράτεια 
άνοιξαν τις πόρτες τους και προσκάλεσαν τον 
καταναλωτή σε µια διαφορετική απόδραση 
Σαββατοκύριακου, γεµάτο ξεναγήσεις, 
γευσιγνωσίες, παρουσιάσεις αλλά και πλήθος 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, που όλες τους 
είχαν σαν σαν κεντρικό πρωταγωνιστή το 
κρασί. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι ο 
διαγωνισµός φωτογραφίας µέσω social 
media που έλαβε χώρα στους ∆ρόµους 
της Β. Ελλάδος ολοκληρώθηκε µε 
επιτυχία εισπράττοντας χιλιάδες likes!

Οι εκδηλώσεις της ∆ράµας περιλάµβαναν τον αγώνα 
δρόµου Drama Wine Trail, 12 χιλιοµέτρων, στον οποίο 
συµµετείχαν αθλητές από όλη την Ελλάδα. 
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Καλό εργαλείο marketing 
που κοστίζει ελάχιστα 
Πραγµατοποιήθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά ο 
διαγωνισµός  Wine Olymp Awards 2018 από την 
Confexpo Ltd, στις 26 και 27 Μαΐου στο ξενοδοχείο 
Wyndham στην Αθήνα. Σύµφωνα µε πρόσφατη 
µελέτη του American Association of Wine Econ-
omists (AAWE), η διάκριση ενός οίνου σε έναν 
διαγωνισµό µπορεί να αυξήσει έως και 13% την 
τιµή του συγκεκριµένου προϊόντος. Στο ίδιο µήκος 
κύµατος ο διοργανωτής του διαγωνισµού, Γιώργος 
Κουβέλης, µιλώντας  στο Wine Trails ανέφερε: 
«Όποιος καταφέρει να αποσπάσει ένα βραβείο 
µπορεί να χρησιµοποιήσει το λογότυπό µας πάνω 
στη συσκευασία του προϊόντος και όχι µόνο. Μπορεί 
επίσης να κάνει χρήση του λογοτύπου στα social 
media ή το website του, δίνοντας έτσι υπεραξία 
στο προϊόν του. Ο καταναλωτής και ο έµπορος 
που θα δει το βραβείο θα θεωρήσει εκ προοιµίου 
ότι το προϊόν είναι ανώτερης ποιότητας, άρα θα το 
εµπιστευτεί πιο εύκολα. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι 
συνεισφέρουµε στην εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων και την αύξηση των εξαγωγών τους, 
παρέχοντας ένα καλό εργαλείο marketing που 
κοστίζει ελάχιστά και είναι εύκολα αναγνωρίσιµο».

Στην κορυφή η Οινοποιητική Μονεµβασιάς

Καλύτερος Οίνος του ∆ιαγωνισµού αναδείχθηκε στη φετινή 
διοργάνωση το Μονεµβασία – Malvasia  2012 Οίνος Λιαστός 
της Γ. Τσιµπίδης & Σία Οινοποιητικής Μονεµβασιάς Ε.Ε (από την 
κατηγορία Καλύτερος Επιδόρπιος Οίνος). Για την ανάδειξή του  
επαναξιολογήθηκαν και από τους 30 κριτές οι καλύτεροι οίνοι µε 
χρυσό µετάλλιο της κάθε κατηγορίας. Στα βραβευθέντα µε χρυσό 
µετάλλιο κρασιά ήταν επίσης ο Χαρισµατικός Sauvignon Blanc 2017 
της Καµπερίδου Χρυσούλας, το Shoufas Ροζέ Dry 2017, το Argus 
Syrah 2015 της Οινοποιίας Κορωνιώτη, το Samos Anthemis 2012 του 
Ε.Ο.Σ. Σάµου, το Frizzante 2017 της Ν. Κουκουλίθρας & Υιοί ΟΕ κ.ά. 

WINE OLYMP AWARDS
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Mε αφορµή µια φωτογράφηση για την προώθηση των Μεγάλων 
Ηµερών της Νεµέας 2018, 28 οινοποιοί της ζώνης συναντήθηκαν 
στην αυλή του σπιτιού Venikos, συζήτησαν για τις προοπτικές του 
Αγιωργίτικου, δοκίµασαν ο ένας τα κρασιά του άλλου και βέβαια είχαν 
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις µε χαλαρή διάθεση χωρίς την 
πίεση των επίσηµων συναντήσεων του οινικού κλάδου

