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Τεύχος Νο 32 Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2022
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 3 ευρώ

ΜΕ ΤΗ ΓΟΗΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ 
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

ΒΟΥΤΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΤΙΚΟ
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Η Μαυροδάφνη δεν είναι καλή 
µόνο για τη Θεία Κοινωνία

επίσκεψη πριν από λίγες µέρες του Wine Trails στα οινοποιεία της 
Κεφαλονιάς αποτέλεσε µια ευχάριστη έκπληξη για τη µεθοδικότητα και το 
δηµιουργικό πνεύµα µε το οποίο µια πρωτοπόρα οµάδα αµπελουργών και 
οινοποιών του νησιού του Ιονίου, έχει καταφέρει να φιλοτεχνήσει από την 

αρχή το νέο πρόσωπο ενός ιστορικού αµπελώνα. 
Σε πείσµα του µύθου που θέλει τους Κεφαλονίτες να ακολουθούν ο καθένας τον δικό 
του δρόµο και τους Αργοστολίτες να µην θέλουν να αντικρίσουν τους Ληξουριώτες, στην 
υπόθεση του κρασιού βασιλεύει εδώ και καιρό το κοινό όραµα και η συνεργασία. 
Αυτές ήταν οι αρχές που ξανάβαλαν στα µεγάλα σαλόνια την παρεξηγηµένη για πολλά 
χρόνια και εµβληµατική για το νησί Ροµπόλα, οι ίδιες αρχές αποκατέστησαν στο θρόνο της 
και την ξηρή Μαυροδάφνη, η οποία µπορεί να στέκεται ισάξια, τουλάχιστον σαν δυναµικό 
ποικιλίας, δίπλα στις µεγάλες κυρίες του ευρωπαϊκού αµπελώνα. 
Σ’ αυτήν τη βάση, ξαναβρήκαν τη θέση τους στα φιλόξενα αµπελοτόπια της Κεφαλονιάς 
και διεκδικούν όλο και καλύτερη θέση στις καινούργιες εµφιαλώσεις, ξεχασµένες ποικιλίες, 
όπως το Βοστιλίδι, το Τσαούσι, το Ζακυνθινό και η Μοσχατέλα. 
Κάπως έτσι εκεί όπου µεγάλωναν τα σχίνα και τα πουρνάρια, περιµένοντας κάποιον 
εργολάβο να πιάσει δουλειά για καινούργια rooms to let, οι αµπελουργοί του νησιού 
επανέρχονται δυναµικά, δηµιουργώντας καινούργιες ζώνες αµπελοκαλλιέργειας, 
επιλέγοντας ξανά παλιές ένδοξες γηγενείς ποικιλίες, επιχειρώντας τρόπους 
καλλιέργειας και οινοποιήσεις µε τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους και 
κατακτώντας κάθε χρόνο µικρές και µεγάλες νίκες. 
Το παράδειγµα της Κεφαλονιάς βεβαιώνει για µια ακόµη φορά ότι εκεί που οι άνθρωποι 
είναι δηµιουργικοί και αντιλαµβάνονται τα πλεονεκτήµατα το τόπου δεν χρειάζεται να 
περιµένουν τις ευλογίες του κράτους. Προχωρούν, δίνουν δείγµατα γραφής και απαιτούν 
προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου στις νέες ανάγκες. Την ίδια στιγµή η Πολιτεία οφείλει 
να αντιλαµβάνεται, αν όχι έγκαιρα, έστω και µε κάποια καθυστέρηση, ότι δεν µπορεί να 
στέκεται εµπόδιο στην οινική πρόοδο ενός τόπου, γιατί έχει µείνει µε την εντύπωση ότι η 
Μαυροδάφνη είναι καλή µόνο για τη Θεία Κοινωνία.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Εκδότης-∆ιευθυντής

editorial

H
Αφιέρωµα:  Ασύρτικο
Η ατµοµηχανή του ελληνικού 
αµπελώνα και του επώνυµου 
ελληνικού κρασιού. Πολύµορφο, 
πολύπλοκο και πάντα 
χαρακτηριστικό, οι εκφράσεις που 
µπορεί να παρουσιάσει είναι όσα και 
τα οινοπέδια όπου καλλιεργείται. Απο 
την ηφαιστειακή θερµή Σαντορίνη, 
στο λιγότερο αυστηρό και πιο 
αρωµατικό χαρακτήρα που δίνει η 
ηπειρωτική Ελλάδα. Αποτελεί µια 
ποικιλία ιδιαίτερα δηµοφιλή στους 
οινοποιούς που αρέσκονται στον 
δηµιουργικό πειραµατισµό ενώ οι 
εκτάσεις πολλαπλασιάζονται σε 
πολλές οινοπαραγωγικές ζώνες. 

Αφιέρωµα:  Ασύρτικο
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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
 Πρώτος λόγος στη χρήση της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας

 ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
24 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ Ο ΓΗΓΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 Μετά από πολύ πειραµατισµό νέο κρασί από τους Αµπελώνες Αντωνόπουλου

 ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
28 ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΗΣ HELLENiFERA ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
 Εικόνες από το µέλλον της αµπελουργίας στο Λεόντιο της Νεµέας

        AΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ
40 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΖΗΤΑ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
 Μόνο ανάπτυξη βλέπουν τα ελληνικά αφρώδη κρασιά

 ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΙΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
46 ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΕΓΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
 Ο µύθος της οικογένειας Παπανικολάου στους αφρώδεις οίνους

 

Ιούνιος-Σεπτέµβριος 2022

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

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

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Γιουρουκέλη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Λάζαρος Γατσέλος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ειρήνη Σκρέκη

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειρήνη Βλάχου
Σταύρος Κoντός

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA KAI 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
34 ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΚΡΑΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΛΥΤΡΑ
 Με έδρα τα Μεσόγεια η οικογένεια Λύτρα έχει πάθος για το αµπέλι 

  ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
48 ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» ΕΙΣΑΓΕΙ Η AIRBNB
 Επιστρέφει η σύνθλιψη µε παραδοσιακή στροφιλιά στη Βουργουνδία

 ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΝΤΙΒΕΣ 
56 ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΥΣ
 Πρώτη επιλογή όταν το θερµόµετρο και η διάθεση ανεβαίνουν

            ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΑΣΥΡΤΙΚΟ»
60 Η ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
 Με πολυδύναµο χαρακτήρα σε όλα τα εγχώρια αµπελοτόπια 

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
82 ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Ένα σενάριο που εξηγεί τη συµπάθεια της ανθρωπότητας για το κρασί 

Ιούνιος-Σεπτέµβριος 2022

περιεχόµενα

28 46

56

Στο εξώφυλλο του Wine Trails 
φιλοξενείται ένα στιγµιότυπο 
από το ταξίδι του Wine Trails 
στην οινική Κεφαλονιά.

www.agronews.gr
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8    Wine Trails

Π
όσο εύκολο ή δύσκολο είναι να φανταστεί κάποιος έναν κόσµο όπου κάθε λέξη ή 
σχήµα επικοινωνίας έχει µία και µοναδική χρήση; Πιθανώς να πρόκειται για µια 
εικόνα από το µέλλον, πιθανώς και να µην µαθευτεί ποτέ, γιατί απλά και µόνο είναι 
ένα φανταστικό ανθρώπινο δηµιούργηµα. Στο παρόν ωστόσο, αυτό που βαδίζει 

προς το µέλλον, η καθηµερινότητα αποδεικνύει πως δεν συµβαίνει κάτι αντίστοιχο. Τα παρα-
δείγµατα είναι πολλά και πριν συλλογιστεί κανείς το πώς επικοινωνεί ο κόσµος του κρασιού,
αξίζει να ασχοληθεί µε δύο –τρία-τέσσερα κ.ο.κ. παραδείγµατα από το χώρο της µαγειρικής.

Μπορεί άραγε κάποιος να ακούει το πιπέρι στη µύτη στο άρωµα ενός εδέσµατος;
Αντίστοιχα µπορεί κάποιος να βλέπει το λεµόνι στη γεύση κάποιας συνταγής; Πιά-
νει τελικά άραγε το αλάτι; Οι απόψεις των επιστηµόνων ως τώρα διίστανται πλήρως, µε τις 
συνολικές ισορροπίες ωστόσο να είναι αµφίδροµες. Πολλοί ισχυρίζονται πως αυτά τα φαινόµε-
να συµβαίνουν ως αποτέλεσµα της συρρίκνωσης του εύρους της γλώσσας που χρησιµοποιεί-
ται καθηµερινά. Άλλοι πάλι πως πρόκειται για τα απόνερα της κυριαρχίας της εικόνας ως µέσο
επικοινωνίας, ενώ δεν λείπουν κι αυτοί  που συνδυάζουν τις δύο πιθανές αιτίες µε τη µία να 
προέρχεται απο την άλλη και αντίστροφα. Στην περίπτωση του κρασιού η ύπαρξη όλων των 
παραπάνω είναι περισσότερο από ξεκάθαρη, αρκεί να σκεφτεί κανείς αν αρκεί η αναφορά 
και µόνο ενός φρούτου, άνθους, µύκητα κ.ο.κ. για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά ενός α-
ρώµατος  ενός εξελισσόµενου προϊόντος. Αναµφίβολα όχι.

Μια καλή αρχή θα ήταν η έναρξη εισαγωγής όρων που τοποθετούν ένα κρασί ως 
πλανήτη σε ένα ηλιακό σύστηµα και ακολούθως σε έναν οινικό γαλαξία.  Θα µπο-
ρούσε κάλλιστα να ξεκινήσει µε τη χρήση του όρου «φωτεινό-ος».  Έτσι, θα πρέπει να αποµα-
κρυνθεί κάποιος από τη σύνδεση µε την όψη ενός κρασιού και να προχωρήσει στη συνολική 
αίσθηση και τη δοµική ποιότητα που αποπνέει. Ένα φωτεινό κρασί λοιπόν, µια φωτεινή οινο-
ποίηση θα µπορούσε να είναι όποιο/όποια εκφράζει την ποικιλία, το οινοπέδιο, το ύφος του 
οινοποιείου πέρα από τα στενά όρια της τυπικότητας.          

Του 
Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου 
Dip. WSET

Φωτεινό δεν σηµαίνει 
απαραίτητα ακριβό. 
Το  Wild Sauvignon 
εµφανίστηκε για να  
επαναπροσδιορίσει  
πού µπορεί να φτάσει 
και µε ποιον τρόπο 
η έκφραση και η 
πολυπλοκότητα ενός 
S. blanc.

Το Hill of Grace είναι  
αναµφίβολα ένα 
φωτεινό κρασί ως 
προς την έκφραση 
της περιοχής του, της 
ποικιλίας σε αυτήν και 
του οινικού ύφους των 
Henschke.

Φωτεινά κρασιά, φωτεινή ζωή

Don Hatfield

εισαγωγή
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Ε
ίχαµε 20 χρόνια να επισκεφθούµε την Κεφαλονιά και 
αποδεχθήκαµε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση 
του Πέτρου Μαρκαντωνάτου από το Οινοποιείο Gentilini, 
πρώτου προέδρου του νεοσύστατου Συνδέσµου 
Οινοποιών Κεφαλλονιάς (ΣΟΚ), για µια επίσκεψη και 
γνωριµία µε την αµπελουργία και τον οινικό κόσµο του 

νησιού. ∆εν φανταζόµασταν βέβαια ότι η τριήµερη αυτή περιήγηση στους 
αµπελώνες και τα οινοποιεία του νησιού, θα εξελισσόταν σε µια αποκάλυψη 
της ψυχής του Κεφαλονίτη και σε ύµνο της φιλοξενίας. Κι όλα αυτά, σε ένα 
µαγευτικό τοπίο, κάτω από την επιβλητική µατιά του Αίνου, µε τη θαλασσινή 
αύρα να θρέφει το αµπέλι και να κρατάει ζωηρό και δηµιουργικό το ανθρώπινο 
πνεύµα. Έτσι, ανεξάρτητα αν οι γηγενείς ποικιλίες της Κεφαλονιάς είναι 43, 
όπως τις περιγράφει στα πονήµατά της η Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή 
Βαλλιάνου, ή τουλάχιστον 26, όπως µας εκµυστηρεύεται το πρώτο απόγευµα 
της επίσκεψης στο νησί, ο Βλάδης Σκλάβος, το βέβαιο είναι ότι η συστηµατική 
δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σ’ αυτό τον τόπο, φέρνει στο φως 
και ακολούθως στο ποτήρι µας, το τεράστιο δυναµικό κάποιων ποικιλιών που 

ΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΥΞΕΙΣ 

ΟΙΝΟΠΕ∆ΙΟ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Το τεράστιο δυναµικό κάποιων ποικιλιών φέρνει στο 

ποτήρι µας η συστηµατική δουλειά που έχει γίνει 

τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κεφαλονιάς, µε 

τους ακούραστους οινοποιούς να ανοίγουν νέους 

δρόµους για το αµπέλι και το κρασί του τόπου

ταξίδι

Αποστολή Μαρία Γιουρουκέλη & Γιάννης Πανάγος 
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Σύµφωνα µε τον Ευρυβιάδη Σκλάβο, υπάρχει µια ολιστική προσέγγιση γύ-
ρω από το θέµα της ενδυνάµωσης των φυτών µέσα από τη χρήση οµοιο-
δυναµικών σκευασµάτων αλλά και το άνοιγµα στις θετικές συµπαντικές ε-
πιρροές βάσει και του βιοδυναµικού ηµερολογίου της Μαρίας Τουν.

είναι σίγουρο ότι σε ορατό χρόνο θα απασχολήσουν πολύ 
σοβαρά την διεθνή οινική κοινότητα.
Μέχρι πρότινος στο άκουσµα της λέξης Κεφαλονιά, ο νους 
πήγαινε στη Ροµπόλα και σε ένα κρασί µάλλον του συρµού, 
καθώς, το προϊόν που έφθανε στον πολύ κόσµο είχε ταυτιστεί 
µε την πρώιµη εποχή λειτουργίας του Αγροτικού Οινοποιητικού 
Συνεταιρισµού Παραγωγών Ροµπόλας Κεφαλληνίας (δεκαε-
τία του '80), τότε που η αριστεία γίνονταν θυσία στο βωµό της ι-
σότητας.  Σήµερα, οι οινικές δηµιουργίες που προσφέρει η Ο-
ρεάλιος Γη (σύγχρονη εκδοχή του Συνεταιρισµού), παρακινού-
µενη σε πρώτη φάση από τα µικρά θαύµατα των ιδιωτών οι-
νοποιών του νησιού, είτε προέρχονται από την ταπεινή άλλοτε 
Ροµπόλα, είτε ζωντανεύουν ξεχασµένες για πολλά χρόνια ποι-
κιλίες, όπως το Βοστιλίδι, το Τσαούσι, το Ζακυνθινό, η Μοσχα-
τέλα και η παρεξηγηµένη θεά Μαυροδάφνη (στην ξηρή της 
φυσικά εκδοχή), γράφουν νέες σελίδες ιστορίας. 
Βλάδης Σκλάβος και Γιώργος Ζησιµάτος, Χαρίτος, Κώστας 
και Ιωάννα Χαριτάτου, Πέτρος Μαρκαντωνάτος, Πάνος Σαρ-
ρής και Νίκος Πετρακόπουλος, µαζί µε την Ορεάλιο Γη, βά-
ζουν αυτόν τον καιρό γερά θεµέλια στο αµπελουργικό δυναµι-
κό της Κεφαλονιάς, κάνοντας το χρόνο να εργάζεται υπέρ της 
οινικής καταξίωσης του νησιού στη διεθνή σκηνή.    
Ένας τόπος που ξεχώριζε για το κρασί από τα Οµηρικά χρόνια 
και κατάφερε να µπολιάσει τις αρετές του τόπου για το αµπέλι 
µε την κληρονοµιά που άφησαν οι Ενετοί και οι Γάλλοι. Οι ση-
µερινοί Κεφαλονίτες αµπελουργοί και οινοποιοί φαίνεται να έ-
χουν αφοµοιώσει για τα καλά τη γνώση που προσφέρει η µα-
κραίωνη ιστορία του νησιού στον οινικό τοµέα.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΚΛΑΒΟΣ
OΙ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
Το ήπιο προφίλ του Ευρυβιάδη Σκλάβου, που ξεκίνησε να οι-
νοποιεί στην Κεφαλονιά το 1996, συνεχίζοντας δύο γενιές µε-
τά τη µακρά παράδοση της οικογένειας του στο αµπέλι (1919), 
αποτυπώνεται στην ευγενική και καθαρή έκφραση των κρασι-
ών του οµώνυµου οινοποιείου που προέρχονται από βιολογικά 
καλλιεργούµενες εκτάσεις και εφαρµογή βιοδυναµικών πρα-
κτικών. Μάλιστα, στο κτήµα, υπάρχουν προφυλλοξηρικοί α-
µπελώνες που αγγίζουν και τα 100 έτη φυτεµένοι µε τοπικές 
ποικιλίες της Κεφαλονιάς. Ανάµεσά τους αµπέλια Ροµπόλας, 
Μοσχάτου, Μοσχατέλας αλλά και Τσαούσι, Βοστιλίδι, Μαυρο-
δάφνη και µερικές ακόµα σπάνιες ποικιλίες του νησιού. 
Το Οινοποιείο Σκλάβου βρίσκεται εντός των ορίων της ζώ-
νης καλλιέργειας της Μαυροδάφνης Κεφαλληνίας στην πε-
ριοχή της Πάλλης στο Ληξούρι. Από το 2015 η ατοµική επιχεί-
ρηση έχει µετατραπεί σε Ε.Π.Ε µε τη συµµετοχή σε ποσοστό 
50% της οικογένειας Ζησιµάτου Σ. και λειτουργεί υπό την ε-
πωνυµία ΣΚΛΑΒΟΣ –ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕ-
ΛΩΝΕΣ Ε.Π.Ε., ενώ η δυναµικότητα του οινοποιείου αγγίζει τις 
107.000 φιάλες. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από τις µικρές 
στρεµµατικές αποδόσεις, 400 περίπου κιλά το στρέµµα, ενώ 
στόχος είναι τα επόµενα έτη το σύνολο των παραγόµενων οί-
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νων να προέρχεται από σταφύλια που θα έχουν παραχθεί µε 
τις αρχές της βιολογικής-βιοδυναµικής καλλιέργειας αλλά και 
νέες εκδοχές γύρω από την ποικιλία της Μαυροδάφνης Κε-
φαλληνίας. Το 65% των ετικετών του οινοποιείου διατίθεται 
στις διεθνείς αγορές. Στις ετικέτες του οινοποιείου ανήκουν τα 
Οrgion (Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας), Monambeles (Mαυρο-
δάφνη Κεφαλληνίας), Σύνοδος (Μαυροδάφνη Κεφαλληνί-
ας,  Βοστιλίδι), Vin doux du Soleil (Μοσχάτος Κεφαλληνίας), 
Efranor (Μοσχατέλα και Βοστιλίδι), Vino di Sasso (Ροµπόλα 
Κεφαλληνίας), Tsaousi (Τσαούσι), Metagitnion (Βοστιλίδι),
Alchymiste rose (Μαυροδάφνης Κεφαλληνίας- Μοσχατέλα)
Ζakynthino (Zακυνθινό), Lacomatia (Ροµπόλα Κεφαλονιάς, 
Muscat Orange (Μοσχάτο Κεφαλονιάς), Vostilidi Orange (Βο-
στιλίδι) και  Zakynthino Orange (Zακυνθινό).

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ 
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Όποιος γνωρίζει την οικογένεια Χαριτάτου στην Κεφαλονιά και 
γίνεται, έστω και για λίγο αποδέκτης της φιλοξενίας της, κατα-
λαβαίνει πολύ γρήγορα γιατί οι άνθρωποι του Κτήµατος φτιά-
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Το Οινοποιείο Gentilini µε επικεφαλής τον Πέτρο Μαρκαντωνάτο επιµένει στις 
µικρές και ποιοτικές παραγωγές, ενώ οι φιάλες του ανέρχονται στις 100.000, 
µε µια δεκάδα αξιόλογων ετικετών. Την τριλογία Gentilini Notes: Gentilini Notes 
White (Sauvignon Blanc), Gentilini Notes Rosé (Μοσχοφίλερο-Syrah), Gentilini 
Notes Red (Αγιωργήτικο Νεµέας και Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς). Τις Ροµπόλες: 
Gentilini Rhombus, Gentilini Robola, Gentilini Robola Wild Paths, Gentilini 
Robola R24. Τα κόκκινα: Iri’s Vineyard (Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς),  Gentilini 
Eclipse (Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς), Gentilini New Era Syrah (Syrah).