Η υποστήριξη του ελληνικού κρασιού 
απαιτεί δημιουργική σκέψη, πάθος, 
στόχευση και, κυρίως, ενότητα, ήταν η 
κυρίαρχη σκέψη της ημέρας. Αυτό άλ-
λωστε υποδεικνύει η ίδια η φύση του 
κρασιού. Με αυτά τα δεδομένα οι 28 οι-
νοποιοί της Νεμέας συναντήθηκαν για 
να αποφασίσουν από κοινού τη φιλοσο-
φία της μεγάλης εκδήλωσης που οργα-
νώνουν, ο  ο κυρίως κορμός της οποιας 
θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 31 Αυ-
γούστου, 1η και 2 Σεπτεμβρίου. Ο λό-
γος για τη μεγάλη γιορτή του Αγιωργί-
τικου, τις Μεγάλες Μέρες της Νεμέας 
για το έτος 2018. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα οινο-
ποιεία: Οινοποιείο Ζαφείρη, Κτήμα Νι-
κολάου, Οινοποιείο Μπαραφάκα, Κτή-
μα Ρεπάνη, Kτήμα Όψιμος, Κτήμα Γκό-
φα Οινοποιείο Αθανασίου, Οινοποιείο 
Γιαννίκου, Κτήμα Αναγέννηση, Κτή-
μα Ράπτη, Κτήμα Νέμειον, Κτήμα Βα-
σιλείου Κτήμα Μητραβέλα, ΑΟΣ Νε-
μέας, Σοφία της Φύσης, Κτήμα Πυργά-
κη , Κτήμα Τσέλεπου, Κτήμα Παλυβού, 
Αμπελώνες Ζαχαριά, Οινοποιείο Λαυ-
κιώτη, Οινοποιείο Λιάκου, Οινοποι-
είο Λαφαζάνη, Οινοποιείο Παπαντώνη, 
Οινοποιείο Κορωνιώτη, Κτήμα Γαίας, 
Στροφιλιά, Κτήμα Σκούρα. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ 
ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ 2018
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Πίνοντας ροζέ στη Ν. Υόρκη

 Winzerfest στο Αµβούργο

Wein am Stein

Φεστιβάλ Γκουρµέ στο 
Chateaux de Pommard

28 Ιουλίου

23-26 Αυγούστου

13-24 Ιουλίου

13-15 Ιουλίου 

Ροζέ κρασιά, ροζέ σαµπάνιες, αφρώδεις οίνοι 
µουσική και καλοκαίρι στο Summer Rose and 
Bubbly Fest που λαµβάνει χώρα στο East End 
του Long Island. Περισσότεροι από 25 ντόπιοι 
παραγωγοί διαθέτουν τα προϊόντα τους σε ένα 
φεστιβάλ γευσιγνωσίας οίνου. 

Το «αντισυµβατικό» λιµάνι του Αµβούργου 
διοργανώνει το δικό του φεστιβάλ κρασιού 
και φαγητού, γνωστό ως «Winzerfest», στην 
ιστορική πλατεία Spielbundenplatz στην καρδιά 
του St. Pauli, συστήνοντας στο κοινό Γερµανούς 
οινοπαραγωγούς από τους πιο διάσηµους 
αµπελώνες της χώρας.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε 
χρονιά και συνδυάζει φολκλόρ στοιχεία µε 
αρκετό κρασί. Κάθε απόγευµα οι αµπελώνες του 
Wurzburg γεµίζουν από λάτρεις του κρασιού και 
ήχους ζωντανής παραδοσιακής µουσικής.

Στον αµπελώνα του Chateau de Pommard, που 
είναι παγκοσµίως γνωστός για το κόκκινο Clos 
Morey-Monge, ξεκινούν οι ετοιµασίες για ένα 
γκουρµέ φεστιβάλ. Εκτός από πιάτα µαγειρεµένα 
από ντόπιους chefs, οι λάτρεις του κρασιού θα 
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους 
οίνους από τη Βουργουνδία, µεταξύ των οποίων 
τα διάσηµα Côte des Nuits και Côte de Beaune.

Εκδηλώσεις πού & πότε

Αn Italian 
Wine Journey

International Βulk Wine & Spirits Show

Decanter Fine Wine Encounter

Πρόκειται για µία νέα µονοήµερη 
εκδήλωση, αυστηρά για όσους έχουν 
εµπορικό ενδιαφέρον, επικεντρωµένη 
στις τεράστιες επιλογές που προσφέρει 
η ιταλική οινική βιοποικιλότητα στο 
σύνολό της. Όσοι λοιπόν αναζητούν 
τα επόµενα διαµάντια του ιταλικού 
αµπελώνα καθώς και κρασιά µε 
εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής θα 
πρέπει να σπεύσουν στις 4 Ιουλίου 
στο κεντρικό Λονδίνο. Κρασιά απο 
ποικιλίες  όπως Vespaiolo, Pedevenda, 
Marzemina Bianca, Gruaja, Groppello, 
Riesling Italico, Uva Rara, Vite dei 
Fantini, Mornasca, Erbaluce, Vespolina, 
θα έχουν την τιµητική τους.

Στο San Francisco της California  των 
Η.Π.Α. θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια 
καθιερωµένη συνάντηση των ανθρώπων 
του χύµα (bulk wine) κρασιού. Με τον 
τοµέα να δείχνει διαρκώς αυξητικές τάσεις 
την τελευταία πενταετία και τις προβλέψεις 

να µιλούν για επιπλέον στεθερή άνοδο 
στο άµεσο µέλλον, αποτελεί µιας πρώτης 
τάξης ευκαιρία για όσους επιθυµούν να 
ανοίξουν νέες αγορές, να τολµήσουν 
στις ιδιωτικές ετικετες (private labels),να 
ενηµερωθούν για ο,τι νέο. 