χνουν αυτό το ξεχωριστό, βελούδινο κρασί.  Είναι η κα-
λή χηµεία της οικογένειας, η αγάπη της για τον άνθρω-
πο και τη φύση, η  διάθεσή της να προσφέρει το καλύ-
τερο στους επισκέπτες και την κοινωνία. Το δείχνει άλ-
λωστε ο πολιτισµός που αποπνέει η παλιά εξοχική α-
γροικία στα Κλαδάτα (χτίστηκε το 1863) και κάθε τε-
τραγωνικό του τόπου στον οποίο εκτυλίσσεται η διαδι-
κασία της αµπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγω-
γής,  Το Wine Trails είχε τη χαρά και την τιµή να ζήσει 
από κοντά το µεγαλείο της οικογένειας Χαριτάτου και 
να γευθεί τα µικρά διαµάντια που διαχειρίζεται υποµο-
νετικά στα κελάρια του Κτήµατος. Η δουλειά που κά-
νουν στη νέα τους αφετηρία (2012) µε επίκεντρο το 
κρασί οι Χαριτάτοι, είναι αλληλένδετη µε τη νέα εποχή 
αξιοποίησης του Κεφαλονίτικου αµπελώνα και έρχε-
ται να προσθέσει πτυχές στο ελληνικό κρασί που δεν έ-
χουν να ζηλέψουν πολλά από τα «καλά σπίτια» της Το-
σκάνης και της Βουργουνδίας. Όπως αναφέρει σε κά-
ποιο σηµείωµά της η Ιωάννα Χαριτάτου που µαζί µε τα 
αδέρφια της Χαρίτο και Κωσταντίνο, υπηρετούν µε προ-
σήλωση το όλο εγχείρηµα, «αυτό που κάνει ξεχωριστό 
το κρασί της Κεφαλονιάς, είναι οι ίδιοι οι οινοποιοί του 
νησιού». «Η επιµονή µας», υπογραµµίζει, «να το συστή-
σουµε ως το νέο πρόσωπο ενός παλαιού αµπελώνα, εί-
ναι τα στοιχεία που έκαναν το κεφαλονίτικο terroir µια 
δυναµικά ανερχόµενη οινική περιοχή και έναν δηµοφι-

ταξίδι
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Wine Trails    15

Τα αµπέλια που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές 
του νησιού, και εδάφη φτωχά, χαλικώδη, 
ασβεστολιθικής προέλευσης µε αποδόσεις που 
δεν ξεπερνούν τα 300 κιλά ανά στρέµµα, δίνουν 
τις εκφράσεις που αναζητά ο Πάνος Σαρρής 
(αριστερά) για τις φιάλες του και τις γαστρονοµικές 
δηµιουργίες του παραθαλάσσιου εστιατορίου του.

λή προορισµό». Η βραδιά στην παραµυθένια αυλή προέβλε-
πε ένα πέρασµα από τις πιο αντιπροσωπευτικές ετικέτες του 
Κτήµατος Χαριτάτου, αυτή που κέρδισε ωστόσο τις εντυπώ-
σεις, µάλλον ήταν η Μademoiselle Haritatou. Μια Μαυροδάφ-
νη στην πιο φρέσκια δροσερή εκδοχή της που ωριµάζει σε α-
νοξείδωτες δεξαµενές και οινοποιείται µε εξαιρετικά αποτε-
λέσµατα χωρίς την συµµετοχή βαρελιού. Συνόδεψε άριστα το 
κουνέλι λαγωτό, που «µαστόρεψε» µε πολλή φροντίδα εκείνο 
το βράδυ ο φέρελπις Ληξουριώτης Σεφ, Γιώργος Αντωνάτος.  
Το ξεκίνηµα της βραδιάς έγινε µε σαλάτα από κολοκύθι και βε-
ρίκοκα την οποία συνόδεψε το Μοσχάτο Χαριτάτου, ενώ την 
Μademoiselle και το λαγωτό, ακολούθησε τα τυριά και Μadam 
H για να κλείσει το δείπνο µε γλυκό και γλυκιά Τζόγια. 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ GENTILLINI
ΚΡΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΣΗΜΟ
Το boutique οινοποιείο Gentilini ιδρύθηκε στην Κεφαλονιά από 
τον Σπύρο Κοσµετάτο, που το ονόµασε Gentilini προς τιµή της 
«νόνας» του (γιαγιάς) Marianna Gentilini, τελευταίας απογόνου 
τοπικής αρχοντικής οικογένειας. Ο Σπύρος Κοσµετάτος, έχο-
ντας περάσει µερικά χρόνια στην πανέµορφη αµπελοοινική πε-
ριοχή του Cape Town, επιστρέφει το 1978 στην Κεφαλονιά και 
φυτεύει τα πρώτα του στρέµµατα µε Τσαούσι, ενώ το 1984 κυ-
κλοφορεί η πρώτη περιορισµένη παραγωγή του Gentilini στην 
Αθήνα και στο Λονδίνο ταυτόχρονα.  
Το οινοποιείο το 2002 πέρασε στην εποµενη γενιά, στην κόρη 

του Σπύρου, Μαριάννα Κοσµετάτου και τον σύζυγό της, Πέτρο 
Μαρκαντωνάτο, o oποίος είναι η «ψυχή» πλέον του Gentilini και 
πρόεδρος του Συνδέσµου Οινοποιών Κεφαλονιάς. Ο Πέτρος 
Μαρκαντωνάτος µε σπουδές στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτε-
χνολογία στο RMIT της Μελβούρνης και Master στην τεχνολο-
γία των ζυµών στην Αγγλία, µαζί µε τον οινολόγο του κτήµατος 
Αλέξανδρο ∆ούκα, πειραµατίζεται διαρκώς γύρω από της δύο 
µεγάλες δυνάµεις της Κεφαλονιάς, τη Ροµπόλα και τη Μαυρο-
δάφνη. Το αποτέλεσµα; Premium κρασιά, µε δυναµική έκφρα-
ση για απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.
Οι αµπελώνες Gentilini βρίσκονται δίπλα στο οινοποιείο κοντά στο χω-
ριό Μηνιές, ενώ το έδαφος είναι κιµωλία πάνω από ασβεστολιθικό υ-
πόστρωµα, ιδανικό terroir για σταφύλια οινοποίησης, όπου καλλιερ-
γούνται πάνω από 50 στρέµµατα αµπελώνων µε τις ποικιλίες Μαυρο-
δάφνη Κεφαλονιάς, Μοσχοφίλερο και Syrah. Η Ροµπόλα καλλιεργεί-
ται σε απότοµες πλαγιές σε 50 στρέµµατα που βρίσκονται στην ΠΟΠ 
ζώνη του νησιού. Στις καλλιέργειες χρησιµοποιούνται µεθόδοι βιώσι-
µης γεωργίας, ενώ από το 2011, έχουν πιστοποιηθεί µε ISO 14001 για 
το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Το οινοποιείο επιµένει στις 
µικρές και ποιοτικές παραγωγές,  ενώ οι φιάλες του ανέρχονται στις 
100.000, µε µια δεκάδα αξιόλογων ετικετών.
 
OINOΠΟΙΕΙΟ ΣΑΡΡΗΣ
ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΑΥΡΑ 
Ο Πάνος Σαρρής, ιδιοκτήτης του οµώνυµου οινοποιείου, ή-
ταν για χρόνια στην απέναντι µεριά του κρασιού, αυτή του 
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Στην περίπτωση του  Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Παραγωγών 
Ροµπόλας Κεφαλονιάς τα πρόσωπα όπως ο διευθυντής Κώστας Μπαζίγος 
που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία της οργάνωσης, κατάφεραν 
να ξαναβάλουν την παρεξηγηµένη Ροµπόλα στην καρδιά των οινόφιλων 
αλλά και να ανοίξουν νέους δρόµους στο κεφαλονίτικο κρασί.

Sommelier. Όµως το… µικρόβιο του κρασιού τον έτρω-
γε αποφασίζοντας να κάνει τα δικά του κρασιά, από το-
πικές ποικιλίες, µε ήπια φυσική οινοποίηση. Ο ανήσυχος 
νεαρός Κεφαλονίτης, µε κορυφαίες διακρίσεις σε δι-
αγωνισµούς Sommelier και εµπειρία σε εστιατόρια του 
Λονδίνου, έφταιξε το 2003 µια γαστρονοµική «ταβέρ-
να», µόλις 300 µέτρα από την ωραιότερη παραλία του 
νησιού, την Άβυθο. Στα τέλη της 10ετίας του 2010 αγό-
ρασε ένα εγκαταλελειµµένο κτίσµα λίγα µέτρα από το ε-
στιατόρια του για να στεγάσει το 2017 το µικρό του οι-
νοποιείο, το οποίο βρίσκεται 10 χλµ. από την πρωτεύου-
σα του νησιού, το Αργοστόλι, στην Άβυθο, στην περιο-
χή Σβορωνάτα. ∆ιαθέτει 25 στρέµµατα ιδιόκτητα αµπέ-
λια, κυρίως µε την ποικιλία Ροµπόλα. Κύρια ετικέτα του η 
Ροµπόλα Σαρρής, καθώς επίσης και άλλες ετικέτες, ό-
πως:  V (λευκό κρασί από την ποικιλία Βοστιλίδι) Megali 
Petra (λευκό, ροζέ, κόκκινο). Στο οινοποιείο ακολουθεί-
ται ο φυσικός τρόπος οινοποίησης µε τη µη χρήση οινο-
λογικών πρόσθετων, την αυθόρµητη ζύµωση, την ελά-
χιστη χρήση θειώδους αλλά και την απουσία τεχνολογι-
κών παρεµβάσεων και φιλτραρίσµατος. Όλες οι ετικέ-
τες του είναι περιορισµένης παραγωγής, µε τη Ροµπό-
λα να ανήκει στα κρασιά µε προστατευόµενη ονοµασία 
προέλευσης, ΠΟΠ Ροµπόλα Κεφαλονιάς. 

OΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ
ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΡΟΜΠΟΛΑ
Την ιστορία των συνθηκών ζωής ενός τόπου την αλλά-

ταξίδι
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ζουν συνήθως τα πρόσωπα και στην περίπτωση του  Αγροτικού Οι-
νοποιητικού Συνεταιρισµού Παραγωγών Ροµπόλας Κεφαλονιάς 
τα πρόσωπα που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία της 
οργάνωσης, κατάφεραν όχι µόνο να ξαναβάλουν την παρεξηγη-
µένη για πολλά χρόνια Ροµπόλα στην καρδιά των οινόφιλων αλ-
λά και να ανοίξουν νέους δρόµους στο κεφαλονίτικο κρασί. Ειδι-
κά µετά το 2017, όταν, υπό την καθοδήγηση του Παναγή Γαλια-
τσάτου (πρόεδρος) και Κώστα Μπαζίγου (διευθυντής) η προσπά-
θεια αναγέννησης του Συνεταιρισµού εκ της τέφρας πήρε σχήµα 
και µορφή.  Μαζί µε την µετονοµασία του σε Ορεάλιο Γη, τέθηκαν 
σε λειτουργία οι νέες γραµµές παραγωγής που έφεραν και τη δι-
εύρυνση της γκάµας προϊόντων µε νέες ετικέτες (Ροµπόλα, Βο-
στιλίδι, Μαυροδάφνη), οι οποίες άλλαξαν συνολικά το προφίλ της 
οργάνωσης. Η υποδοχή της οποίας έτυχαν τα νέα κρασιά του Συ-
νεταιρισµού, έφεραν την εµπορική καταξίωση στις αγορές, βάζο-
ντας ξανά στο παιχνίδι της αµπελοκαλλιέργειας, παλιούς και νεώ-
τερους παραγωγούς. Σήµερα περισσότεροι από 300 παραγωγοί, 
στην καρδιά της Αµπελουργικής Ζώνης Ροµπόλας, από τα Οµα-
λά και τις γύρω περιοχές (Τρωιαννάτα, Βλαχάτα, Μουσάτα, Φα-
ρακλάτα, ∆ιλινάτα) δείχνουν απόλυτη εµπιστοσύνη στην ηγετική ο-
µάδα της Ορεάλιου Γης και αναδεικνύουν µε κάθε τρόπο τη δυ-
ναµική του Κεφαλλονίτικου αµπελώνα. Στις πιο δηµοφιλείς ετικέ-

τες του Συνεταιρισµού ανήκουν η ΡΟΜΠΟΛΑ Classic,  η Ροµπο-
λα San Gerasimo και το Βοστιλίδι Nouvelle Epoque.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΙΩΝ
Η οινοποιητική ιστορία της ευρύτερης οικογένειας Πετρακόπουλου, 
είναι ίσως από τις πιο αδιάλειπτες στο νησί της Κεφαλονιάς. Κύριο 
χαρακτηριστικό της προσπάθειας που καταβάλει η Petrakopoulos 
Wines, η συνέπεια στις βιολογικές πρακτικές και χειροποίητες διεργα-
σίες, που προσφέρουν µια σπάνια συλλογή φρέσκων και παλαιωµέ-
νων κρασιών.  Μια από τις µεγάλες δυσκολίες που καλείται να διαχει-
ρισθεί η οµάδα Πετρακόπουλου, υπό την καθοδήγηση της έµπειρης 
οινολόγου, Κικής Σιαµέλη, είναι ο πολυδιάσπαρτος ιδιόκτητος -κατά 
βάση- αµπελώνας µε συχνό το φαινόµενο στο ίδιο µικρό αγροτεµάχιο 
να είναι εγκατεστηµένες περισσότερες της µιας ποικιλίες. Ο χώρος 
οινοποίησης λειτουργεί εδώ και χρόνια στη Νότια Κεφαλονιά, στο µι-
κρό γραφικό χωριό Θηράµονας, όπου η Petrakopoulos Wines κατα-
σκευάζει αυτό τον καιρό και το νέο της οινοποιείο. Πρόκειται για µια ε-
πένδυση το κόστος της οποίας αναµένεται να ξεπεράσει το ένα εκα-
τοµµύριο ευρώ και στην οποία οι προετοιµασίες βρίσκονται στο τελευ-
ταίο στάδιο, προκειµένου να φιλοξενήσουν σε λιγότερο από δύο µή-
νες τον νέο τρύγο και την καινούργια οινοποίηση.   

Ο Νίκος Πετρακόπουλος µε τους προσκεκληµένους εκπροσώπους 
των µέσων ενηµέρωσης, κάτω από τον πυκνό ίσκιο της αιωνόβιας 
ελιάς, δίπλα στον αναγεννηµένο αµπελώνα, στις πλαγιές του Αίνου. 
Οι δηµιουργίες της κυρα-Μαρίας ταίριαξαν απόλυτα µε  
το Ζακυνθινό και τη Μαυροδάφνη της Petrakopoulos Wines.    
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Πολλά έχουν γραφτεί για το πώς θα πρέπει να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής από τον κόσµο του κρασιού. Ωστόσο, πριν φτάσουµε, για παράδειγµα, 

στην αλλαγή ποικιλιών ή τη χρήση υβριδίων, ας δούµε µερικά πρακτικά βήµατα που 

αποτελούν καταλύτη για την ποιότητα των σταφυλιών και τη βιωσιµότητα του αµπελώνα

Προετοιµασία αµπελώνα 
πριν πει το νερό νεράκι 

καλλιέργεια αµπελώνας
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Ό

Κείµενο Χρήστος Κανελλακόπουλος 
             Οινολόγος

λες οι ενδείξεις οδηγούν στο συ-
µπέρασµα πως παρόλο που τα α-
ποθέµατα βροχής που δέχθηκε η 
συντριπτική πλειοψηφία των αµπε-

λώνων το χειµώνα και την άνοιξη έδειχναν ικανά 
για να χαρακτηρίσουν τη χρονιά ως εξαιρετική, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος τελικά να χαρακτηριστεί ως 
«ξηροθερµική». Η χώρα έχει ήδη αντιµετωπίσει έ-
ναν πρώιµο καύσωνα και  βιώνει έναν δεύτερο ε-
ξαιρετικά πιο επιθετικό, δίχως να γνωρίζει τελικά 
κανείς τι κρύβει ο καιρός ως τη συγκοµιδή.  Πολ-
λά έχουν γραφτεί για το πώς θα πρέπει να αντιµε-
τωπιστούν οι επιπτώσεις της συντελούµενης κλι-
µατικής αλλαγής από τον κόσµο του κρασιού. Ω-
στόσο, πριν φτάσουµε στην εσωτερική υψοµετρι-
κή µετανάστευση, την αλλαγή ποικιλιών, τη χρή-
ση υβριδίων κ.ά., ας δούµε πρακτικά βήµατα.

Ζιζάνια και εναλλακτικές καλλιέργειες
Οι εναλλακτικές καλλιέργειες κάλυψης είναι µια α-
πό τις πιο ελκυστικές επιλογές για τη διαχείριση 
του εδάφους στους αµπελώνες, επειδή αυξάνουν 
τον οργανικό άνθρακα, βελτιώνουν τη διείσδυση 
και την αποστράγγιση του νερού, µειώνουν τη διά-
βρωση του εδάφους και τις εκποµπές αερίων θερ-
µοκηπίου ενώ ταυτόχρονα προκαλούν αύξηση 
της βιοποικιλότητας στον αµπελώνα. Ωστόσο, κα-
θώς πρέµνα και εναλλακτικές καλλιέργειες κάλυ-
ψης συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο ανταγωνίζονται 
για θρεπτικά συστατικά και  νερό ιδιαίτερα τις περι-
όδους που αυτά παρουσιάζουν χαµηλά αποθέµα-
τα. Το  γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει άµεσα 
τόσο την απόδοση του αµπελώνα όσο και τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα αυτός ο α-
νταγωνισµός µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην 
ανάπτυξη των βλαστών και τη δραστηριότητα των 
φύλλων, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να επηρε-
άσει σοβαρά τη γονιµότητα των βλαστών, την καρ-
πόδεση, την ανάπτυξη των ραγών, την ευαισθη-
σία σε παράσιτα και ασθένειες, την απόδοση και 
τη σύνθεση του σταφυλιού. Το ίδιο ακριβώς συµ-
βαίνει και µε τα  εναποµείναντα ζιζάνια στον αµπε-
λώνα. Από τη µία πραγµατοποιείται  ανταγωνιστική 
δράση ως προς τα διαθέσιµα υδάτινα αποθέµατα 
κι από την άλλη η απώλεια του νερού είναι συντρι-
πτικά µεγαλύτερη µέσω εξαπµισοδιαπνοής.

Κάλυψη και απόκρυψη εδάφους
Πρόκειται για µια εξαιρετικά παλαιά τεχνική, ειδι-
κότερα στη Μεσόγειο. Μέσω της κάλυψης του ε-
δάφους µε στρώσεις φυτικής ύλης (π.χ άχυρο) 
µειώνεται η µέση ηµερήσια θερµοκρασία του ε-
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καλλιέργεια αµπελώνας

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Κλείσιμο στομάτων

Αποφυγή φαινομένων σπηλαίωσης

Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης
Αύξηση της αναλογίας ρίζας/ βλαστών

Ρύθμιση ανάπτυξης των φύλλων

Οσμωτική ρύθμιση
Διατήρηση στροβιλισμού

Ρύθμιση της έκφρασης
ακουπορινών
Μεταφορά νερού

Διατήρηση πρόσληψης νερού

Μείωση διαπνοής

Μείωση
απορρόφησης

 άνθρακα

Διατήρηση υδραυλικής 
αγωγιμότητας

Μεγαλύτερη πρόσληψη νερού
Οσμωτική ρύθμιση
Διατήρηση στροβιλισμού

Σύνθεση ΑΒΑ

Σύνθεση ΑΒΑ

Μείωση διαπνέουσας επιφάνειας

Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης

Μεγαλύτερη πρόσληψη νερού

Αποφυγή φαινομένων σπηλαίωσης

Σύνθεση ΑΒΑ

Οσμωτική ρύθμιση

Πρώτος λόγος 
στην τεχνολογία
Στο άµεσο µέλλον 
η εφαρµογή 
συµπληρωµατικών 
τεχνικών κι ελέγχων 
που συµβάλλουν 
στην καλύτερη και 
λεπτοµερή διαχείριση 
των αποθεµάτων 
νερού στον αµπελώνα 
προβλέπεται 
πως θα αποτελεί 
καθηµερινότητα.
Έτσι, η δηµιουργία 
ενός ετήσιου πλάνου 
για έναν προσεκτικά 
σχεδιασµένο 
και συνολικά 
ισορροπηµένο 
αµπελώνα, µε
υγιή, εύρωστα και 
ισορροπηµένα πρέµνα
θα γίνεται µε τη χρήση 
της σηµερινης υψηλής 
τεχνολογίας.

δάφους.  Ερευνητικές αναφορές αναφέρουν
περιπτώσεις όπου η µείωση αυτή κινείται στη ζώ-
νη διαφοράς των 10OC. Ακολούθως, η κάλυ-
ψη του εδάφους λειτουργεί και ως άµεσο εµπό-
διο που µειώνει σε σηµαντικό βαθµό την εξάτµι-
ση του νερού από την επιφάνεια του εδάφους 
διατηρώντας τα επίπεδα της υγρασίας εντός επι-
θυµητών ορίων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων  εφαρµογής της απαιτείται χειρω-
νακτική εργασία. Ωστόσο προσφέρει και µια σει-
ρά από έµµεσα οφέλη όπου εφαρµόζεται κατ' ε-
ξακολούθηση: Αυξάνει τη διαθέσιµη οργανική ύ-
λη, κατ’ επέκταση τους παράγοντες θρέψης και 
µετριάζει τη διάβρωση του εδάφους.

Bελτιστοποίηση συστήµατος άρδευσης
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει  σύστηµα άρδευ-

σης θα πρέπει να ελέγχεται και να εξασφαλίζεται 
η  καλύτερη δυνατή απόδοσή του, για εγκατα-
στάσεις στάγδην.  Οµοιοµορφία στην αρχική και 
τη µέση πίεση ανά σηµείο εφαρµογής, την ροή 
και την κατανοµή µπορούν να µειώσουν από τη 
µία τις συνολικά απαιτούµενες ποσότητες νερού 
ανά πρέµνο, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις τιµές 
των προαπαιτούµενων ποιοτικών δεικτών και την 
απόδοση του αµπελώνα. 

Κρατήστε τα πρέµνα ζωντανά
Πιθανώς από φέτος, αναµφίβολα τα επόµε-

να χρόνια, ορισµένοι αµπελουργοί και  οινοποι-
οί θα αναγκαστούν να εφαρµόσουν προεπιλεγ-
µένα σενάρια διατήρησης των πρέµνων σε βά-
ρος της παραγωγής. Πρόκειται για µια στρατη-
γική έσχατης ανάγκης στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου η καταπόνηση του φυτού από τις παρατε-
ταµένες κι επαναλαµβανόµενες ξηροθερµικές 
συνθήκες δηµιουργεί ανασφάλεια για το άµεσο 
µέλλον ύπαρξης του ίδιου του φυτού. Στους τό-
πους και τις περιπτώσεις όπου είναι πιθανό να 
συµβεί θα πρέπει να υπάρχει ή και να µπορεί να 
εξασφαλιστεί ένα ικανό απόθεµα νερού που θα 
αποτρέψει τη µερική η ολική θερινή αποφύλλω-
ση  και το µαρασµό των πρέµνων, µετά την α-
ποµάκρυνση της παραγωγής.  Ως εκ τούτου, ο 
συγκεκριµένος προγραµµατισµός επεµβατικής 
άρδευσης εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
διαδοχικές, καθηµερινές κι επαναλαµβανόµε-
νες οπτικές παρατηρήσεις και αξιολόγησεις της 
κατάστασης του φυλλικού τοίχους.

Τα πρωτόκολλα του νερού
Έτσι, όπως κάποτε οι περισσότεροι γελούσαν 
στο άκουσµα της φράσης «αποτύπωµα διαχεί-
ρισης αερίων του θερµοκηπίου» και σήµερα κα-
λούνται βήµα βήµα να εφαρµόσουν τα αντίστοι-
χα πρωτόκολλα, είναι εξαιρετικά πιθανό να συµ-
βεί σταδιακά το ίδιο και µε τη διαχείριση των α-
ποθεµάτων νερού.
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καλλιέργεια ποικιλία

ην ευρεία γκάµα ετικετών που πα-
ράγουν οι Αµπελώνες Αντωνό-
πουλου από την Αχαΐα έρχεται µια 
νέα σειρά ετικετών µε γηγενείς 

ποικιλίες και µίνιµαλ φιάλες φιλοτεχνηµέ-
νες από τον Έλληνα ζωγράφο Γιώργο Στα-
θόπουλο. Σε αυτές ανήκει και η λευκή ποι-
κιλία Παύλος, η οποία εµφιαλώθηκε ύστε-
ρα από πέντε έτη πειραµατισµών από οι-
νολόγους και αµπελουργούς του κτήµα-
τος. Σηµειώνεται ότι το τελικό κρασί ήταν 
αποτέλεσµα από συνένωση δύο διαφορε-
τικών µεθόδων οινοποίησης, µε το 50% 
να ζυµώνει σε µεγάλες, ανοξείδωτες δε-
ξαµενές και το υπόλοιπο µισό σε µικρά 
δρύινα, χρησιµοποιηµένα βαρέλια 225 λί-
τρων, όπου το γλεύκος µένει για 4 µήνες 
µαζί µε τις οινολάσπες του. Οι αµπελώνες 
της ποικιλίας βρίσκονται στη Β∆ Ζάκυνθο, 
διαµορφωµένοι σε κύπελλο, σε υψόµετρο 
που κυµαίνεται από 800 έως 950 µ., ευνο-
ϊκή συνθήκη για την ιδανική ωρίµανση λευ-

κού σταφυλιού. Η ηλικία των κληµάτων εί-
ναι 40 µε 50 έτη, ενώ οι αποδόσεις παρα-
µένουν πάντα χαµηλές, δίνοντας πλούσιο 
και γεµάτο αποτέλεσµα.   
Χρυσοκίτρινο χρώµα και φρουτώδες 
προφίλ, από µπουκέτο αρωµάτων πεπο-
νιού, εσπεριδοειδών και αχλαδιού που 
µπορούν να υποστηρίξουν ένα εύρος γα-
στρονοµικών συνδυασµών χαρακτηρί-
ζουν το κρασί της ποικιλίας ενώ µε τις κα-
τάλληλες οξύτητες, στην τέλεια ισορρο-
πία, ξεπετάγονται ζωηρές νότες από βα-
νίλια, ξηρούς καρπούς και κακάο, γεµί-
ζοντας τον ουρανίσκο µε ένα ευχάριστο 
και µυρωδάτο κρασί. Σχετικά λιπαρή υ-
φή, στόµα πλούσιο και σώµα µέτριο, µε 
µακρά επίγευση, είναι τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που µπορούν άνετα να συνοδεύ-
ουν ψάρια στα κάρβουνα ή στο φούρνο, 
λευκά κρέατα συνοδευόµενα από λευ-
κές σάλτσες, λιπαρά τυριά, αλλά και ζυ-
µαρικά µε σκόρδο και βούτυρο. 

Σ

Θέση στην κάβα διεκδικεί ο Παύλος
Φρούτα και βανίλιες για τη γηγενή ποικιλία Παύλος, την οποία 
αναδεικνύουν µε ένα µοναδικό κρασί οι Αµπελώνες Αντωνόπουλου

Από αριστερά Στάθης Αργυρόπουλος, 
Σωτήρης Καραγιάννης και Ιωάννης 
Γαβριηλίδης, οι οινολόγοι των 
Αµπελώνων Αντωνόπουλου

Kείµενο Κωνσταντίνα Ψιλιώτη
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τεχνολογία στον αµπελώνα

ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΗΤΗΣ
Ένα εργαλείο  
που δεν πρέπει να 
λείπει από κανέναν 
αµπελουργό

Η κορυφολόγηση αποτελεί µια πολύ σηµαντι-
κή εργασία για την αύξηση της παραγωγής του 
αµπελιού, για την οµοιόµορφη ανάπτυξη των 
βλαστών και για τη βελτίωση της ποιότητας της 
παραγωγής. Το πότε είναι η κατάλληλη στιγµή 
εξαρτάται από τον τελικό στόχο της εργασίας 
και απαιτεί την έγκυρη γνώµη του γεωπόνου.
Ο «κορυφολογητής» της εταιρείας SANIDAS κα-
τασκευάστηκε για τη µηχανοποίηση του κορυφο-
λογήµατος στο αµπέλι και κατασκευάζεται σε δι-
άφορους τύπους: σχήµα «Γ», σχήµα «Π», σχήµα 
«2-Γ». Η δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας κο-
πής του ορίζεται κατά παραγγελία σύµφωνα µε 
τις ανάγκες.
Το µηχάνηµα, 
που είναι βρα-
βευµένο ως 
καινοτόµο προ-
ϊόν, στη βασική 
κατασκευή του αποτελείται από µία κάθετη και 
µία οριζόντια µπάρα κοπής. Τα εξιδεικευµένα µα-
χαίρια κοπής, έχουν άριστη κοπτική ακµή, κατάλ-
ληλη για διάµετρο κλαδιού Φ30mm. To κορυφο-
λόγηµα γίνεται ξεκούραστο και η ισχυρή κοπτι-
κή ακµή των µαχαιριών επιτρέπει στο µηχάνηµα 
να δουλεύει συνεχόµενα χωρίς να παρατηρείται 
«µπούκωµα» από έντονη βλάστηση στις µπάρες 
κοπής. Το βασικό µοντέλο, σχήµα «Γ», έχει από-
δοση 60-85 στρέµµατα σε 8ώρες µε συνιστώµε-
νη ταχύτητα 4-6 km/h. Όλες οι κινήσεις του κο-
ρυφολογητή και η περιστροφή των µαχαιριών γί-
νονται µε λάδια που προέρχονται είτε από τον ελ-
κυστήρα µε απευθείας σύνδεση, είτε από µία αυ-
τόνοµη µονάδα/υδραυλική υποστήριξη, η οποία 
τοποθετείται στο πίσω µέρος του ελκυστήρα. Ό-
λα τα µηχανήµατα προσαρµόζονται σε εξειδικευ-
µένη κολώνα στήριξης Typ. SK, όπου λειτουργεί 
και ως πολυµηχάνηµα. O χειριστής έχει τη δυνα-
τότητα εναλλαγής διάφορων µηχανηµάτων όπως 
καρφωτικό πασσάλων, αποφύλλωτη, προκλάδεµα 
κ.α. Για µέγιστη εξειδίκευση µπορεί κάποιος να προ-
µηθευτεί τους κορυφολογητές µε επιπλέον πρό-
σθετο εξοπλισµό, ανάλογα µε τις ανάγκες του.

Αποφυλλωτής S50 Profesional

H αφαίρεση  
φύλλων γίνεται  
ακόµα πιο εύκολη

O αποφυλλωτής χρησιµοποιείται για την αφαίρεση µεγάλης µάζας 
φύλλων και προσφέρει έως και 100% µείωση του εργατικού 
προσωπικού που χρησιµοποιείται για αποφύλλωση. Η χρήση 
του µπορεί να ξεκινήσει την περίοδο της ανθοφορίας για να 

επιτευχθεί καλύτερος αερισµός του σταφυλιού,  εύκολο ράντισµα, προστα-
σία και διατήρηση του χρώµατος και τέλος, ευκολία στην περίοδο του 
τρύγου. Η ταχύτητα εργασίας του συνίσταται στα  3-5 km/h.  Κάθε χρήστης 
θα πρέπει να βρει την κατάλληλη ταχύτητα σύµφωνα µε τις δικές του 
ανάγκες. Ο αποφυλλωτής προσαρµόζεται πάνω σε µία απλή κολόνα για 
µονόπλευρη χρήση ή σε µία κολόνα µε περιστροφή, δίνοντας τη δυνατότη-
τα στον χειριστή να επιλέγει την πλευρά της αποφύλλωσης και του προσφέ-
ρει ελευθερία κινήσεων. Σε κάθε περίπτωση η απόδοσή του εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την ποικιλία του κλήµατος. 
Ο αποφυλλωτής S50 τοποθετείται στο µπροστινό µέρος του γεωργικού ελ-
κυστήρα και διαθέτει εξιδεικευµένη κατασκευή, φέρει στον βασικό του εξο-
πλισµό αισθητήρα φυλλώµατος και ακόµα και σε πυκνό ή αραιή φύλλωµα 
προσαρµόζεται αυτόµατα στις ανάγκες του αµπελιού. Επιπρόσθετα, για έ-
ντονη βλάστηση µπορεί να συνδυαστεί µε τον προ-κλαδευτή που προσαρµό-
ζεται στο εµπρόσθιο τµήµα του αποφυλλωτή και λειτουργεί ως προετοιµα-
στής αποµακρύνοντας τµηµατικά το έντονο φύλλωµα.  Σύµφωνα µε τον κα-
τασκευαστή, η υψηλή ποιότητα κατασκευής του εγγυάται την αξιοπιστία του.
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Το καλό κρασί ξεκινάει από το χωράφι

Π οιοτικές λύσεις για την εκµηχάνιση της καλλιέρ-
γειας αµπελιού προσφέρει η επιχειρηµατική 
µονάδα Elxis της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ µε 

την αντιπροσώπευση της ισπανικής εταιρείας ID DAVID.

Το εργοστάσιο 
Η ID DAVID είναι ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο κατασκευ-
ής γεωργικών µηχανηµάτων στην Ισπανία στο οποίο εργά-
ζονται περισσότερο από 140 άνθρωποι 
σε 11.000m2 στεγασµένου χώρου. Η ID 
DAVID εξειδικεύεται στην κατασκευή µη-
χανηµάτων που αφορούν την καλλιέρ-
γεια του αµπελιού και τη δενδροκοµία. 
Κατέχει πιστοποίηση διαχείρισης 
ISO9001 &  ISO14001 και συνεργάζεται µε πανεπιστήµια και 
ιδρύµατα για την εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της. 
Το 2021 κέρδισε το βραβείο της «Καλύτερης Μικροµεσαί-
ας Επιχείρησης» στην Ισπανία το οποίο απένειµε στον διευθύ-
νοντα σύµβουλο της εταιρείας ο πρωθυπουργός της χώρας, 
Pedro Sánchez.

Μηχανική ζιζανιοκτονία:
Η ζιζανιοκτονία µε µηχανικά µέσα αντί της χρήσης χηµικών 
σκευασµάτων, έχει αύξουσα τάση σε όλες τις καλλιέργειες. Οι 
λόγοι αυτής της τάσης, δεν προκύπτουν µόνο από τα θέµατα 
της βιωσιµότητας και του περιβάλλοντος, αλλά και από αυτά 
του οικονοµικού οφέλους από τη χρήση µηχανικών µέσων. 

Σήµερα, ένα µηχάνηµα όπως το ID NAMIC µπορεί να εκτε-
λέσει ποικίλες εργασίες πάνω στη γραµµή που βρίσκονται 
τα πρέµνα αποτελώντας ένα σύγχρονο πολυεργαλείο για 
κάθε αµπελουργό.  
Μπορεί να εξοπλιστεί µε χορτοκοπτικό δίσκο, να κόψει τις ρί-
ζες του ζιζανίων µε τη χρήση λεπίδας ακόµα και να σκάψει το 
χώµα µε τη χρήση µίας µικρής υδραυλικής φρέζας. Το καλο-
καίρι, µε τη χρήση ενός µικρού υνιού «αλετράκι» µπορεί να 

ξελακώσει για τη συγκράτηση υδάτων 
και το χειµώνα να σκεπάσει τα φυτά για 
προστασία. Μπορεί ακόµα να αποµακρύ-
νει τα λαίµαργα από τον κορµό µε τη χρή-
ση υδραυλικής βούρτσας. 
Όλες αυτές οι εργασίες προκύπτουν α-

πό την τεχνολογία της αυτόµατης ευαισθησίας και µπορούν 
να γίνουν µε µεγάλη ταχύτητα (έως και 12 χλµ/ώρα) και χωρίς 
τραυµατισµούς των φυτών (ακόµα ενός έτους). Το µηχάνηµα 
διατίθεται για εργασία στη µία ή και στις δύο πλευρές, ενώ οι 
επιλογές κινήσεων και γερή κατασκευή του, επιτρέπουν την 
εργασία του και στις δυσκολότερες συνθήκες (πετρώδη χω-
ράφια, µεγάλες κλίσης κ.λπ.).    
Στις άλλες κατηγορίες προϊόντων ανήκουν µηχανήµατα ό-
πως είναι οι κορφολογητές, προκλαδευτές, αποφυλλω-
τές, θειωτήρες, λιπασµατοδιανοµείς και κορποδιανοµείς. 
Όπως και στη µηχανική ζιζανιοκτονία, υπάρχει πληθώρα 
µοντέλων και επιλογών για εφαρµογή σε οποιαδήποτε τύ-
που καλλιέργεια. 
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΩΝΩΝ ΤΩΡΑ ∆ΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ 

µέσω HELLENiFERA
Κλωνική επιλογή και διάσωση των ελληνικών ποικιλιών ίσον «HELLENiFERA» 

που φαίνεται να διαµορφώνει το µέλλον της αµπελουργίας στην Ελλάδα.  
Πρόκειται ένα εταιρικό σχήµα που γεννήθηκε ως µετεξέλιξη των παραδοσιακών 

εµβολιασµών, στο ξεκίνηµα, πριν από 36 χρόνια, των Φυτωρίων Μπακασιέτα
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M
ε έδρα το Λεόντειο της Νεµέας, το 
Φυτώριο Μπακασιέτα ασχολείται 
κατά κύριο λόγο µε τον πολλαπλασια-
σµό του κλήµατος, µε την πρώτη 
γενιά της οικογένειας, Παναγιώτη και  
Γεωργία Μπακασιέτα, να ανοίγουν το 

δρόµο. Η πρώτη επένδυση ήταν της τάξης των 240.000 
ευρώ, το 2004, ως ένα σχέδιο βελτίωσης της επιχείρησης, 
για επέκταση της εγκατάστασης στα 900 τ.µ. και απώτερο 
σκοπό την εξέλιξη της επιστήµης των πιστοποιηµένων 
εµβολιασµών. «Τα 240 χιλιάρικα έφταναν µόνο για τα ψυγεία, 
αλλά ήταν µια αρχή» σηµειώνει ο Κώστας Μπακασιέτας, γιος 
της οικογένειας και πλέον υπεύθυνος της πορείας  του 
«µεγάλου έργου». Λίγοι καταλάβαιναν εκείνη την περίοδο τη 
σηµασία του οράµατος αυτού και τη δαπανηρή του υλοποίη-
ση, αφού µόνο ένα µικρό ποσοστό του εξοπλισµού που 
χρειαζόταν εξαντλούσε ήδη ολόκληρο το ποσό της επένδυ-
σης. Μία χρονιά µετά, ο Κώστας Μπακασιέτας επισκέπτεται 
έκθεση στο Montpellier της Γαλλίας µαζί µε τον πατέρα του, 
όπου και γνωρίζει τον αµπελογράφο Jean- Michel 
Boursiquot, µε τον οποίο και αρχίζουν τα πλάνα για την 
εξέλιξη του αµπελιού στον ελλαδικό χώρο και την ίδρυση 
µιας πρότυπης µονάδας πολλαπλασιασµού του κλήµατος.
Το πρώτο λιθαράκι για µια µεγάλη εξέλιξη τοποθετείται µε 
τη συνεργασία της VNB (Vine Nurseries Bakasieta), όπως 
αποκαλείται το Φυτώριο, και του Γαλλικού Ινστιτούτου Α-

µπέλου και Οίνου του Montpellier. Ταυτόχρονα µε την έναρ-
ξη των σπουδών του κ. Μπακασιέτα στο Ινστιτούτο, ξεκίνη-
σε η υλοποίηση του έργου της κλωνικής επιλογής στην Ελ-
λάδα υπό την επωνυµία «HELLENiFERA» .

Οι «ρίζες» µεγάλωσαν, το καλούπι έσπασε 
Με τις εγκαταστάσεις τώρα να εκτείνονται σε συνολική ε-
πιφάνεια 47 στρµ. και τα κτήµατα να πληθαίνουν ολοένα 
και περισσότερο, η λύτρωση της σκληρής δουλειάς φαίνε-
ται στον ορίζοντα. Ψυγεία χωρητικότητας 3.200 κ.µ., στεγα-
ζόµενα κτίρια 2.500 τ.µ., εξειδικευµένα θερµοκήπια πολλα-
πλασιασµού µε κύπελλα 1.000 τ.µ. και ειδικά εντοµοστεγή 
θερµοκήπια 740 τ.µ., όπου διατηρείται και αποθηκεύεται µό-
νο υγιές γενετικό υλικό από δεκάδες ελληνικές ποικιλίες και 
εκατοντάδες κλώνους. Το τελευταίο αποτελεί έναν «σκληρό 
δίσκο» γονοτύπων του ελληνικού αµπελώνα. 
Περνώντας στις εξωτερικές καλλιέργειες, συναντάµε εκτά-
σεις 100 στρεµµάτων αµπέλου για εµβόλια και 200 στρέµµα-
τα φυτών που προορίζονται για υποκείµενα. «∆εν φτάνουν 
πουθενά οι εκτάσεις, έχουµε πάρα πολύ υλικό» σηµειώνει ο 
κ. Μπακασιέτας. Ανά στρέµµα φύονται περίπου 200 πρέµνα 
, σε µια νέα, καθαρή έκταση µε πολύ  µεγάλες προοπτικές. 
Μέσα στο έργο συναντάται και η πρώτη νόµιµη λιµνοδεξαµε-
νή της Ελλάδας, που συλλέγει  βρόχινο νερό και κατόπιν χρη-
σιµοποιείται για τις καλλιέργειες, αφού η περιοχή είναι πλή-
ρως άνυδρη. «Έχουµε κάνει γεωτρήσεις, και δεν έχει βρεθεί 

Kείµενο Κωνσταντίνα Ψιλιώτη

ποικιλίες επενδύσεις
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Η Κωνσταντίνα Ψιλιώτη µε τον Γιάννη Πανάγο, τον Γιώργο Ταβατίδη και τον 
Κώστα Μπακασιέτα στις εγκαταστάσεις της HELLENiFERA στη Νεµέα.

νερό ούτε στα 5 µέτρα βάθος» σηµειώνει ο ίδιος.Ενώ ο επι-
τραπέζιος εµβολιασµός των αµπελιών συνεχίζεται, µε υπο-
κείµενα από την Ευρώπη, τα νέα φυτά περνούν από µια σει-
ρά προσαρµοσµένων σε ειδικές συνθήκες αιθουσών ώστε 
η ανθρώπινη επέµβαση του εµβολιασµού στο φυτό να λει-
τουργήσει και ο κλώνος να προετοιµαστεί  για την καλλιέρ-
γειά του σε συνθήκες περιβάλλοντος στη γη.  Η µόνιµη οµά-
δα στελεχώνεται σήµερα από δύο ακόµη γεωπόνους (Κων-
σταντίνα ∆ρίτσα και Γιώργος Ταβατίδης), δύο  άτοµα στο λο-
γιστήριο, δύο άτοµα στις παραγγελίες, έναν οινολόγο και 
πολλούς εργάτες που φτάνουν περίπου τους 25. Κατά τις 
περιόδους που οι εργασίες είναι στο κορύφωµά τους, οι ε-
ποχιακοί εργάτες πλησιάζουν τους 50-60. Τα κέρδη του έρ-
γου αυτού δεν είναι, παρά ελάχιστα, µε την παραφίνη το κι-
λό να αγοράζεται περίπου στα 9 ευρώ, ενώ τα εµβολιασµέ-
να πρέµνα  πωλούνται γύρω στο 1,5. 