Τo καθιερωµένο ραντεβού του διεθνούς 
οινικού περιοδικού Decanter µε την 
αφρόκρεµα της οινικής σκηνής έχει 
ανακοινώσει και φέτος πληθώρα master-
classes και discovery theatres. Aνάµεσά 
τους ξεχωρίζουν «Οι τρεις δεκαετίες του 
Sassicaia», «Κρασιά απ την Κίνα» καθώς 
και τα «Πιο αξιοµνηµόνευτα κρασιά του 
Steven Spurrier». Η υψηλή οργανωτική 
ποιότητα αποτελεί από µόνη της κίνητρο 
για παρθενική επίσκεψη στην έκθεση.

4 IOYΛΙΟΥ 

25�26 IOYΛΙΟΥ  

3�4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
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Δεν είναι η γαστρονομία 
που δένει τα τυριά των 
Γάλλων με ερυθρό κρασί

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Κατά γενική οµολογία τα 
λευκά κρασιά συνδυάζονται 
υπέροχα µε το τυρί. Η διάσηµη 
ιστοσελίδα συνταγών «Kitchn» 
ορκίζεται στο συνδυασµό ενός 
λουλουδένιου Gewürztramin-
er µε ένα «µαστιχωτό» mor-
bier και φυσικά ένα chèvre 
από την Κοιλάδα του Λίγηρα 
ταιριάζει απίστευτα µε ένα 
ντόπιο Pouilly Fumé. Παρόλα 
αυτά οι Γάλλοι ειδήµονες στο 
wine pairing προτιµούν να 
συνοδεύουν τους δίσκους 
µε τα τυριά τους µε κόκκινα 
κρασιά µόνο. Γιατί άραγε;

Η πρακτική αυτή είναι περισσότερο πολιτισµική παρά 
γαστρονοµική, εξηγεί η Anne Moreau, υπεύθυνη δηµοσίων 
σχέσεων του Κτήµατος Louis Moreau στην Βουργουνδία. «Την 
περίοδο του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου, η ηµερήσια µερίδα που 
δινόταν στους στρατιώτες περιλάµβανε ένα τυρί καµαµπέρ και 
250 ml κόκκινου κρασιού», εξηγεί. Αυτές οι ποσότητες µπορεί να 
ακούγονται στους σύγχρονους επαγγελµατίες της εστίασης ως 
πολύ γενναιόδωρες, ωστόσο ένας πρακτικός λόγος κρύβεται 
πίσω από αυτήν την πολυτέλεια στο µέτωπο του πολέµου. 
Τα αποθέµατα νερού ήταν µολυσµένα και ως εκ τούτου τα 
σφραγισµένα µπουκάλια κρασιού ήταν πιο ασφαλή στο να 
καταναλωθούν από τους στρατιώτες. 
Ταυτόχρονα, οι οινοπαραγωγοί της Γαλλίας εκείνο τον καιρό 
παρήγαγαν κατά βάση κόκκινο κρασί, συµπληρώνει η κυρία 
Moreau. Ο λόγος γι’ αυτό και πάλι πρακτικός. «Είχαν µόλις 
καλλιεργήσει νέες ποικιλίες αµέσως µετά την καταστροφή της 
φυλλοξήρας» ανέφερε, για να προσθέσει πως «συν τοις άλλοις, 
οι παραγωγοί έβλεπαν µε αυτές τις ποικιλίες πολύ µεγαλύτερες 
αποδόσεις». Άλλωστε η προσφορά επιπλέον «χυµού» στους 
στρατιώτες στο πεδίο της µάχης, ενίσχυε το ηθικό τους.
Προχωρώντας προς το τέλος του πολέµου, οι «µερίδες» του 
κρασιού στο µέτωπο έφτασαν τα 750 ml. «Τα επίπεδα αλκοόλ 
σε αυτό το κρασί ήταν πολύ χαµηλά, οπότε οι στρατιώτες 
µπορούσαν να πίνουν σε κάθε µέρα χωρίς πρόβληµα», εξήγησε 
η κυρία Moreau. Με αυτή την αφετηρία και φθάνοντας στο σήµερα 
ο συνδυασµός κόκκινου κρασιού µε τυρί παραµένει στις ζωές 
των πολιτών, αφού οι παραδόσεις σπάνε πιο δύσκολα απ’ ό,τι ένα 
κεφάλι εκλεκτό Comté.         Πηγή: https://vinepair.com

O συνδυασµός 
των τυριών κυρίως 
µε κόκκινο κρασί 
παραµένει στις 
ζωές των Γάλλων 
πολιτών και των 
συµπατριωτών 
τους ειδηµόνων στη 
γευστική αρµονία  
του τυριού.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Τεύχος  Νο 18 
Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ  ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 4 ευρώ 
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ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ  
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