Ή ολική διάσωση ή τίποτα
Με τη γνωριµία µε τους ερευνητές στο Γαλλικό Ινστιτούτο, 
ξεκίνησε και η διαδικασία της κλωνικής επιλογής στην Ελλά-
δα. Έφτασε 2016 για να υπογραφεί επίσηµα η συνεργασία 
και να ξεκινήσει η κύρια δουλειά, µε τις πρώτες ελληνικές πι-
στοποιηµένες ποικιλίες να γράφονται  πρώτα στον εθνικό κα-
τάλογο της Γαλλίας. Αυτές ήταν Αγιωργίτικο, Ασύρτικο, Ξινό-
µαυρο, Μοσχοφίλερο και Ροδίτης.  Για τα επόµενα τρία χρό-
νια, έγιναν επισκέψεις των Γάλλων ειδικών, συµπεριλαµβα-
νοµένου και του Boursiquot, στην Ελλάδα. Η οµάδα ξεκίνη-
σε να ταξιδεύει σε όλες τις µεριές του κόσµου για να διασώ-
σει τις πολύτιµες ελληνικές ποικιλίες που µέχρι τότε δεν εί-
χε φροντίσει κανείς. Εκτός από την αρχική συµφωνία, που ή-
ταν η διάσωση περίπου 20 ελληνικών ποικιλιών, το σχέδιο ε-
πεκτάθηκε, σηµαδεύοντας και άγνωστες ποικιλίες που βρέ-
θηκαν σε πολλά µέρη τις Ελλάδας . «∆εν γίνεται να διασώ-
σουµε µόνο αυτές τις 15-20 ποικιλίες που λέει η συµφω-
νία, οι υπόλοιπες θα χαθούν, πότε θα ξαναταξιδέψει κανείς 
στο Ψηλορείτη ή στη Σαντορίνη γι' αυτόν το σκοπό;» τόνιζε ο 
Boursiquot. Ένα χρόνο µετά το σηµάδεµα των ποικιλιών σε 
όλη την Ευρώπη, ο Κώστας Μπακασιέτας επέστρεψε στα 
σηµεία για τη συλλογή του υλικού. Οι κληµατίδες στάλθηκαν 
στη Γαλλία, όπου και πιστοποιήθηκαν, ενώ µετά γύρισαν στο 
φυτώριο προς πολλαπλασιασµό και καλλιέργεια. 

Κλωνική Επιλογή-Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο 
«Η κλωνική επιλογή είναι το θεµέλιο για την αµπελουργία, 
που ορίζει την έναρξη µιας σοβαρής δουλειάς» υπογραµ-

Η HELLENiFERA αποτελεί τη µεγαλύτερη 
µονάδα πολλαπλασιασµού στην Ελλάδα και στα 

Βαλκάνια µε αναγνωρισιµότητα σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσµιο επίπεδο και δραστηριοποιούµενη 

σε περισσότερες από 15 χώρες.

επενδύσεις ποικιλίες
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΛΩΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

1. Αγιωργίτικο Ν ELAGORT00 1004

2. Αηδάνι λευκό B ELAIDNL001 004

3. Ασύρτικο Β ELASSYR001 004

4. Βιδιανό Β ELVIDIN001 004

5. Βιλάνα Β ELVILNA001 004

6. Κορινθιακή Ν ELKORNK00 1004

7. Κοτσιφάλι Ν ELKTSFL001 004

8. Ληµνιώνα Ν ELLIMNA00 1004

9. Μονεµβασιά Β ELMONVS0 01004

10. Μοσχοφίλερο Ν ELMOSFL00 1004

11. Ξινόµαυρο Ν ELXINVM00 1004

12. Ροδίτης Rs ELRODTS00 1004

13. Ροµπόλα Β ELROBOL00 1004

14. Σαββατιανό B ELSAVTN00 1004

15. Σουλτανίνα Β ELSULTN001 004

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

1. 110 Richter EL110RH001004

2. 140 Ruggeri EL140RG001004
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µίζει ο Κ. Μπακασιέτας. Με την πρόσφατη Υπουργική Α-
πόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδι-
κασία εγγραφής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειµέ-
νων αµπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργού-
µενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 ν. 1464/1985 (Α’ 164) 
και η µεθοδολογία επιλογής.  Πρόσφατα, δηµοσιεύτηκε 
σε ΦΕΚ η ΥΑ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις της κλωνικής επιλογής καθώς και η διαδικασία εγγρα-
φής και διαγραφής κλώνων ποικιλιών και υποκειµένων α-
µπέλου στον Εθνικό Κατάλογο.

Το «οκ»  για  παραγωγή λευκής καρτέλας 
ακόµη αναµένεται 
Πρόκειται για την άδεια καλλιέργειας µητρικών, πιστοποιηµέ-
νων φυτειών µε µοσχεύµατα  ελληνικών ποικιλιών και υπο-
κειµένων από Ισπανία και Γαλλία, από όπου οι καλλιεργητές 
µπορούν να εξάγουν υλικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Εκείνο δηλαδή, που µόλις κάλυψε η νέα απόφαση µε 
το νέο έτος, είναι η πιστοποίηση της λευκής καρτέλας από τη 
Γαλλία, δηλαδή, αµπέλια πιστοποιηµένα µε υποκείµενο και 
εµβόλιο από µητρικές φυτείες, και η µετέπειτα καλλιέργειά 
τους στον Ελληνικό χώρο, µε την ίδια την Ελλάδα, όµως, να 
µην έχει το προνόµιο ακόµη να εξάγει µε λευκή καρτέλα, κα-
θώς οι πρώτες µητρικές φυτείες µόλις φυτεύτηκαν. 
Μέχρι τώρα, έχουν ήδη πιστοποιηθεί 180 ελληνικές ποικιλί-
ες, κι άλλες 180 πολύ σπάνιες. Αυτό συνεπάγεται µε ένα πο-
σοστό περίπου 70 % των ποικιλιών της χώρας.
«Η επένδυση είναι τόσο µεγάλη, σε χρόνο, σε ψυχή σε ό-
λους τους τοµείς. Όλοι όσοι ασχολούνται µε αυτό παρασύ-
ρονται. Μέχρι και οι εργάτες το πίστεψαν, δουλεύοντας για 
ώρες» υπογραµµίζει ο Κώστας Μπακασιέτας. 
«Έχουµε τρεις γεωπόνους, σιγά σιγά συσσωρεύτηκε τόση 
πληροφορία που άρχισε να χάνεται η µπάλα. Χρειάζονται ε-
πιστήµονες γι' αυτήν τη δουλειά . Μέσα σε τρία χρόνια έχει 
γίνει δουλειά 10 ετών. Οι Γάλλοι έδωσαν ένα R110 για υπο-
κείµενο, χαριστικά, ώστε να πολλαπλασιαστεί, να καλλιεργη-
θεί και µόλις αυτό µεγαλώσει αρκετά, να αρχίσουµε κι εµείς 
να παράγουµε µητρικές φυτείες µε λευκή καρτέλα. Προς το  
παρόν η Ελλάδα έχει την άδεια µόνο για µπλε καρτέλες, οι ο-
ποίες πιστοποιούν µόνο το εµβόλιο».  
Ύστερα από πολλές προσπάθειες και µεγάλο αγώνα για 
την νοµιµοποίηση της κλωνικής επιλογής στην Ελλάδα, η 
οµάδα  του φυτωρίου Μπακασιέτα (VNB- Vine Nurseries 
Bakasieta) και µετέπειτα η ίδρυση του εργοστασίου εξειδί-
κευσης στην κλωνική επιλογή, µελέτης και διάσωσης ελ-
ληνικών ποικιλιών αµπέλου HELLENiFERA, είναι έτοιµη να 
δώσει ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσει και να πιστοποιήσει 
ελληνικές ποικιλίες αµπέλου προς  οινοποίηση και χρήση 
για καλλιέργεια υποκειµένων. 
«Τα υποκείµενα µε τα οποία δουλεύουµε, είναι τα 110 
Richter και 140 Ruggeri. Η δουλειά αυτή βγαίνει στην αγορά 
ως µητρική φυτεία. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο στάδιο µε-

Στάδια εµβολιασµού  
των κληµάτων: 
1 Επιτραπέζιος εµβολιασµός και εµβαπτισµός σε παραφίνη
2 Μεταφορά στην πρώτη αίθουσα, µε αυξηµένη θερµοκρασία και υγρα-

σία - Τα φυτά τοποθετούνται σε κιβώτια, µέσα σε ροκανίδι, µέχρι να ξεκινή-
σει το εµβόλιο να «λειτουργεί».
3 Ύστερα από περίπου 6 µέρες, µεταφέρονται στην επόµενη αίθουσα, µε 

τις κληµατίδες να συνεχίζουν µέσα σε κιβώτια µε νερό. 
4 Αφού το εµβόλιο πλέον έχει εµφανώς δέσει, µεταφέρονται σε αίθου-

σα µε συνθήκες περιβάλλοντος- σε µεγάλα δοχεία, ώστε να αρχίσουν να 
προσαρµόζονται σιγά σιγά στις κανονικές συνθήκες αλλά και παράλληλα να 
προστατεύονται από καιρικά φαινόµενα όπως ξηρασία, άνεµοι, χαλάζι .
5 Τα φυτά φυτεύονται πλέον στη γη, όπου και µένουν δύο µήνες, έως οι 

ρίζες φτάσουν σε ικανοποιητικό µήκος.
6 Τα νέα φυτά ξεριζώνονται και καθαρίζονται από το περιττό χώµα. Εµ-

βαπτίζονται για δεύτερη φορά σε παραφίνη που περικλείει και τις νέες ρί-
ζες του φυτού.
7 Η διαδικασία ξεκινά µέσα στο µήνα του Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται 

15 Μαρτίου όπου και κυκλοφορούν τα εµβολιασµένα φυτά. Πρόκειται για έ-
ναν κύκλο περίπου 3 µηνών. 
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τά από όλη τη δουλειά που έχει γίνει ως τώρα» υπογραµµίζει ο 
Κώστας Μπακασιέτας. «∆ουλεύουν το νόµο από το 2008. Σε 
κάθε µας κίνηση, υπήρχε επίβλεψη από το υπουργείο, επισκέ-
ψεις και «εγκρίσεις» ώστε να προχωρήσουµε παρακάτω» δη-
λώνει ο ίδιος Σήµερα, το 2022, δίνεται πλέον η νοµική έγκρι-
ση για την εισαγωγή και καλλιέργεια µητρικών φυτειών, από τη 
Γαλλία, και η µετέπειτα καλλιέργειά τους στην Ελλάδα, δηλαδή 
η παραγωγή αµπελιών µε µπλε καρτέλα. 

Αντηχούν οι πειραµατικές οινοποιήσεις
Στην επιχείρηση λαµβάνουν χώρα και µερικές πειραµατικές οι-
νοποιήσεις από τους καλλιεργήσιµους κλώνους, ώστε να δοκι-
µαστούν τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων που θα παρα-
χθούν από τα πιστοποιηµένα πρέµνα. Ο οινολόγος της επιχεί-
ρησης, Σοφοκλής Πετρόπουλος, φροντίζει τις οινοποιήσεις να 
είναι αντιπροσωπευτικές, χωρίς πολλές παρεµβάσεις και πρό-
σθετα, και φυσικά, µικροί όγκοι. Ο κάθε κλώνος παράγει το δι-
κό του ξεχωριστό κρασί που αναδεικνύει τη µοναδικότητα της 
περιοχής από την οποία προέρχεται. 
Με την επίσκεψη του Wine Trails στην εταιρεία, δοκιµάστη-
καν έξι διαφορετικά Ασύρτικα Σαντορίνης, δύο διαφορετικά Α-
γιωργίτικα Νεµέας και τρία Ξινόµαυρα Ραψάνης. Τα κρασιά δι-

έφεραν πλήρως µεταξύ τους, το καθένα, πράγµατι, είχε να εκ-
φράσει µια διαφορετική ιστορία , αλλά πάντα µε τα τυπικά χα-
ρακτηριστικά της ποικιλίας αυτής.  Οι πρώτοι κλώνοι που µπή-
καν στον Εθνικό Κατάλογο από αυτές τις ποικιλίες που δοκιµά-
στηκαν ήταν πραγµατικά οινικά διαµάντια, µε ορισµένα να αφή-
νουν τους  πρώτους δοκιµαστές άναυδους. 

ποικιλίες επενδύσεις
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Πάντοτε µε έδρα τα Μεσόγεια, και συγκεκριµένα το Πικέρµι Αττικής, η 

οικογένεια Λύτρα  βρίσκει τις ρίζες της στον κλάδο της οινοποίησης αρκετά 

πίσω στο χρόνο. Κεντρικές ιδέες της δραστηριότητάς του Αναξαγόρα Λύτρα, 

µαζί µε τον αδελφό του Θεόδωρο, αποτελούν η βιολογική καλλιέργεια και η 

καθηµερινή φροντίδα πρέµνο-πρέµνο του αµπελώνα από τη µία αλλά και η πίστη 

στον αυθορµητισµό της οινοποίησης, η οποία τελικά οδηγεί το οινοποιείο στο να 

«ξεµένει» κάθε χρόνο σε αποθέµατα από τις  λιγοστές φιάλες που παράγει

ι Ευµενίδες ή αλλιώς Ερινύες  ήταν µυθικές χθόνιες θεότητες, 
που κυνηγούσαν εκείνους που είχαν διαπράξει εγκλήµατα εις βά-
ρος της ηθικής ή φυσικής τάξης των πραγµάτων. Κόρες του σκό-

τους, µε σπίτι τον Κάτω Κόσµο του Άδη και διαβολικά φτερά, στο τέλος της 
οµώνυµης τραγωδίας του Αισχύλου µερεύουν, γλυκαίνουν και  µε τη βοή-
θεια της θεάς Αθηνάς εξευµενίζονται. Κάπως έτσι... ησυχάζει κι ένα γλεύ-
κος. Στην αρχή του άγριο, επιθετικό, µε ανισορροπία και ατίθασες µυρωδιές, 
µε το πέρας του χρόνου  ζυµώνει, γίνεται κρασί, στρογγυλεύει, εξευµενίζεται 
κι αυτό µε τους νόµους της φύσης. Τα αδέρφια Λύτρα, σύµφωνα µε αυτήν 
τη σκέψη, φτιάχνουν τις Ευµενίδες, δύο λευκούς οίνους, συνεχίζοντας την 
οικογενειακή παράδοση, µε σύµβολό τους την πεταλούδα, η οποία µέσα στο 
κουκούλι µετατρέπεται σε ένα πολύχρωµο θαύµα. Το Wine Trails επισκέφθη-
κε το Οινοποιείο Λύτρα στο Πικέρµι και περπάτησε στον αµπελώνα.

Από πού πηγάζει το πάθος για την άµπελο;
Ο πατέρας µας, Γεώργιος Λύτρας, είχε φυτέψει χιλιάδες αµπέλια, είµαστε 
µεγαλωµένοι ανάµεσά τους. Ο ίδιος ήταν διευθυντής αγροκτηµάτων στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας και είχε πολύ µεγάλο πάθος για το αµπέ-
λι. Κοντά µας βρίσκονται και οι αµπελώνες του Πανεπιστηµίου, στη Γιαλού 
Σπάτων, ένα πανέµορφο µέρος  500 στρεµµάτων, το οποίο και αγαπήσα-
µε πολύ γιατί ήταν και το πατρικό µας σπίτι εκεί. Για την εγκατάσταση αυ-
τών των αµπελώνων έχει συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό ο πατέρας µας ενώ 
είχε φυτέψει και τα αµπέλια του Καµπά στη Μαντινεία Αρκαδίας και πολλά 

συνέντευξη

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΚΡΑΣΙ
µε τη φυσική τάξη των πραγµάτων

Ο
Χωρίς πρόσθετα και µε 
παραδοσιακές τεχνικές
Τα µόνα πρόσθετα που χρησιµο-
ποιούµε τόσο στο αµπέλι, όσο και 
στην οινοποίηση, είναι µια µικρή 
ποσότητα θειώδους κατά την οινο-
ποίηση και λίγο θειάφι για αποφυ-
γή κάποιων ασθενειών στο αµπέλι. 
Είναι κρίµα να βάζουµε στο κρασί 
σκευάσµατα, αφού είναι τόσο α-
γνό και έχει εκπληκτικά χαρακτη-
ριστικά. Προτιµάµε επίσης τις πα-
ραδοσιακές τεχνικές, δηλαδή πά-
τηµα των σταφυλιών µε τα πόδια, 
χωρίς υδραυλικές πιέσεις. 

Αναξαγόρας Λύτρας

Συνέντευξη Κωνσταντίνα Ψιλιώτη vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή
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άλλα στην Ελλάδα. Από την άλλη, αρκεί να σκεφθείτε ότι η µάνα µας, ετών 95 πλέον, ακόµη 
κάθεται και αµπέλι αµπέλι βλαστολογεί, της αρέσει πολύ.

Πώς φτάνουµε στη δηµιουργία αυτού του κτήµατος; 
Το 1954 αγοράζει ο πατέρας µας αυτό το κτήµα. Οι ποικιλίες που είχε τότε ήταν Ροδίτης και εν-

νοείται  Σαββατιανό, ο κυρίαρχος των Μεσογείων. Τότε ήταν 
24 στρέµµατα. Το κτήµα περιλάµβανε κι ελαιόδεντρα αλλά ε-
κείνος ήθελε να φυτεύει αµπέλια, τα αγαπούσε, κι έτσι ξερίζω-
νε τις ελιές κι έβαζε κλήµατα. Στα χέρια µας περνάει το 2002, 
όταν τον χάσαµε. Πίσω σε εκείνη την εποχή εµείς δεν είχαµε ι-
δέα από αµπελουργία, δεν ξέραµε πώς να το διαχειριστούµε 
και να το αξιοποιήσουµε. Τώρα έχουµε εξελιχθεί και ασχολού-
µαστε πολύ, κάνουµε ό,τι µπορούµε αλλά υπάρχουν και δυσκο-
λίες. Το 2003 αποφασίζουµε να αναδιαρθρώσουµε τον αµπε-
λώνα. Αποσύραµε όλα τα Σαββατιανά και όλο τον Ροδίτη, για 
να φυτέψουµε τις  ποικιλίες που θέλαµε. Φαίνεται ότι πραγµατι-
κά δεν ξέραµε τίποτα τότε. ∆ιαλέξαµε το Ασύρτικο, που ήταν η 
αγαπηµένη µας ποικιλία και αυτή που είχε µέλλον, το Syrah και 
τη Μαλαγουζιά. Η πρώτη µας εµφιάλωση ήταν ένα κρασί µε το 

όνοµα Γιαλού. Ελάχιστα έως και καθόλου µπουκάλια δεν έχουν µείνει φυσικά σήµερα. 

Τι δυσκολίες παρουσιάζει η καθηµερινότητά σας; 
Αυτή η δουλειά θέλει πολλά «καπέλα». Έχει το καπέλο του αµπελουργού, του οινοποιού και  του 
πωλητή. Όταν µιλάµε για τόσο µικρές παραγωγές, ίσως και του µάνατζερ. Μετά από τέσσερα κα-
πέλα αρχίζουν και «πέφτουν µαλλιά». Ο Θόδωρος είναι όλη την ηµέρα στο κτήµα και κάνει δου-

Η καλλιέργειά µας 
είναι βιολογικά  
πιστοποιηµένη, 
ενώ εφαρµόζονται 
βιοδυναµικές 
πρακτικές αλλά εκεί 
δεν έχουµε ακόµη  
την πιστοποίηση.

συνέντευξη Αναξαγόρας Λύτρας

Φυσικές πρακτικές  
στον αµπελώνα
Στον αγρό, βάζουµε βότανα. 
∆ηλαδή, πολυκόµπι για το 
ωίδιο, που το βρίσκουµε 
στο ποτάµι. Φτιάχνουµε 
θεραπείες από χαµοµήλι 
και δεντρολίβανο. Για  τις 
µυκητιάσεις φτιάχνουµε 
αιθέριο έλαιο από αµάραντο 
και το ψεκάζουµε. Για την 
αντιµετώπιση της ίσκας, 
κάνουµε στον κορµό του ξύλου 
µια τοµή για να αποστραγγίζει 
το νερό, να µην κρατά 
υγρασία. Εφαρµόζουµε επίσης 
τσουκνίδα ή και ταραξάκο. 
Η λίπανση από την άλλη 
γίνεται µόνο µε κοµπόστ που 
φτιάχνουµε, µε τη βοήθεια 
µικροοργανισµών που 
ολοκληρώνουν τη διαδικασία 
σε περίπου πέντε µήνες. 
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λειές, καθώς δεν έχουµε εργάτες. Εγώ, παράλληλα δου-
λεύω σε µια επιχείρηση και έρχοµαι εδώ πριν και µετά τη 
δουλειά. Έχει πολλά πράγµατα να κάνει κανείς, συνέχεια. 
Και αφού έχουµε επιλέξει τον αυθόρµητο τρόπο των ζυ-
µώσεων χωρίς πρόσθετα, όταν βράζει το κρασί, χρειάζε-
ται συνέχεια έναν άνθρωπο να παρακολουθεί και να κάνει 
ελέγχους. Χρειάζεται µόνιµη παρατήρηση. Είναι διαφορε-
τικό ένα κρασί ζωντανό και άλλο ένα «χηµικό κρασί-κολό-
νια». Επίσης, αφού δεν υπάρχουν µηχανικά µέσα, υπάρχει 
και πολλή σωµατική κούραση. Ένα-ένα τελάρο βάζουµε 
στο πιεστήριο, και είναι στο σύνολο τρεις τόνοι. Αν θέλου-
µε να έχουµε καλό αποτέλεσµα, πρέπει να µετράµε και τη 
ρώγα για να βγάλουµε σωστές αναλογίες. 

Πώς µιλάµε για φυσικό κρασί όταν ήδη η οινοποίη-
ση είναι ανθρώπινη παρέµβαση; 
Υπάρχουν κρασιά που δεν έχουν καθόλου θειώδη. Τα δι-
κά µας έχουν µια µικρή ποσότητα, οπότε θεωρούνται βιο-
λογικά. Κατά τη γνώµη µου, µε το να παρεµβαίνεις στη δι-
αδικασία είναι σαν απλώς να τη βοηθάς. Παντού υπάρχει 

παρέµβαση, το κρασί δεν γίνεται από µόνο του. Η µαγεία 
είναι η διαδικασία να µην είναι κάθε χρόνο το ίδιο και να 
παίρνει πρωτοβουλίες από µόνη της. Φέτος το Ασύρτικό 
µας αποζύµωσε στους 2,5 µήνες, έβραζε µέχρι την 1η ∆ε-
κεµβρίου, µε τα υπολειπόµενα σάκχαρα να είναι µηδαµινά 
στο τέλος. Παρόλα αυτά έγινε. Αν η πρώτη ύλη είχε σκευ-
άσµατα, η ισορροπία θα χάλαγε.

Επηρεάζεστε από τις καταναλωτικές τάσεις; Στην 
προκειµένη περίπτωση µπαίνετε για παράδειγµα 
στον πειρασµό για παραγωγή ροζέ κρασιού; 
∆εν είµαστε επιχείρηση µεγάλης κλίµακας, ούτε καν 
µεσαίας. ∆εν επηρεαζόµαστε, πουλάµε όλη µας την 
παραγωγή και δεν µπορούµε να παράξουµε παρα-
πάνω. ∆εν έχουµε έκταση, ούτε πρέµνα. Όπως και 
στους Λειψούς και στην Πάτµο εξαντλούνται κάθε 
χρόνο όλα τα κρασιά. ∆εν παίρνουµε ποτέ σταφύλι α-
πό αλλού, δεν µας αρέσει. Μία φορά που το έχουµε 
δοκιµάσει δεν εµφιαλώσαµε καθόλου, δεν ήταν το δι-
κό µας. Κάθε χρόνο βγαίνουν 7.000 στο εµπόριο. Έ-
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χουµε σταµατήσει πλέον να «πουλάµε» γιατί δεν µπο-
ρούµε να αυξήσουµε την παραγωγή. 

Υπάρχουν βλέψεις εξέλιξης;
Πριν λίγο καιρό επεκτείναµε τη γη µας, µε άλλα 4 στρέµµατα, 
όπου και φυτέψαµε Syrah και Ασύρτικο, στη θέση 170 ελαιόδε-
ντρων. Θέλουµε να νοικιάσουµε κι άλλη γη. Αυτό που προσπα-
θούµε να κάνουµε είναι ένα µικρό οινοποιείο δίπλα στα αµπέ-

λια µέσω επιδοτούµενου προ-
γράµµατος, µε κοµπ και άχυρο, 
στα πλαίσια ενός βιοδυναµικού 
προτύπου. Αχυρόµπαλες, πρά-
σινη στέγη και ξύλο. Είναι και έ-
νας τρόπος να εδραιωθεί πε-
ρισσότερο η γη µας, γιατί δίπλα 
θέλουν να κάνουν ένα εργο-
στάσιο αποβλήτων. 

Κι από νέες ετικέτες τι 
σχεδιάζετε; 
Orange από Ασύρτικο. Είναι α-
κόµη σε πειραµατικά στάδια. 
Μαζεύουµε τα σταφύλια υψη-
λόβαθµα και µέσω µιας διαδι-

κασίας που πρότεινε ο οινολόγος µας, φτιάχνουµε orange 
wine που µένει σε γυάλινα δοχεία για δύο έτη. ∆εν ξέρου-
µε πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά, οι φιάλες είναι πολύ 

περιορισµένες ακόµη. Όσον αφορά επίσης τα υλικά και τις 
πρώτες ύλες, προσπαθούµε να καθιερώσουµε ελαφρύτερες 
συσκευασίες, µε λιγότερο γυαλί ώστε να ανακυκλώνονται 
πιο εύκολα. ∆ηλαδή, πριν οι φιάλες ζύγιζαν 650 γρ. ενώ τώ-
ρα περίπου 500 γρ. Άλλη µια µέθοδος που είναι σε εξέλιξη 
είναι η οινοποίηση σε πιθάρια, θαµµένα µέσα στη γη. Προς 
το παρόν όµως, έχουµε τις κλασικές µας ετικέτες, δηλαδή 
τις Ευµενίδες Μαλαγουζιάς, τις Ευµενίδες Ασύρτικου, και το 
Syrah µας, που πλέον κυκλοφορεί και σε magnum φιάλη.

Κατά πόσο είναι βιώσιµη η προσπάθειά σας; 
(γέλια) Ας αρχίσουµε µε το ότι η τιµή στη λιανική θα αυξηθεί, 
δεν µπορούµε να απορροφήσουµε τις αυξήσεις των τιµών. 
∆εν κάνουµε βιοµηχανικό κρασί, υπάρχει πολλή  δουλειά 
που πρέπει να έρθει εις πέρας από δύο άτοµα µόνο. Στη βι-
οµηχανία δεν υπάρχει το κόστος που έχει η συνεχής ανάλυ-
ση του κρασιού. Γενικά, τα κρασιά µας έχουν υψηλές τιµές 
στη λιανική. Και δυστυχώς, θα αυξηθούν κι άλλο, περίπου 
ένα ευρώ περισσότερο. Το καλό είναι πως πάντα στο τέλος 
ξεπουλάµε. Πέρυσι ήταν κακή χρονιά λόγω καύσωνα και 
άλλων συνθηκών, αλλά και πάλι σηκώσαµε τα χέρια ψηλά. 

Με τις δυσκολίες των τελευταίων ετών πώς επηρεά-
ζεται µια µικρή επιχείρηση σαν αυτή; 
Η πανδηµία κατά µία οπτική µας έκανε καλό, γιατί µας έ-
δωσε την ευκαιρία να είµαστε όλη µέρα στο κτήµα. Από την 
άλλη, οι πωλήσεις είχαν µια πτώση 40%.

Συµπυκνωµένο 
Syrah ακόµη  
και χωρίς βαρέλι
«Σε πρώτη φάση, είναι το σταφύλι από µόνο του. Ύ-
στερα παίζει ρόλο το έδαφος, το οποίο είναι πο-
λύ φτωχό και έχει πολύ καλή αποστράγγιση. Κρατά-
µε τις αποδόσεις χαµηλά, της τάξης των 500 κιλών α-
νά στρέµµα. Καθαρίζουµε τα σταφύλια µε τα τσαµπιά, 
τα αφήνουµε άσπαστα µέσα στις δεξαµενές και τα πα-
τάµε για 6-7 µέρες. Από την άλλη παίζουν ρόλο και τα 
προνόµια που έχει ο αµπελώνας. Η κατεύθυνσή του 
είναι προς τη θάλασσα, ευθυγραµµισµένος µε αυ-
τή σε απόσταση γύρω στα 3,5 χιλιόµετρα. Τα µελτέµια 
του καλοκαιριού διαπερνάνε τις γραµµικές φυτεύσεις. 
Γι’ αυτό δεν έχουµε και πολλές αρρώστιες.» 

Οινολόγος µας 
από το 2011 
είναι ο Πάνος 
Ζουµπούλης, µε τον 
οποίο αρχίσαµε τη 
δουλειά έτσι όπως 
επιθυµούσαµε, 
φυσικά και 
παραδοσιακά

συνέντευξη Αναξαγόρας Λύτρας
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αφρώδης οίνος
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Αύξηση της κατανάλωσης Champagne και των υπόλοιπων αφρωδών οίνων 

δείχνουν τα παγκόσµια στοιχεία, µια τάση που συνάδει απόλυτα µε την 

στροφή του κοινού στα premium κρασιά ως απόρροια της πανδηµίας, ενώ 

παράλληλα αποκαλύπτει σαφή ενδυνάµωση της οινικής κουλτούρας

Κείµενο: Λάζαρος Γατσέλος

Π ριν από περίπου δύο χρόνια πολλοί 
έσπευσαν να προδικάσουν το παρόν 
και το µέλλον των αφρωδών κρασιών 
και ιδιαίτερα των πολυπόθητων 

Champagne. Οι αριθµοί έδειχναν αµείλικτοι και η 
αλήθεια είναι πως η «ρηχή» ανάλυση των 
δηµοσιευµάτων φάνταζε σε απόλυτη συνάφεια 
µε την πραγµατικότητα. Οι διαδικτυακές αγορές 
του συνόλου των αφρωδών οίνων υπέστησαν 
αρχικά  καθίζηση κατά τη διάρκεια των περιορι-
σµών λόγω κορωνοϊού σε πολλές χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένων της Γαλλίας, του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου και των Η.Π.Α, παραδοσιακών και 
θεµελιωδών αγορών για τα αφρώδη κρασιά και 
ιδιαίτερα για τη Champagne. Ωστόσο, η ξαφνική 
πτώση ακολουθήθηκε γρήγορα από µια σηµαντι-

κή αλλαγή κατεύθυνσης των καµπυλών που 
προδιαγράφουν µια νέα εποχή για το σύνολο των 
αφρωδών κρασιών παγκοσµίως.
Όπως είναι προφανές, το αρνητικό οικονοµικό 
σοκ που προκάλεσε η πανδηµία επηρέασε αρνητι-
κά την κατανάλωση ειδών πολυτελείας όπως οι α-
φρώδεις οίνοι και ιδιαίτερα η Champagne. Aκο-
λούθως ένα σηµαντικό µέρος οινόφιλων και κατα-
ναλωτών, οι οποίοι είχαν λιγότερες ευκαιρίες πλέ-
ον να ξοδέψουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, 
γιορτές, ταξίδια -επαγγελµατικά και µη- και ούτω 
καθεξής, µειώνουν ή και σχεδόν µηδενίζουν τις α-
ντίστοιχες καταναλώσεις και αρχικά αδιαφορούν 
για τα προϊόντα πολυτελείας. Σταδιακά όµως και 
προς το τέλος του πρώτου lock down το κλίµα ξε-
κινά να αντιστρέφεται. Την αρχή έκανε η συντρι-

ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ 
ΠΟΛΛΕΣ 

ΦΟΥΣΚΑ ΚΑΜΙΑ
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Οι συνολικές 
εξαγωγές 
Champagne το 
2021 αυξήθηκαν 
στις 322 
εκατοµµύρια, +32% 
σε σχέση µε το 
2020. 

πτική πλειοψηφία αυτών που συνέχισαν να εργάζονται 
κατά την πανδηµία, καθώς τα συγκεκριµένα άτοµα ό-
χι µόνο δεν έχασαν εισόδηµα αλλά µπορούσαν να α-
ποταµιεύσουν µε σηµαντικότερη ευκολία.
Σταδιακά οινόφιλοι και  καταναλωτές φαίνεται να άρ-
χισαν να προθυµοποιούνται  να καλύψουν την ευχαρί-
στηση και το κενό των συνηθειών των κοινωνικών συ-
νανστροφών στο σπίτι. Όσοι  κρατούν στατιστικά α-
νά περίοδο σχετικά µε τα Google Trends σε διαφορε-
τικές χώρες µπορούν να διαπιστώσουν το εντυπωσια-
κά αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη λέξη sparkling και 
ακόµα το ακόµα εντονότερο ενδιαφέρον για τη λέξη 
Champagne ιδιαίτερα µετά το τέλος των κατά χώρα 
lockdown. Έτσι, αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε στην ε-
ποχή της σύγχρονης αναβίωσης των αφρωδών οί-
νων µε αποκορύφωµα, όπως και ήταν αναµενόµενο 
την Champagne. 

Φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ
Ταυτόχρονα όµως, όλοι οι σηµαντικοί παίχτες αφρω-
δών οίνων ανά τον πλανήτη (Champagne, Cava, 
Prosecco κ.λπ.) δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις 
σπειροειδείς αύξησεις του κόστους µεταφορών, ιδι-
αίτερα για τις θαλάσσιες µεταφορές, µε τους συντε-
λεστές ανά περίπτωση να δεκαπλασιάζονται. Εάν αυ-
τό διαρκέσει πέραν του επόµενου εξαµήνου, οι παρα-
γωγοί ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν τις τιµές. 

Αυτό αναµφίβολα συνεπάγεται και  ορισµένες µη 
προβλέψιµες συνέπειες για τις εξαγωγές σε µη ευρω-
παϊκές χώρες συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων 
Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της 
Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Κίνας. Γεγονός 
που µπορεί να δηµιουργήσει ανακατατάξεις και χα-
ραµάδες για εισαγωγές ή και παραγωγή νέων προϊό-
ντων σε αυτές τις σηµαντικές αγορές.  
Ωστόσο, η προσωρινή αυξηµένη οικονοµική δύναµη 
πολλών πολιτών διατήρησε τη στεγανότητα των παρα-
δοσιακών δυνάµεων. Οδήγησε π.χ. τις συνολικές ε-
ξαγωγές Champagne το 2021 να αυξηθούν στις 322 
εκατοµµύρια φιάλες, σηµειώνοντας αύξηση 32% σε 
σχέση µε το 2020. Η αγορά στη Γαλλία αυξήθηκε κα-
τά 25% σε σχεδόν 142 εκατοµµύρια φιάλες, µια επι-
στροφή στα επίπεδα του 2019.
Καθώς οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις σε τουρι-
σµό και  διοργάνωση εκδηλώσεων δείχνουν να εξα-
φανίζονται οριστικά από την καθηµερινότητα η οικια-
κή κατανάλωση θα παρουσιάσει µια αναµενόµενη πε-
ρίοδο χαλάρωσης. Ωστόσο, η πλειοψηφία  δοκίµασε 
νέα άγνωστα προϊόντα, ποιοτικών  και τιµολογιακών 
επιπέδων που πιθανά να µην είχε ποτέ φανταστεί. Αυ-
τό από µόνο του αφήνει µια παρακαταθήκη για το 
µέλλον όλων των αφρωδών κρασιών. Μένει να δού-
µε ποιοι θα έχουν τη  διορατικότητα να καρπωθούν ό-
τι βρίσκεται στα νέα µονοπάτια ανάπτυξης.

32%
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΚΙΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ CHAMPAGNE
Κάθε χρόνο, οι εκπρόσωποι των αμπελοκαλλιεργητών σαμπάνιας, Syndicat Général 

des Vignerons, συναντούν τους εκπροσώπους των οίκων, Union des Maisons de 

Champagne, δύο μήνες πριν από την έναρξη του τρύγου, και διαπραγματεύονται 

την ποσότητα σταφυλιών (σε κιλά) που επιτρέπεται να τρυγήσουν οι αμπελουργοί. 

Αυτός ο μηχανισμός ρύθμισης χρησιμοποιείται για την αποφυγή της υπερπαραγω-

γής και για τη διατήρηση ενός βιώσιμου εισοδήματος για τους αμπελουργούς και ε-

νός βιώσιμου κόστους σταφυλιών για τους οίκους  σαμπάνιας. To 2020, μετά από έ-

ναν ασυνήθιστα μακρύ γύρο διαπραγματεύσεων, συμφώνησαν μια απόδοση  συ-

γκομιδής κατά 20% χαμηλότερη απ' ό,τι το 2019. Σκοπός  ήταν να αποφευχθεί η υ-

περπροσφορά σταφυλιών. Η ιστορική συμφωνία του 2020 αντιστοιχούσε σε 8.000 

κιλά/στρέμμα, που ισοδυναμεί με 230 εκ. φιάλες. Ωστόσο, στις αρχές του 2021 α-

κολούθησε μια προσαρμογή επιπλέον 400 κιλών, ανεβάζοντας την απόδοση στα 

8.400 κιλά/στρέμμα. Τον Ιούλιο του 2021, αποφασίστηκε να αυξηθεί ξανά αυτό το 

ανώτατο όριο στα 10.000 κιλά/εκτάριο, αναγνωρίζοντας έτσι  με τον πιο θεσμικό 

τρόπο όχι απλά και μόνο μια σαφή ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης αλλά τη νέα 

εποχή άνθισης της Champagne και κατ’ επέκταση όλων των αφρωδών οίνων.

40-45_CHAMPAGNE.indd   43 22/06/2022   00:24



44    Wine Trails 

Το Βotanic του Κτήµατος Νικολού αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία, από την 
πρώτη στιγµή που κυκλοφόρησε ως και σήµερα, καθώς συνδυάζει τις τεχνικές 
δύο ονοµασιών προέλευσης σε ένα και µόνο προϊόν ιδιαίτερου χαρακτήρα.  

Οι ελληνικές 
ετικέτες αφρωδών 

παραµένουν σχετικά 
περιορισµένες. 

Καλύπτουν 
ωστόσο όλες τις 

γνωστές µεθόδους 
παραγωγής, από την 

κλειστή δεξαµενή της 
Παράγκα Sparkling 
του Κτήµατος Κυρ 

Γιάννη έως και 
την υποθαλάσσια 

δεύτερη ζύµωση που 
πραγµατοποιεί το 

Κτήµα Αφιανέ στο 
Ικάριο Πέλαγος.

Η Amalia brut του Κτήµατος Τσέλεπου αποτελεί την πιο αναγνωρίσιµη ετικέτα 
αφρώδους κρασιού στη χώρα. Καταφέρνει και συνδυάζει την ποικιλιακή έκφραση 
του Μοσχοφίλερου και τη λεπτότητα του χαρακτήρα της παραδοσιακής µεθόδου.  

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΣΤΗ ΡΑΧΗ 
ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙ∆ΑΣ
Ισχυρό το ελληνικό αποτύπωµα

Aνάπτυξη προβλέπεται και για τα ελληνικά αφρώδη κρα-
σιά  ανεξάρτητα από τη µέθοδο παραγωγής τους. Το συ-
µπέρασµα προκύπτει από το συνδυασµό τεσσάρων ιδι-
αίτερα σταθερών παραγόντων τουλάχιστον για το άµεσο 
µέλλον. Πρώτα από όλα η σταθεροποίηση µιας διευρυµέ-
νης τουριστικής περιόδου σε διαρκώς αυξανόµενο αριθ-
µό τοποθεσιών σε συνδυασµό µε τη διατήρηση µιας στα-
θερά υψηλής επισκεψιµότητας αποτελεί από µόνη της πα-
ράγοντα συνολικής αύξησης της κατανάλωσης. Ακολού-
θως, ο Ελλαδικός χώρος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος 
µε την εναλλασσόµενη παραλλακτικότητα και την  αίσθη-
ση µοναδικότητας που α-
ποπνέει. Αυτό ενισχύει το 
συναίσθηµα των επισκε-
πτών να  θέλουν να κατα-
ναλώσουν προϊόντα ταυ-
τόσηµα µε τον τόπο επί-
σκεψης. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των ελληνι-
κών αφρωδών παράγε-
ται µονοποικιλιακά ή από 
συνδυασµούς ελληνικών 
ποικιλιών σταφυλιού.
 Ένα επιπλέον στοιχείο 
που υποδεικνύουν στα-
θερά οι  διεθνείς έρευνες που αναλύουν τις συµπερι-
φορές και τις αγοραστικές συνήθειες του συνόλου των 
τουριστών  ανά χώρα και περιοχή, τόσο πριν την εµφά-
νιση της νόσου COVID-19 όσο και µετά, είναι  η  σταθε-
ρή ύπαρξη «εορταστικής διάθεσης», κάτι που αυτόµα-
τα συνεπάγεται αυξηµένη αγοραστική τάση για αφρώ-
δη κρασιά. 
Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού αµπελώνα έχουν τοποθε-
τήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ετικετών 
αρκετά υψηλότερα από αυτό που ονοµάζεται διεθνώς 
φθηνό εµφιαλωµένο κρασί. Ωστόσο αν κάποιος συ-
γκρίνει τις τιµές των ελληνικών σφρωδών οίνων µε α-
ντίστοιχης µεθόδου κρασιά από το διεθνή αµπελώνα, 
εύκολα θα διαπιστώσει πως τα πράγµατα ισορροπούν. 
Το Pet Nat του Vassaltis, οι sparkling εκδοχές των ε-
τικετών «Παράγκα» και «Ακακίες» του Κυρ-Γιάννη, η 
Amalia του Τσέλεπου, το Βotanic του Οινοποιείου Νι-
κολού και ο βυθισµένος αφρώδης µε 2η ζύµωση κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας του Αφιανέ µπορούν 
να είναι µόνο η αρχή της επιτυχίας για την επόµενη η-
µέρα του σύγχρονου ελληνικού κρασιού.

Η συντριπτική 
πλειοψηφία 
των ελληνικών 
αφρωδών παράγεται 
µονοποικιλιακά ή 
από συνδυασµούς 
εγχώριων ποικιλιών 
σταφυλιού
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Ήθελε να κάνει την Τεγέα
Καµπανία της Ανατολής

 Ένα χρόνο πριν, οι άνθρωποι που ήξεραν ότι πριν από 100 χρόνια στην Αρκαδία 

ήκµασε η οικογενειακή Οινοποιία Παπανικολάου µε πολλές βραβεύσεις, ειδικά 

στο κοµµάτι του αφρώδους οίνου, ήταν µετρηµένοι στα δάχτυλα

Κείµενο: Πέτρος Γκόγκος

οινική ιστορία
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Ο
µύθος της οικογένειας Παπανικολάου έσβησε µέσα στις πολλές 
αναταράξεις του 20ού αιώνα και για τον βίο και τη πολιτεία των 
τελευταίων της γενιάς, γνώριζαν µόνο µερικοί ηλικιωµένοι στα 
χωριά της Τεγέας. Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαΐου, όµως, 

άνοιξε και επίσηµα η αυλαία για το «υβριδικό» ντοκιµαντέρ – ταινία µυθοπλασία 
«Arcadia 1900, Champagne d’ Orient», µια κινηµατογραφική προσπάθεια που 
ρίχνει φως στην άγνωστη ιστορία της οινοποιίας που στις Ρίζες της Τεγέας 
«έπιασε τη µαγιά» στα τέλη του 19ου αιώνα για το success story του ελληνικού 
οίνου. Αν και η ταινία µόλις αυτές τις ηµέρες βρίσκει το δρόµο της για τις 
κινηµατογραφικές αίθουσες της χώρας, ήδη έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτήν 
από κριτικούς και θιασώτες των φεστιβάλ κινηµατογράφου. Όσοι βρέθη-
καν στην Τρίπολη για τις ανοιχτές πόρτες των οινοποιίων (28 & 29 Μαΐου) , 
είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν το κεντρικό µήνυµα του δραµατοποιηµέ-
νου ντοκιµαντέρ από ίδιο τον δηµιουργό, τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο 
Κώστα Σπυρόπουλο, που µε δύο λέξεις συνοψίζεται στο: «Χαµένες 
ευκαιρίες». Υπό αυτή την έννοια, οι «Ανοιχτές Πόρτες» για τα Κτήµατα 
Τσέλεπου και Σπυρόπουλου, είχαν διαφορετικό περιεχόµενο, αφού αρκετοί 
από τους επισκέπτες περιηγήθηκαν σε αυτά, έχοντας στο µυαλό τους ένα 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα, πολιτισµικό ερέθισµα.
Στον σκελετό της αφήγησης βρίσκονται: Η άνοδος και η πτώση µιας µυθικής οινο-
ποιίας στην Αρκαδία, η µεθοδικότητα ενός επιστήµονα οινολόγου, του Βασίλη Πα-
πανικολάου, µε «µαρκετίστικα» αντανακλαστικά και το επιχειρηµατικό δαιµόνιο του 
αδερφού του Νικόλαου και του πατέρα τους Σπυρίδωνα που έπεσε µε ταχύτητα 
πάνω στο τείχος που ύψωσε η φρέσκια αθηναϊκή ελίτ του πρώιµου Μεσοπολέµου.

A bon vin pas d’ enseigne
«Το καλό κρασί δεν έχει ανάγκη διαφήµισης». Με αυτό το λιτό µότο έντυνε 
τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις του ο Βασίλειος Παπανικολάου στις αθηναϊ-
κές εφηµερίδες της εποχής. Παράλληλα, στη ∆ιεθνή Έκθεση του Σαν Φραν-
σίσκο, είχε την έµπνευση να εξασφαλίσει την φωτογράφιση γυναικών πάνω 
στα νέα µοντέλα της Ford κρατώντας τα πολυβραβευµένα αφρώδη κρασιά 
του. ∆υναµική ήταν και η προσέγγισή του στο πεδίο της επιστήµης της οινο-
ποίησης, προχωρώντας σε δεκάδες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, µια εκ των 
οποίων, «Η Αρκαδία υπό Οινολογικήν Έποψιν» έδωσε και την «ατάκα» που έ-
γινε ο τίτλος του φιλµ («η Αρκαδία θα µπορούσε να γίνει η Καµπανία της Ανα-
τολής»). Βασιζόταν στην  οµοιότητα της επαρχίας της Γαλλίας µε το οροπέδιο 
της Μαντινείας σε ό,τι αφορά την σύσταση του εδάφους, το µικροκλίµα, το υ-
ψόµετρο και, ιδίως, την καλλιέργεια της αρωµατικής ποικιλίας Φιλέρι. 

Η πρώτη προβολή  
της ταινίας 
Στις 28 Μαΐου στην Τρίπολη, η 
ταινία προβλήθηκε για το ευρύ κοινό 
παρουσία του σκηνοθέτη Κώστα 
Σπυρόπουλου, σε µια διοργάνωση που 
συντόνισαν από κοινού τα Κτήµατα 
Σπυρόπουλος και Τσέλεπος. 

Και αν πράγµατι, το καλό κρασί, δεν χρειάζεται 
διαφήµιση, το σύγχρονο καλό ελληνικό κρασί 
χρειαζόταν ένα µύθο, τον οποίο βρίσκει στην εν λόγω 
κινηµατογραφική προσπάθεια, σύµφωνα µε τον 
Οινοποιό Γιάννη Τσέλεπο, ο οποίος παρακολούθησε 
την εξέλιξη της κινηµατογραφικής προσπάθειας, 
συνδράµοντας σηµαντικά στην εκπόνηση της 
απαιτητικής έρευνας που ξεκίνησε από το σκηνοθέτη 
Κώστα Σπυρόπουλο, το 2015. 
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ΗΑRRISINA METALLICA

Μαύρος σκώρος σκελετώνει 
αµπέλια στην Καλιφόρνια

I κανός να φέρει την καταστροφή 
σε έναν αµπελώνα είναι ο 

σκώρος σκελετοποιητής µε τα 
δηλητηριώδη µαύρα αγκάθια 
προκαλώντας σήψη των σταφυλιών. 
Ο εντοπισµός του έγινε από τον 
παγιδευτή εντόµων Jesse Guidi ενώ 
σύµφωνα µε το τµήµα Εντοµολογίας 
και Νηµατολογίας του Πανεπιστηµίου 
της Φλόριντα, το µη εγγενές 
Harrisina metallica προέρχεται από 
την Αριζόνα και το Νέο Μεξικό και 
συνήθως βρίσκεται στη Φλόριντα 

και στο ανατολικό µισό των Ηνωµένων Πολιτειών. Ο εντοπισµός στη Νάπα έχει 
σηµάνει συναγερµό  µε τους καλλιεργητές να ανησυχούν για τον σοβαρό κίνδυνο 
µε τον οποίο βρίσκονται αντιµέτωποι οι τοπικοί αµπελώνες.

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέα κατηγορία «αµπελώνας» 
µε περισσότερες από 120.000 
διαµονές εισάγει η Airbnb

Α ξιοποιώντας τη συνεχώς αυξανόµενη ισχύ του 
οινοτουρισµού η εφαρµογή για διακοπές Airbnb 

δηµιούργησε µια νέα κατηγορία «Αµπελώνας», η οποία 
σύµφωνα µε τα στοιχεία µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο το 
2021 κέρδισε σχεδόν 35 εκατοµµύρια λίρες ενώ ο µέσος 
«οικοδεσπότης» της ιδιοκτησίας αµπελώνα κέρδισε 
περισσότερες από 9.200 λίρες δείχνοντας ότι η όρεξη των 
καταναλωτών για το κρασί παραµένει υψηλή. Η ανάλυση που 
πραγµατοποιήθηκε από την Airbnb έδειξε ότι οι διαµονές σε 
αµπελώνες, µαζί µε άλλες «µοναδικές» καταχωρήσεις, όπως 
δεντρόσπιτα και ιστορικά σπίτια, αυξήθηκαν κατά 120% 
το 2021 σε σύγκριση µε το 2019, καθώς ο κόσµος άρχισε 
σιγά σιγά να αναδύεται από την πανδηµία του Covid-19. 
Σηµειώνεται ότι µέσω της πλατφόρµας Airbnb είναι δυνατή 
διαµονή σε αµπελώνες στην Κροατία, την Πορτογαλία, την 
Προβηγκία και την Αργεντινή.

κόσµος 
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WWCC ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ AGHIONE

Α φήνοντας πίσω τα µηχανικά πιεστήρια η Βουργουνδία επι-
λέγει και πάλι τον παραδοσιακό τρόπο µε στροφιλιά για τη

σύνθλιψη των σταφυλιών. Σύµφωνα µε πολλούς παραγωγούς που 
κάνουν αυτή την επιλογή υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα στα χα-
ρακτηριστικά του οίνου όπως οι µικρότερες ποσότητες από ταν-
νικά στοιχεία, καθώς οι πιέσεις είναι πολύ πιο ευγενικές και δεν 
συνθλίβουν κουκούτσια ή βλαστούς δίνοντας χυµό µε όλη την έν-
νοια της έκφρασης του terroir, αλλά και ευκολία στην εφαρµο-
γή. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι το φυσικό φιλτρά-
ρισµα που ακολουθεί την πίεση των σταφυλιών, µε αποτέλεσµα να 
αποφεύγονται περιττές απολασπώσεις. Οι υποστηρικτές θέλουν 
την στροφιλιά να δίνει χυµό µε λιγότερα αιωρήµατα που στη συ-
νέχεια της οινοποίησης µπορεί και να αποτελέσουν κινδύνους αλ-
λοιώσεων. Επίσης έχει παρατηρηθεί πως οι οξύτητες είναι υψη-
λότερες από τις άλλες µεθόδους πίεσης, πράγµα  που κατά συνέ-
πεια σηµαίνει πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν άµυνα για τις ε-
πιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην οινοποίηση.

Επικεφαλής οινικών 
σπουδών ο Στ. Λογοθέτης

Χ ρέη 
διευθυντή στο 

αναγνωρισµένο 
Ινστιτούτο Οινολογίας 
και Αµπελουργίας 
του κολεγίου Walla 
Walla (WWCC) στην 
Ουάσιγκτον ανέλαβε ο 
Στυλιανός Λογοθέτης. 
Τα νέα καθήκοντά
του Έλληνα οινικού 
σύµβουλου, που έχει διδάξει Οινολογία και στο σχετικό 
τµήµα του άλλοτε ΤΕΙ νυν ΑΕΙ ∆υτικής Αττικής, ξεκινούν 
από τις 6 Ιουλίου και θα είναι η πρώτη φορά που το 
αµερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυµα θα αναζητήσει 
επικεφαλής σπουδών εκτών των ΗΠΑ. 

Ο ΧΥΜΟΣ ΤΟΥ TERROIR

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΣΥΝΘΛΙΨΗ 
ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ 
ΣΤΗ ΒΟΥΡΓΟΥΝ∆ΙΑ

Λίγο από αφρώδες, λίγο από µπύρα IPA 
για το νέο απεριτίφ από την Κορσική

Γ ενέτειρα ενός προϊόντος που α-
κροβατεί µεταξύ µπύρας και κρα-

σιού, τείνοντας περισσότερο προς το 
κρασί, έγινε η Κορσική, όπως υπογραµ-
µίζει ο Christophe Paitier, διευθυντής 
του δεύτερου µεγαλύτερου συνεταιρι-
σµού του νησιού, Aghione, τον οποίο 
συνθέτουν 12 παραγωγοί-µέλη, µε 930 
εκτάρια αµπελώνων. Λίγο από αφρώδες 
κρασί, λίγο από µπύρα IPA, στην πραγ-
µατικότητα δηµιουργείται ένα προϊόν µε 
χαµηλό αλκοόλ και ιδιαίτερα αρώµατα. 
Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς, το ποτό 
προορίζεται για κατανάλωση ως απερι-
τίφ, µε λίγη πικρία από το λυκίσκο και ο-
ξύτητα από ζύµες οινοποίησης.
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Π ροερχόµενο από έναν µόνο προφυλλοξηρικό αµπελώνα που, θεω-
ρητικά, χρονολογείται στο 1800 είναι το  κρασί La Parcelle 8 που 

κυκλοφορεί από το οινοποιείο «Lapostolle» της Χιλής. Σύµφωνα µε τα µέ-
χρι τώρα δεδοµένα, πρόκειται για τον παλαιότερο αµπελώνα Cabernet 
Sauvignon στον κόσµο ενώ σύµφωνα µε το Old Vine Register που διατη-
ρεί η Jancis Robinson υπάρχει µόνο ένας πιθανός ανταγωνιστής στην κοι-
λάδα Barossa της Αυστραλία. «Μπορούµε πραγµατικά να πούµε ότι είναι ο 
αρχαιότερος αµπελώνας Cabernet Sauvignon;» αναρωτιέται ο Charles De 
Bournet, γιος των ιδρυτών του οινοποιείου και τώρα γενικός διευθυντής. 

«Οι γονείς µου, Alexandra Marnier Lapostolle και Cyril de Bournet, εντυ-
πωσιάστηκαν όταν ανακάλυψαν τα ηλικιωµένα πρέµνα στην κοιλάδα Apalta 
ενώ αναζητούσαν µια τοποθεσία για το οινοποιείο που ήθελαν να ιδρύσουν 
στη Χιλή, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ούτε µαρτυρίες για τις ακριβείς 
χρονολογίες φύτευσης». Η οικογένεια δηµιούργησε αρχικά το Clos Apalta 
ως τη «ναυαρχίδα» της, ένα µείγµα τύπου Bordeaux, ωστόσο το 2013, ο 
De Bournet ανέλαβε το οινοποιείο και αποφάσισε ότι ήθελε να κυκλοφορή-
σει το κρασί Parcelle 8 ως Cabernet ενός αµπελώνα. Η πρώτη κυκλοφορία 
αυτού του κρασιού είναι φέτος και πρόκειται για σοδειά του 2015.

H Alexandra Marnier 
Lapostolle και o σύζυγός 
της Cyril de Bournet
ανακάλυψαν τα ηλικιωµένα 
πρέµνα στην κοιλάδα Apalta
αναζητώντας τόπο για το 
οινοποιείο τους.

H ετικέτα VII(N) περιλαµβά-
νει µια αναφορά στον αριθµό 
παιχνιδιού του Anthony, το 7.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟ 54 ΧΩΡΕΣ

ΟΑΤΗ ΟF FIDELITY

Θριάµβευσε η Λατινική Αµερική 
στα Decanter World Wine Awards

M ε το 40% των 50 καλύτερων κρασιών να προέρχονται από τη 
Λ. Αµερική, ολοκληρώθηκαν τα Decanter World Wine Awards. 

Η Ευρώπη κατέκτησε ξανά τα περισσότερα βραβεία, µε το Bordeaux και 
την Τοσκάνη να ξεχωρίζουν, ενώ στο παιχνίδι έχει µπει και η Ασία, µε την 
Κίνα να κατακτά 234 βραβεία και την Ιαπωνία το πρώτο της πλατινένιο.

Tη δική του 
ετικέτα λανσάρει 
ο Carmelo

Σ ε συνεργασία µε τον Stéphane 
Usseglio, οινοποιό της τρίτης 

γενιάς του Ροδανού, ο αστέρι του ΝΒΑ 
Carmelo Anthony κυκλοφορούν το δι-
κό τους κρασί, µε την ονοµασία VII(N) 
Oath of Fidelity 2017. Πρόκειται για 
µείγµα από 90%  Grenache και 10 % 
Mourvèdre, που  προέρχεται από αµπέ-
λια 80 ετών του Le Mourre du Gaud.

κόσµος 

κυκλοφορεί από το οινοποιείο «Lapostolle» της Χιλής. Σ

ροερχόµενο από 
ρητικά, χρονολογε

κυκλοφορεί από το οινοποιείο «Lapostolle» της Χιλής. Σ
ρητικά, χρονολογε

κυκλοφορεί από το οινοποιείο «Lapostolle» της Χιλής. Σ
χρι τώρα δεδοµένα, πρ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

ΣΤΗ ΧΙΛΗ Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ CABERNET SAUVIGNON
Η σοδειά του 2015 κυκλοφορεί φέτος µε την ετικέτα La Parcelle 8 από το οινοποιείο Lapostolle 
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∆ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΚΑΒΑ

Είδος υπό εξαφάνιση 
ελέω Covid 19 
έγιναν οι sommeliers 

Λ ιγότερες πωλήσεις οίνου και λιγότερο 
προσωπικό στα εστιατόρια, ήταν κάποια 

από τα αποτελέσµατα της πανδηµίας Covid 19 
όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει ο Hamilton 
Weaver, εκπρόσωπος πωλήσεων της Skurnik 
Wines µε µεγάλη εµπειρία στις πωλήσεις κρασιού 
στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. «Κατά τη διάρκεια 
του Covid, δεν είδαµε απλώς να περικόπτονται 
θέσεις εργασίας. Είδαµε εστιατόρια να 
δηµοπρατούν τις κάβες τους για να βγάλουν 
χρήµατα που θα τους επέτρεπε να κρατήσουν 
τα φώτα αναµµένα» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Ως λογικό επόµενο πολλοί σοµελιέ απολύθηκαν: 
Συχνά είχαν τις υψηλότερες αµοιβές και χωρίς 
σαφή εικόνα για το πότε θα ξαναρχόταν το 
φαγητό σε εσωτερικούς χώρους, οι θέσεις τους 
έµοιαζαν αναλώσιµες. Όµως, ακόµη και όταν το 
φαγητό ξανάρχισε, το τοπίο συνέχισε να αλλάζει. 
«Υπάρχουν somelliers που έχασαν τις δουλειές 
τους, πέρασαν την πανδηµία, αλλά τώρα 
συνειδητοποιούν ότι δεν πληρώνονται αρκετά και 
αποφασίζουν να φύγουν και να αναζητήσουν νέα 
πράγµατα» σηµειώνει ο κ. Weaver.

CHATEAU BEUCHENE

Στα αµπέλια του Orange ντεµπούτο 
για τα MF Specialist & 1700Ε

Τ ο κέντρο κέντρο των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή του εξοπλισµού τρακτέρ
αποτέλεσε στα µέσα Απριλίου η περιοχή Orange της Προβηγκίας, όπου η 

Massey Ferguson αποκάλυψε εκεί, για πρώτη φορά σε κοινό και εισαγωγείς,
τις νέες της Σειρές τρακτέρ MF 3 Specialist και MF1700 E. Η οµάδα της 
Green Box, µε πρόσκληση του Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αποκλειστικού 
εισαγωγέα - διανοµέα της Massey Ferguson στην Ελλάδα, βρέθηκε στο 
εντυπωσιακό Chateau Beuchene, όπου πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση των 
νέων µοντέλων. Περισσότερα στο www.agronews.gr

κόσµος 

Η ΚΑΒΑ

Είδος υπό εξαφάνιση Είδος υπό εξαφάνιση Είδος υπό εξαφάνιση 
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 
ΕΚΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ

Τ η δυνατότητα ορισµένων στελεχών ζυµών να φέρουν εις πέρας την οινοποίηση, 
παράγοντας λιγότερο αλκοόλ ερευνά ο Antoine Gobert από το Πανεπιστηµιακό 

Ινστιτούτο Αµπέλου και Οίνου της Ντιζόν, κάνοντας δικούς του ελέγχους, 
χρησιµοποιώντας τις ζύµες που είναι διαθέσιµες στο εργαστήριο και εξαλείφοντας 
οποιοδήποτε στέλεχος ζύµης αποδίδει την ίδια αλκοόλη µε την κλασική ζύµη του  
Saccharomyces cerevisiae, όλα µε τη χρηµατοδότηση από την εταιρεία Sofralab, 
στην οποία πλέον απασχολείται. Μετά από ένα χρόνο, επέλεξε µια ζύµη non-
Saccharomyces, που ονοµάζεται Starmerella bacillaris. «Στην αρχή, είχαµε µειώσεις 
µεταξύ 1 και 1,5% ABV. Μετά από µια ολόκληρη σειρά δοκιµών σε βιοαντιδραστήρες 
τριών λίτρων, µε ελεγχόµενη ανάδευση, οξυγόνωση και θρέψη, κατάφερα να 
πετύχω µείωση 2,5% ABV». Η Sofralab θα δοκιµάσει τη νέα της ζύµη «Starbella» 
σε µεγαλύτερους όγκους κατά την επόµενη οινοποιητική περίοδο προκειµένου να το 
λανσάρει επίσηµα πριν από τη συγκοµιδή του 2023.

Όταν o Antoine Gobert ξεκίνησε τη διατριβή του στο Πα-
νεπιστηµιακό Ινστιτούτο Αµπέλου και Οίνου της Ντιζόν 
το 2016, οι µελέτες για την ικανότητα των ζυµών να πα-
ράγουν µικρότερα ποσοστά  αλκοόλης  ήταν ελάχιστες.
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τεχνολογία πωµατισµός

Η εµφιάλωση αφρωδών οίνων αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο κεφάλαιο στον πωµατισµό, ως 
προς τα υλικά και την πρακτική. 
Τα πώµατα φελλού για αφρώδεις οίνους 

και σαµπάνιες είναι κυλινδρικά, ύψους 48 mm και δι-
αµέτρου 30,5 mm, έντονα µπιζουτέ στο πάνω µέρος 
µόνον, άρα µε προσανατολισµό κατά τον πωµατισµό .
Παραδοσιακά το κύριο σώµα του πώµατος αποτελεί-
ται από µεγάλους κόκκους φελλού και το κατώτερο 
τµήµα από δύο συνήθως ροδέλες φυσικού φελλού 
πάχους 10 ως 12 mm. Παράγονται µε τη µέθοδο «κα-
τά καλούπι» (individually moulded) και η πυκνότητα του 
πώµατος είναι της τάξης των 260 kgr/m3, για να αντέ-
χει την πίεση των 5 έως 7 bar του αφρώδους οίνου.
Ο φελλός βυθίζεται στη φιάλη κατά το ήµισυ περίπου 
και στον εκπωµατισµό βλέπουµε ένα πώµα σε σχήµα 
µανιταριού, που µπορεί να δηµιουργήσει την εσφαλ-
µένη εντύπωση του κεφαλοφόρου (T-cork).
H DIAM BOUCHAGE έχει τη δική της πρόταση για 
τους αφρώδεις οίνους, τους φελλούς MYTIK DIAM. 
Συντίθενται εξ ολοκλήρου από το τρίµµα λεπτών κόκ-
κων, καθαρισµένο µε τη µέθοδο διοξειδίου του άν-
θρακα DIAMANT και απόλυτα απαλλαγµένο από κά-
θε ουσία που προκαλεί οσµές, όπως και όλοι οι φελλοί 
DIAM. Οι διαστάσεις είναι οι κλασικές 48x30,5 αν και 
υπάρχουν και σε άλλες διαστάσεις για να καλύπτουν 
διαφορετικού τύπου και χωρητικότητας φιάλες. 
Τα βασικά προϊόντα είναι το MYTIK 3 και το MYTIK 5, 
αντίστοιχα µε τα DIAM 3 και DIAM 5, ως προς το χρό-
νο ζωής των εµφιαλωµένων οίνων. Πρόσφατα δηµι-
ουργήθηκε το ΜΥΤΙΚ 10, µε δυνατότητα παλαίωσης 
τουλάχιστον 15ετίας. Όπως σε κάθε προϊόν της, η 

DIAM, έτσι και στα ΜΥΤΙΚ, ορίζει συγκεκριµµένα χα-
ρακτηριστικά και παραµέτρους για κάθε τύπο πώµα-
τος. Ορίζει την κοκκοµετρία, την πυκνότητα, τη διαπε-
ρατότητα, τη συµπιεστότητα και ελαστική επαναφορά. 
Η πυκνότητα σε όλα τα προϊόντα της σειράς MYTIK 
είναι ιδιαίτερα υψηλή και σταθερή. Στους αφρώδεις 
οίνους η διαπερατότητα συναρτάται πρωτίστως µε 
τον έλεγχο της εκροής του CO2 άρα και τη διατήρηση 
της πίεσης στη φιάλη και δευτερευόντως µε την εισ-
ροή Ο2 στο εσωτερικό της φιάλης. Στο ΜΥΤΙΚ 5 η δι-
απερατότητα είναι χαµηλή, ενώ στο ΜΥΤΙΚ 10 είναι πο-
λύ χαµηλή, εξασφαλίζοντας µακρόχρονη και ασφαλή 
παλαίωση, χωρίς απώλεια CO2. Η δύναµη ελαστικής ε-
παναφοράς εξασφαλίζει τέλεια σφράγιση, ξεπερνώ-
ντας τα 28 Newton/cm2 στα ΜΥΤΙΚ 5. Οι φελλοί ΜΥ-
ΤΙΚ DIAM εγγυώνται την απόλυτη οµοιογένεια και οµοι-
όµορφη εξέλιξη σε κάθε µία φιάλη αφρώδους οίνου.
Στα υλικά πωµατισµού αφρωδών οίνων ανήκουν ασφα-
λώς τα µεταλλικά πώµατα CROWN, διαµέτρου 29 mm. 
Το είδος του µετάλλου και ο τύπος του pvc free liner δί-
νουν επίσης µια γκάµα επιλογών, που συναρτώνται µε 
τον τρόπο χρήσης τους και τις απαιτήσεις του εµφιαλω-
µένου προϊόντος, ως προς την εσωτερική πίεση, το χρο-
νικό διάστηµα ζωής, τον τρόπο αποθήκευσης - συντήρη-
σης, ακόµη και τη διαπέρατότητα. Η χρήση πρόσθετου 
πλαστικού BIDULE, πριν την τοποθέτηση του CROWN, 
βοηθά στη συγκέντρωση της οινολάσπης, πριν από τον 
τελικό πωµατισµό µε το πώµα φελλού. 
Τελική ασφάλεια του πωµατισµού είναι το συρµατάκι 
πάνω στο φελλό. Η ασφάλεια µπορεί να συνδυαστεί 
µε τη διακόσµηση. Πλήθος επιλογών σε χρώµατα και 
εκτυπώσεις µπορούν να γίνουν στη µικρή κυκλική µε-
ταλλική επιφάνεια του σύρµατος. 
Τα υλικά πωµατισµού των αφρωδών οίνων αναπτύσ-
σονται και εξελίσσονται παράλληλα µε τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις τους.

KEIMENO TΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΟΥ  -  CORK HELLAS

Εµφιαλώνοντας αφρώδεις οίνους
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ετικέτες εγχώριες ντίβες

AMYNTAION ROSE DEMI SEC
ΑMYNTAS WINES

Ένα κρασί από το µεγάλο υψόµετρο του Αµύνταιου, µε λα-
µπερό τριανταφυλλί χρώµα, φίνες φυσαλίδες και πλούσιο 
αφρισµό. Γλυκές νότες από φράουλα, βατόµουρο, κυδώ-

νι και καραµέλα συνδυάζονται µε έντονα αρώµατα κόκκινων 
φρούτων και ανθέων. Η δροσιστική οξύτητα ισορροπεί αρ-

µονικά µε την γλυκύτητα του κρασιού, αφήνοντας στον ου-
ρανίσκο µια αίσθηση φρεσκάδας. 11,5% vol.

AKAKIES SPARKLING
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
Πληθωρικές φυσαλίδες που αναδει-
κνύουν τον ποικιλιακό χαρακτήρα του 
κρασιού και τα αρώµατα του Ξινόµαυ-
ρου. Πλούσιο στο στόµα µε ζωηρή ο-
ξύτητα και µακράς διάρκειας γλυκιά 
επίγευση, µε κάθε φυσαλίδα σαν έ-
κρηξη να αναδεικνύει τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά. Μοναδικά νόστιµο, 
µε έξυπνη ισορροπία µεταξύ οξύτητας 
και σακχάρων. 12,0% vol.

DEUS ROSATO 
CAVINO
Ροζέ φυσικός ηµιαφρώδης, ηµίγλυκος α-
πό 100% Syrah µε ερυθρωπό λαµπερό χρώ-
µα µε έντονα ιώδεις ανταύγειες και καλής έ-
ντασης αρώµατα κερασιού, βιολέτας, ρό-
δων. Γευστικά επιτυγχάνεται µοναδική ισορ-
ροπία µεταξύ της γλυκιάς αίσθησης και της 
λεπτής πέρλας διοξειδίου. Έντονο στόµα ε-
και φρουτώδες που αφήνει τη θέση του σε 
αίσθηση φρεσκάδας. 8,0% vol. 

AMALIA ROSE
ΚΤΗΜΑ TΣΕΛΕΠΟΥ
Απαλό ρόδινο χρώµα µε χάλκινες ανταύγειες και α-
φρισµό από µικρές, λεπτές φυσαλίδες. Στη µύτη δι-
ακρίνονται αρώµατα κερασιού και µαύρων φρού-
των, ενώ η διακριτική παρουσία της ζύµης συµπλη-
ρώνει το κοµψό σύνολο. Για την παραγωγή του οί-
νου βάσης γίνεται πρώιµος τρυγητός. Ακολουθεί η 
παραδοσιακή µέθοδος µε δεύτερη ζύµωση στη φι-
άλη και ωρίµανση για τουλάχιστον 9 µήνες παρου-
σία της λεπτής οινολάσπης. 12,0% vol. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ζήσης Πανάγος

PROLOGUE
ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

Αφρώδες ροζέ µε την παραδοσιακή µέ-
θοδο, από Ληµνιώνα και Ασύρτικο. Ελα-
φρύ ροζέ χρώµα, στη µύτη επικρατεί έ-

νας συνδυασµός από κόκκινα φρούτα, ε-
σπεριδοειδή, άνθη, συνδυαζόµενα µε 

τα χαρακτηριστικά αρώµατα ζύµης 
και ξηρών καρπών. Στο στόµα έχει έ-
ναν απαλό, κρεµώδη χαρακτήρα, µε 

ζωντανές φυσαλίδες και οξύτητα που 
δροσίζει τον ουρανίσκο. 12,0% vol.

ΑURELIA PINK 
SPARKLING
ΖΟINOS WINERY
Σε µια περιοχή όπου η παραγω-
γή αφρωδών και ηµιαφρωδών 
οίνων είναι παράδοση παράγεται 
ο ροζέ οίνος Aurelia από το πά-
ντρεµα των τριών γηγενών ποι-
κιλιών της περιοχής, Ντεµπίνα, 
Βλάχικο και Μπεκάρι. Ζωηρό και 
φινετσάτο µε πλούσιες φυσαλί-
δες στο στόµα, κέρδισε και τους 
πιo απαιτητικούς. 12,0% vol.

TΡΕΙΣ ΜΑΓΙΣΣΕΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ
Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο και Syrah µε λαµπερό ροζ χρώµα 
µε ιώδεις ανταύγειες. Φίνο και γενναιόδωρο κρασί µε δελεα-
στικά αρώµατα κόκκινων φρούτων (φράουλας και κράνα) και 
νότες λευκών άνθεων. Γεµάτο και κρεµώδες στόµα, µε ισορ-
ροπηµένη οξύτητα, δυναµική παρουσία φυσαλίδων, αρµονική 
γλυκύτητα και φρουτώδης επίγευση. 11,0% vol.

ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΡΟΖΕ ΑΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ

Για την κρυφή γοητεία της φυσαλίδας και των αφρωδών οίνων 
έχουν χυθεί τόνοι µελάνης, καθώς αποτελούν την πρώτη 
επιλογή όταν η διάθεση και το θερµόµετρο ανεβαίνουν 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ήσης Πανάγος

SNOB 
WINERY MONSIEUR 

NICOLAS
Aπό 100% Ληµνιώνα έ-

να κρασί µε αριστοτεχνική ι-
σορροπία ανάµεσα στην ο-

ξύτητα και τις µαλακές ταν-
νίνες. Αυτή τη φορά, τα στα-

φύλια της οικογένειας Κα-
ραµήτρου στη Λίµνη Πλα-
στήρα, χρησιµοποιήθηκαν 

για να δώσουν, µε πρόω-
ρο τρύγο, ένα πλούσιο χυµό 
που έγινε η βάση για τη δη-

µιουργία ενός ιδιαίτερου ρο-
ζέ αφρώδους. 11,0% vol. 
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ετικέτες νέες κυκλοφορίες

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

παρουσιάζονται από νεοεισερχόµενους αλλά και 
παραδοσιακούς παίχτες της εγχώριας οινικής 

σκηνής. Ταξιδεύουµε στο Αµύνταιο, τη Θεσσαλία 
και την Στυµφαλία για να επιλέξουµε 

τις τρεις ετικέτες του τεύχους

TERRE DE ZEUS 
ASSYRTIKO 2021
NAVITAS WINERY
Φρεσκάδα µε τραγανή αλλά καλά 

ισοροπηµένη οξύτητα. Λεµόνι, 

λεµονανθός, πράσινο µήλο και µπριός 

στη µύτη, συµπληρώνονται από 

ντελικάτες βοτανικές και ορυκτές νότες 

στο στόµα. Μακριά µε γλυκιά αίσθηση 

επίγευση. Με την εσοδεία του 2021 

το Οινοποιείο Navitas εγκαινιάζει τις 

προσπάθειές του µε γηγενείς ζύµες και 

πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας.

12,5% VOL

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ CARA
STROFILIA
Sauvignon Blanc από την Στυµφαλία µε 

ανοιχτό χρυσοπράσινο χρώµα. Εκρηκτικά 

αρώµατα ώριµων εξωτικών φρούτων, 

πυρηνόκαρπων και καλοκαιρινών 

φρούτων, µε διακριτικά αρώµατα βανίλιας 

και µπαχαρικών.  Ισορροπηµένο στόµα, µε 

ενδιαφέρουσα λιπαρότητα, οξύτητα που 

προσδίδει φρεσκάδα και µία διακριτική 

αίσθηση µεταλλικότητας. Άρωµα στόµατος 

µε εξαιρετική πολυπλοκότητα. ∆ιαρκής, 

αρωµατική επίγευση.

13% VOL

12% VOL

SKAPERDAS FRERES CUVEE 
EXCEPTIONNELLE NV
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
Αφρώδες single vineyard οινοποιηµένο 

µε την παραδοσιακή µέθοδο που 

συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα µε την  

γηγενή ποικιλία Ξινόµαυρο, φυτεµένη 

εντός της αµπελουργικής ζώνης ΠΟΠ 

Αµυνταίου. Πηγή έµπνευσης υπήρξε ο 

προπάππους, από τη µεριά της µητέρας 

του Στέλλιου Μπουτάρη,  Σπυρίδωνας 

Σκαπέρδας, που έζησε στο Παρίσι στις 

αρχές του 20ου αιώνα και έδωσε  έναν 

γαλλικό αέρα σε όλη την οικογένεια.

Οινικές προτάσεις
νέες κυκλοφορίες 
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ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ
Πολύµορφο, πολύπλοκο και πάντα χαρακτηριστικό, 

οι εκφράσεις που µπορεί να παρουσιάσει το Ασύρτικο 
είναι όσα και τα οινοπέδια όπου καλλιεργείται

Επιµέλεια Ζήσης ΠανάγοςvΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

ΜΕ ΝΕΥΡΟ  

ασύρτικο σε όλη την Ελλάδα
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Υπό τη συνοδεία φρέσκων 
οστρακοειδών και καρπάτσιο 

από λαυράκι η οµάδα του Wine 
Trails βίωσε και µε το παραπά-
νω την αρωµατική - γευστική 
εµπειρία, που προσφέρει το Α-
σύρτικο. Έντονα αρώµατα από 

ροδάκινο, λεµόνι, grape fruit, ξύ-
σµα πορτοκαλιού, ενώ o mineral 
χαρακτήρας έρχεται για να ολο-
κληρώσει τη µεθυστική διαδρο-
µή από τη µύτη στον ουρανίσκο. 
Τέλος, η οξύτητα έρχεται για να 

φέρει την ισορροπία.

ΜΕ ΝΕΥΡΟ  
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ασύρτικο σε όλη την Ελλάδα

Στο φιλόξενο περιβάλλον 
του Garbi Restaurant στη 

Βουλιαγµένη οι άνθρωποι του 
Wine Trails Κωνσταντίνα Ψι-
λιώτη και Ζήσης Πανάγος µυ-
ήθηκαν στον ιδιαίτερο χαρα-

κτήρα των Ασύρτικων της 
δοκιµής, ο οποίος απογειώθη-
κε µε τη συνοδεία των κατάλ-

ληλων εδεσµάτων. 
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Ό ση ένταση κι αν αισθανθείς, άλλη τόση  είναι η δύναµη που κρύβει
το Ασύρτικο, για πολλούς η κορυφαία ελληνική ποικιλία. Αποτελεί 
αναµφίβολα την ατµοµηχανή του ελληνικού αµπελώνα και του 
επώνυµου ελληνικού κρασιού. Πολύµορφο, πολύπλοκο και πάντα 

χαρακτηριστικό, οι εκφράσεις που µπορεί να παρουσιάσει είναι όσα και τα 
οινοπέδια όπου καλλιεργείται. Εκτός του ότι κυριαρχεί στον οίνο ΠΟΠ 
Σαντορίνη, όπου οδηγεί σε πολύ πυκνά λευκά κρασιά, µε λεπτότητα και 
ορυκτώδη χαρακτήρα, αξίζει να αναφερθεί πως η ποικιλία αυτή έχει φυτευτεί 
στις περισσότερες ελληνικές αµπελουργικές περιοχές, από άλλα νησιά του 
Αιγαίου πελάγους, έως τη Μακεδονία (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα), την Kεντρική 
Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ο πολυδυναµικός της χαρακτήρας έδωσε 
εξαιρετικά αποτελέσµατα σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, µε αρχικό 
προορισµό τη Χαλκιδική και έπειτα τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. 
Σε αυτές τις περιοχές χαρίζει κρασιά µε εντονότερα πρωτογενή αρώµατα 
φρούτων και λιγότερο πυκνή δοµή, που µπορεί να µην έχουν το terroir 
Σαντορίνης, αλλά δεν υστερούν καθόλου σε ποιότητα και ενδιαφέρον. 
Το Ασύρτικο απευθύνεται σε οινόφιλους που αναζητούν λευκά κρασιά µε 
αντισυµβατικό, έντονο στυλ και εστιάζουν στη δοµή και την πυκνότητα. 
Χαρακτηρίζεται από έντονο πρασινόλευκο χρώµα µε ανοιχτές χρυσές 
ανταύγειες που θυµίζουν το χρώµα του ροδιού. Προσφέρει εντυπώσεις που 
ξεφεύγουν πολύ από το µέσο, «εµπορικά θελκτικό» ξηρό λευκό κρασί, ενώ 
είναι πολύ φιλικό µε το φαγητό, ιδίως µε το ψητό ψάρι και τα θαλασσινά. 

Τόση κι 
άλλη τόση 

πυκνή 
δοµή

σε όλη 
τηνΕλλάδα

NICO LAZARIDI WINES

ΚΤΗMΑ
ΠΑΥΛΙ∆Η 

ΚΤΗMΑ
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

ΚΤΗMΑ
ΜΟΥΣΩΝ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
TSANTALI 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΨΑΡΟΥΛΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΣΛΑΝΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
VAPTISTIS

ΚΑΝΑΒΑ ΧΡΥΣΟΥ
ΤΣΕΛΕΠΟΣ

ΚΤΗMΑ
ΣΙΓΑΛΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΝΥ∆ΡΟΥΣ

ΑΣΥ
ΡΤΙ
ΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

∆ΡΑΜΑ

ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΤΗΝΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΝΕΜΕΑ
 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

 ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΚΤΗMΑ
ΠΙΕΡΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ

* H σειρά παρουσίασης είναι τυχαία
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ασύρτικο στα Καλάβρυτα

ΓΕΜΑΤΟ, πληθωρικό µε τραγανή οξύτητα και φρουτώδη ε-
πίγευση το 100% Ασύρτικο ΠΓΕ Αχαΐα του Κτήµατος Μέ-
γα Σπήλαιο προσφέρει αρώµατα  εσπεριδοειδών και πυ-
ρηνόκαρπων φρούτων, µε βοτανικές νύξεις και ορυκτό-
τητα. Η πρώτη ύλη προέρχεται από ορεινούς αµπελώνες 
της επαρχίας Καλαβρύτων και ο τρύγος γίνεται στα τέλη 
Σεπτεµβρίου µε έµφαση στην προσεκτική παραλαβή και 
µεταχείριση των σταφυλιών. Μετά από 48 ώρες στο οινο-
ποιείο γίνεται στατική απολάσπωση και στη συνέχεια αλ-
κοολική ζύµωση από επιλεγµένες ζύµες σε χαµηλές θερ-
µοκρασίες. Το κρασί ωριµάζει για δύο µήνες σε ανοξεί-
δωτες δεξαµενές και δρύινα βαρέλια µε τις λεπτές λά-
σπες της ζύµωσης. Συνοδεύει ψάρια, θαλασσινά, λευκά 
κρέατα µε λευκές σάλτσες. 

Σε ένα µοναδικό αµπελοτόπι, στα 900 µ. 

υψόµετρο, στα Καλάβρυτα, παράγεται και  

το Ασύρτικο του Κτήµατος Μέγα Σπήλαιο

Με τη δύναµη  
του ορεινού 
αµπελώνα

Assyrtiko 2021 

Οινοποιείο: Κτήµα Μέγα Σπήλαιο
Οινολόγος: Στέλιος Τσίρης
Περιοχή: Καλάβρυτα
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ασύρτικο στη Σαντορίνη

ΛΑΟΥ∆ΙΑ λένε στη Σαντορίνη τις τρύπες που φωλιάζουν οι λαγοί. Από εκεί εµπνεύ-
στηκε και το όνοµά της η Σαντορίνη της Κάναβας Χρυσού -  Τσέλεπου, µία πολυ-
βραβευµένη ετικέτα που φέτος για την εσοδεία 2020 απέσπασε το βραβείο του 
Καλύτερου Οίνου του ∆ιαγωνισµού της Θεσσαλονίκης. Τα σταφύλια προέρχονται 
από ένα µόνο αµπελοτόπι στον Πύργο, µε υπεραιωνόβια κλήµατα Ασύρτικου, φυ-
τεµένα σε πεζούλες. 
Ο τρύγος γίνεται χει-
ρωνακτικά µόνο όταν 
τα σταφύλια έχουν υ-
περωριµάσει. Η ζύ-
µωση λαµβάνει χώ-
ρα σε αµφορείς και 
το κρασί παραµένει ε-
κεί να ωριµάσει µε τις 
λεπτές οινολάσπες για οκτώ µήνες. Στη συνέχεια εµφιαλώνεται και µένει για τουλά-
χιστον 10 ακόµη µήνες στη φιάλη. Κρασί µε εντονότατη την τυπικότητα της ποικιλί-
ας αλλά και του terroir. Πολυεπίπεδη µύτη µε ευδιάκριτη παρουσία ώριµων εσπερι-
δοειδών -ενίοτε ζαχαρωµένων- γλυκά αρώµατα ανθέων και δροσιά από βότανα µε 
επίµονη εµφάνιση κερήθρας, θεµελιωµένα στη διαρκή αίσθηση της τσακµακόπε-
τρας. Στόµα ισορροπηµένο, ογκώδες, εξαιρετικής δοµής, µε επίµονο και ιωδιούχο 
τελείωµα. Συνδυάζεται µε λιπαρά ψάρια, όστρακα, κρέατα µε άσπρες σάλτσες.

Κάναβα Χρυσού  
Λαούδια Σαντορίνη 2020

Οινοποιείο: Κάναβα Χρυσού - Τσέλεπος
Οινολόγος: Γιάννης Τσέλεπος
Περιοχή: Πύργος Σαντορίνης

Oξύτητα, συνδυασµένη µε εκρηκτικά αρώµατα και βουτυράτο, 

πλούσιο σώµα, για την πολυβραβευµένη ΠΟΠ Σαντορίνη Λαούδια

Πολυπλοκότητα  
και ισορροπία

Ο Γιάννης Τσέλεπος εξελίσσει υποµονετικά την 
παράδοση του Ασύρτικου µέσω της Κάναβας 
Χρυσού - Τσέλεπου, που αποτελεί προϊόν της 
συνεργασίας του οινοποιού, ιδιοκτήτη του οµώνυµου 
κτήµατος στην Αρκαδία, µε την οικογένεια Χρυσού.
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ασύρτικο στη Χαλκιδική

ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ του brand είναι ένα παιχνίδι ανάµεσα στις 
λέξεις «κλήµα» και «κλίµα». Αν και οµόηχες, σηµαίνουν δύο 
στοιχεία τόσο διαφορετικά µεταξύ τους, αλλά και τόσο ση-
µαντικά στην αµπελοκαλλιέργεια. Με τη συνεχή προσοχή και 
φροντίδα του αµπελουργού, η σωστή επιλογή του κλήµατος 
βάσει του κλίµατος και άλλων συνθηκών θα δώσει σταφύλια 
υψηλής ποιότητας. Το κλήµα σε συνεχή αλληλεπίδραση µε το 
κλίµα θα προσφέρει οίνους µε ξεχωριστό χαρακτήρα που θα 
αποτυπώνουν µοναδικά τον τόπο προέλευσής τους.
Η σειρά KLIMA KLIMA ORGANIC της TSANTALI περιλαµβά-
νει µεταξύ άλλων, έναν µονοποικιλιακό οίνο από την ποικιλία 
Ασύρτικο. Τα σταφύλια καλλιεργούνται βιολογικά στον ιδιό-
κτητο αµπελώνα 170 στρµ. της οικογένειας Τσάνταλη στον Ά-
γιο Παύλο της Χαλκιδικής. Εκεί, επιπλέον της πιστοποιηµένης 
βιολογικής καλλιέργειας, εφαρµόζεται και Ολοκληρωµένη ∆ι-
αχείριση Παραγωγής (ICP), µια ολιστική προσέγγιση µε στόχο 
την αειφόρο γεωργική ανάπτυξη.
Η κατά κύριο λόγω µεσηµβρινή έκθεση του αµπελώνα, το α-
νάγλυφο του εδάφους καθώς και η γειτνίαση µε τη θάλασσα 
διαµορφώνουν ένα τυπικό µεσογειακό κλίµα που χαρακτηρί-
ζεται από ήπιο χειµώνα και δροσερό καλοκαίρι διατηρώντας 
ένα µεγάλο ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος. Όλα αυτά και 
πολλοί ακόµη παράγοντες του µικροκλίµατος της περιοχής α-
ποτελούν εξαιρετική βάση για την ανάπτυξη των σταφυλιών, 
οδηγώντας τα σε πλήρη ωρίµανση και ενισχύοντας τα αρώ-
µατα των κρασιών που παράγονται από αυτά, συµβάλλοντας 
στην εξισορρόπηση του γευστικού τους χαρακτήρα.

Στο Ασύρτικο βιολογικής καλλιέργειας  
της Tsantali από τη Χαλκιδική

Όταν το κλήµα 
δένει µε το κλίµα

ΚLIMA KLIMA Organic 2021

Οινοποιείο: Οινοποιία Tsantali
Οινολόγος: Ηλίας Αντωνιάδης
Περιοχή: Aγ. Παύλος Χαλκιδικής
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ασύρτικο στη Βοιωτία

Φρέσκο και ζωντανό κρασί από παλαιούς αµπελώνες Ασύρτικου της Κοιλάδας των Μουσών

Με τις χάρες των Μουσών

Crispy Αssyrtiko 2021

Οινοποιείο: Κτήµα Μουσών
Οινολόγος: Νίκος Ζαχαρίας
Περιοχή: Κοιλάδα Μουσών Βοιωτία

Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ για το 100% Crispy Assyrtiko 2021 του Κτήµατος Μουσών προέρχεται από τους παλαιότερους κυπελλοειδείς
αµπελώνες Ασύρτικου (bush vines) της οικογένειας, που βρίσκονται στη δυτική πλαγιά στης Κοιλάδας των Μουσών σε υψό-
µετρο 560 µέτρων µε κλίση 4%. Η καλλιέργεια γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της ολοκληρωµένης γεωργίας που διασφα-
λίζει την προστασία του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και των ανθρώπων που εργάζονται στους αγρούς. Σε ό,τι αφορά 
τη διαδικασία της οινοποίησης λαµβάνει χώρα κρυοεκχύλιση για 15 ώρες στους 8°C σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο και στη 
συνέχεια ψυχρή ζύµωση µε γηγενείς ζύµες (wild fermentation) σε σταθερή θερµοκρασία στους 18°C ενώ το κρασί παραµέ-
νει στις οινολάσπες (sur lie) για 8 µήνες πριν την εµφιάλωση. Το αποτέλεσµα είναι ένα φρέσκο και ζωντανό κρασί, µε ωραία 
τραγανή οξύτητα, λεµόνι, πράσινο µήλο και πικάντικη επίγευση µε στοιχεία ορυκτότητας που συνδυάζεται άψογα µε νωπά 
οστρακοειδή, λευκό κρέας µε ελαφριές σάλτσες, πιάτα ζυµαρικών, ελληνική σαλάτα και µεσογειακή κουζίνα.
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ασύρτικο στην Πιερία

ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ του Kτήµατος Πιερία Ερατεινή ήταν και είναι η πεποίθηση 
πως κάθε ποικιλία, προσαρµοζόµενη στον ιδιαίτερο τόπο, αφηγείται τις δικές της µο-
ναδικές και διακριτές οινικές ιστορίες. Στον Κολινδρό Πιερίας, εκεί που καλλιεργού-
νται οι ποικιλίες του Κτήµατος, το Ασύρτικο καταλαµβάνει περίπου το 1/3 των αµπε-
λώνων, δηλαδή 50 στρέµµατα. Το Ασύρτικο Πιερίας φέρει την ολύµπια δροσιά και µυ-
ρίζει ευφορία. Χωρίς να χάνει το χαρακτήρα της ποικιλίας εµπλουτίζεται από µια πρω-
τοφανή τροφαντότητα, γεµάτη και καθοριστική. Υπό το βλέµµα του Όλύµπου, ενσαρ-
κώνεται σε νύµφη κι ο σκονισµένος, στεγνός χαρακτήρας της ποικιλίας, εξοµαλύνε-
ται και ανατρέπεται. Το πιερικό Ασύρτικο αποτυπώνει  ένα παιχνίδι τόπων και γεύσεων.  
Και γι’ αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συµβάλλοντας µε το δικό του αφήγηµα, στην 
δηµιουργία της οινικής  ιστορίας του µοναδικού Ασύρτικου. 

Γοητευτικά αιχµηρό και ατίθασο, χωρίς να χάνει το χαρακτήρα της 

ποικιλίας, το Ασύρτικο της Πιερίας εµπλουτίζεται από τις χάρες του τόπου 

Ολύµπια δροσιά στην Πιερία

Γυµνή Βασίλισσα 
2017

Οινοποιείο:  Κτήµα Πιερία Ερατεινή
Οινολόγος: Παύλος Αργυρόπουλος
Περιοχή: Κολινδρός Πιερίας

Εξιχνιάζοντας τα όρια του 
Ασύρτικου η Γυµνή Βασί-
λισσα του Κτήµατος ξεχωρί-
ζει για τη µεταλλικότητα, το 
πλούσιο στόµα και τη φινέ-
τσα. Αρώµατα από εσπερι-
δοειδή, ορυκτότητα και νό-
τες µελιού, χάρη στην ευγενι-
κή παρουσία του βαρελιού α-
κακίας. Γευστικά, διαθέτει έ-
να πολύ ισορροπηµένο σώµα, 
οξύτητα, αλµυρότητα και µα-
κριά επίγευση. Η ένταση του 
κρασιού, οι ωραίες οξύτητες 
αλλά και το πληθωρικό σώ-
µα συνοδεύουν ιδανικά εδέ-
σµατα όπως µεσογειακά, αλ-
µυρά, λιπαρά πιάτα αλλά και 
κρεµώδεις υφές.
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Όλη η αλµύρα  
του Αιγαίου
Το πρώτο κρασί που δηµιούργησε ο οινοποιός 

Απόστολος Μούντριχας είναι η Σαντορίνη

ΑΠΟΤΕΛΕΙ τη βασική ετικέτα του Οινοποιείου 
Anhydrous, που προέρχεται από επιλεγµένα αµπελο-
τόπια από τα χωριά Φηρά, Καρτεράδος, Καµάρι και  
Εµπορείο. Εκφράζει πλήρως το ηφαιστειακό terroir και 
χαρακτηρίζεται από οξύτητα, έντονη ορυκτότητα και 
διακριτική αλατότητα, όλα χαρακτηριστικά της ηφαι-
στειακής προέλευσης του νησιού. Τα αρώµατά του κι-
νούνται µεταξύ  φρεσκοκοµµένου λεµονιού, λεµοναν-
θών  & µοσχολέµονου, µε αίσθηση χαµοµηλιού πλαι-
σιωµένο από ορυκτό χαρακτήρα. Το στόµα είναι ξηρό 
µε αναζωογονητική οξύτητα, κοµψή δοµή και υφάλµυ-
ρη επίγευση. Μπορεί να  παλαιώσει 5-6 χρόνια.  
Συνδυάζεται µε θαλασσινά, οστρακοειδή  και ψάρι.

ασύρτικο στη Σαντορίνη

Σαντορίνη 2021
Οινοποιείο: Οινοποιείο Άνυδρους
Οινοποιός: Απόστολος Μούντριχας
Περιοχή: Σαντορίνη
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ασύρτικο στη Θεσσαλονίκη

Βιολογική καλλιέργεια
Ενδιαφέροντα δείγµατα 
µε προσωπικότητα 
προσφέρει στη Μακεδονία 
το Ασύρτικο. Ο αµπελώνας 
και το µικρό boutique 
οινοποιείο της Οικογένειας 
Ασλάνη βρίσκονται 
στη Νέα Μηχανιώνα 
Θεσσαλονίκης, κοντά στη 
θάλασσα. Αυτή η γειτνίαση 
συµβάλλει στη διαµόρφωση 
ενός ενδιαφέροντος 
µικροκλίµατος, πολύ ευνοϊκού 
για την ποικιλία. Τα αµπέλια 
µε το ασβεστοαργιλώδες 
έδαφος, την πυκνή φυτευση 
και τις χαµηλές στρεµµατικές 
αποδόσεις καλλιεργούνται 
αποκλειστικά βιολογικά.

  
Aslanis 

Ασύρτικο 2021

Οινοποιείο: Aslanis Family Winery
Οινολόγος: Ελένη Ασλάνη
Περιοχή:  Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης
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ΜΕ ΕΝΑ «ΦΟΡΕΜΑ» σε χρώµα θαµπού λεµονιού «ντύνεται» το Ασύρτικο Ασλάνη 
στη σοδειά του 2021. Το ισορροπηµένο άρωµα κλείνει γοητευτικά το µάτι σε έ-
να συνδυασµό µέτρια έντονων αρωµατικών στοιχείων, στον οποίο υπάρχουν χω-
ρίς να κυριαρχούν τα λεµονάτα χαρακτηριστικά, που στη γεύση παίρνουν το χα-
ρακτήρα του περγαµόντου. Η τρίµηνη παραµονή σε γαλλικά δρύινα βαρέλια ε-
νισχύει διακριτικά την ορυκτότητα της ποικιλίας και χαρίζει έναν πλούσιο όγκο 
στο στόµα. Στη γεύση λοιπόν το κρασί είναι ατίθασο, ενώ στην πολύ µεγάλη επί-
γευση που του επιτρέπει να ταιριάζει µε πολύ πλούσια φαγητά, το πιπεράτο και 
πικρό περγαµόντο, συνδυάζονται µε µαεστρία µε πικάντικα χαρακτηριστικά και 
µαζί δηµιουργούν τη δυναµική και στιβαρή προσωπικότητα -αλλά και τόσο χαρα-
κτηριστική- της Μακεδονικής εκδοχής του Ασύρτικου.

Ατίθασο και δυναµικό
Χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της ποικιλίας η Μακεδονική εκδοχή του 

Ασύρτικου προβάλλει τη δυναµική και στιβαρή προσωπικότητά της

60-77_ASYRTIKA.indd   70 22/06/2022   01:52



Wine Trails    71

ΑΠΑΛΟ κιτρινοπράσινο χρώµα και έντονη µύ-
τη ροδάκινου και λευκόσαρκων φρούτων που 
µε τον καιρό αποκτά περισσότερη ορυκτότητα 
χαρακτηρίζουν το µονοποικιλιακό Emphasis 
Ασύρτικο του Κτήµατος Παυλίδη. Το στόµα εί-
ναι γεµάτο µε κυρίαρχη την οξύτητα, ενώ δί-
νει αίσθηση φρεσκάδας, µε ικανοποιητικό ό-
γκο. Η επίγευση έντονα φρουτώδης και µε δι-
άρκεια. Προέρχεται από γραµµικό αµπελώ-
να στην περιοχή της Περαχώρας που καλλιερ-
γείται µε Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση. Μετά α-
πό οργανοληπτική και αναλυτική εξέταση των 
σταφυλιών, επιλέγεται η κατάλληλη ηµεροµη-
νία τρύγου. Τα σταφύλια µαζεύονται νύχτα, ώ-
στε να έχουν κατά το δυνατόν µικρότερη θερ-
µοκρασία. Η απευθείας πίεση σε χαµηλές πιέ-
σεις και η ζύµωση υπό συγκεκριµένες συνθή-
κες συντελούν στην πλήρη εκµετάλλευση του 
δυναµικού των σταφυλιών. Ο αποζυµωµένος 
οίνος ωριµάζει σε ανοξείδωτη δεξαµενή µε 
τις λεπτές οινολάσπες για έξι µήνες.

Ελληνικά καλοκαιρινά πιάτα, ψάρια (αχνιστά 
και µη), σαλάτες αλλά και πάστες, ριζότο 
συνδυάζονται άψογα ενώ το κρασί παλαιώνοντας 
συνδυάζεται άψογα και µε χοιρινό κρέας. 

Ενα φρέσκο κρασί που όσο 

µένει στη φιάλη τόσο πιο 

έντονα διαφαίνεται ο στιβαρός 

χαρακτήρας του Ασύρτικου

Στιβαρός 
χαρακτήρας

ασύρτικο στη ∆ράµα

Emphasis  
Assyrtiko 2021

Οινοποιείο: Κτήµα Παυλίδη
Οινολόγος: Παναγιώτης Κυριακίδης
Περιοχή: ∆ράµα
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ασύρτικο στη Μεσσηνία

Ασύρτικο 2021

Οινοποιείο: Οινοποιείο Ψαρούλη
Οινοποιός: Κωνσταντίνος Ψαρούλης
Περιοχή: Μεσσήνη Μεσσηνίας

ΑΣΥΡΤΙΚΑ που λάτρεψε και έφερε ο πατέρας του Μιχαήλ από τη Σαντορίνη στα µέσα της δε-
καετίας του '80 πλαισίωσαν στον αµπελώνα της Μεσσηνίας τα ντόπια Φιλέρια και Ροδίτες 
που είχε φυτεύσει το 1948 ο παππούς Κωνσταντίνος, εγκαινιάζοντας την ενασχόληση της οι-
κογένειας Ψαρούλη µε το αµπέλι.  «Το 1986 έφερε ο πατέρας µου µπόλια από τη Σαντορί-
νη. Στη συνέχεια, σαν γεωπόνος πλέον, το συντήρησα και το βελτίωσα εφαρµόζοντας ιδιαίτε-
ρες τεχνικές κλαδέµατος και άλλες φροντίδες» εξηγεί ο επικεφαλής σήµερα της Οινοποιίας, 
Κωνσταντίνος Ψαρούλης. Από την πρώτη οινοποίηση ως σήµερα έχει εξελιχθεί το αποτέλε-
σµα από αυτά τα 30 στρέµµατα µε Ασύρτικο «στη λίµνη» όπως χαρακτηρίζει ο κ. Ψαρούλης 
την τοποθεσία του αµπελώνα, αφού αποδείχθηκε ότι εκεί βρίσκεται ο βυθός προϊστορικής λί-
µνης και πλέον ξεθάβει όστρακα κάθε φορά που οργώνει. Χαµηλές στρεµµατικές αποδό-
σεις, µε τον καρπό να συγκοµίζεται νύχτα και ολοκληρωµένη διαχείριση όλο το προηγούµε-
νο διάστηµα, µετουσιώνονται σε ένα λαµπερό κρασί µε διακριτικά αρώµατα εσπεριδοειδών.

Ένα single vineyard Ασύρτικο που κυκλοφορεί µόλις σε 10.000 φιάλες

Το οινικό θαύµα της λίµνης
Κρυστάλλινο 
Το αποφασιστικό βήµα 
προς την οινοποίηση έγι-
νε από τον Κωνσταντίνο 
Ψαρούλη το 2014 όταν µε 
8.000 φιάλες βγήκε στην 
αγορά προτείνοντας το 
κρυστάλλινο Ασύρτικο από 
τον γέρικο αµπελώνα της 
οικογένειάς του. 

Κρασί µε  
το δυναµισµό 

του τοπίου
«Τα µεγάλα κρα-

σιά βγαίνουνε στο 
αµπέλι» επανα-

λαµβάνει συχνά ο 
Κωνσταντίνος Ψα-
ρούλης, ένα οινικό 

γνωµικό, που συ-
µπυκνώνει την α-
ντίληψη της οµώ-
νυµης Οινοποιίας 
για τα κρασιά της.
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ασύρτικο στην Τήνο

ENA 100% Aσύρτικο που παράγεται από συγκεκριµένο 
αµπελοτόπι του ιδιόκτητου αµπελώνα του boutique Οι-
νοποιείου Vaptistis στην Τήνο, το οποίο δηµιουργήθηκε 
όταν ο Ιωάννης Βαπτιστής Μωραΐτης το 2012 αποφάσι-
σε να ξαναζωντανέψει τον αµπελώνα του παππού του, 
όπου δεσπόζει ένας παραδοσιακός  περιστεριώνας. Σε 
ό,τι αφορά τη διαδικασία παραγωγής του γίνεται στατι-
κή απολάσπωση στους 14οC και ακολουθεί αλκοολική 
ζύµωση στους 17οC διάρκειας 20 ηµερών. Στη συνέχεια 
το κρασί ωριµάζει για έξι µήνες σε ανοξείδωτη δεξαµε-
νή µε την παρουσία των οινολασπών και συχνή ανάδευ-
σή τους (batonnage) και µετά παραµένει για τέσσερις
µήνες στη φιάλη πριν κυκλοφορήσει στην αγορά.

Ένα κρασί µε µεγάλη δυνατότητα παλαίωσης
Ένα κρασί µε ανοικτόχρωµο κι αχυροκίτρινο χρώµα, 
που χαρακτηρίζεται από ένα ελαφρύ άρωµα από αλµυ-
ρή θαλασσινή πέτρα, ξύσµα και ανθό λεµονιού, εσπερι-
δοειδή και µαύρο πιπέρι. Λεµονάτη, τραγανή, βουτυρέ-
νια γεύση σε ορυκτό φόντο µε πολύ καλή επίγευση για 
µία ετικέτα µε πολύ καλή δυνατότητα παλαίωσης. Συνο-
δεύει µερικά µεγάλα ψάρια ψητά στα κάρβουνα, καπνι-
στά ψάρια, οστρακόδερµα ωµά καθώς και σκληρή Φέ-
τα και σερβίρεται στους 8 - 9οC.

∆ιεθνείς βραβεύσεις
■Silver Αward, London Wine Competition, London 2022
■Bronze Αward, Decanter World Wine Awards, London 2022

Λεµονάτη, τραγανή, βουτυρένια γεύση σε 

ορυκτό φόντο  µε πολύ καλή επίγευση για 

το µονοποικιλιακό Ασύρτικο Antara του bou-

tique Οινοποιείου Vaptistis από την Τήνο

Με άρωµα από 
θαλασσινή πέτρα

Antara 2020
Οινοποιείο: Οινοποιείο Vaptistis
Οινολόγος: Ηλίας Ρουσσάκης 
Περιοχή: Τήνος
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ασύρτικο στη Σαντορίνη

Κλασική αξία

ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  λεµονί χρώµα και µύτη αυστηρή, σύνθετη µε άνθη εσπερι-
δοειδών, ροδάκινο και λεµόνι που συνδυάζονται µε ορυκτές και βοτανικές 
νότες ενώ το στόµα είναι γεµάτο, αυστηρό µε υψηλή οξύτητα, έντονη µεταλ-
λικότητα χαρακτηριστική του terroir της Σαντορίνης. Η ΠΟΠ Σαντορίνη Σιγά-
λα, που έχει βραβευθεί επανειληµµένα σε διεθνείς διαγωνισµούς, συνοδεύ-
ει θαλασσινά, οστρακοειδή, σαλάτες, λευκά κρέατα και ελαφριές σάλτσες.

Από επιλεγµένα αµπελοτόπια της Σαντορίνης ηλικίας  

άνω των 60 ετών η ΠΟΠ Σαντορίνη του Κτήµατος Σιγάλα 

Σιγάλας
Σαντορίνη 

2021

Οινοποιείο:   
Κτήµα Σιγάλα 
Οινολόγοι: Σάρα  
Ιακωβίδου, Μαρ-
γαρίτα Κουµπίου, 
Γιώργος Μαχαίρας
Περιοχή: Σαντορίνη
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ασύρτικο στη ∆ράµα

Ένα από τα νεότερα οινικά προϊόντα της NICO LAZARIDI  

Η γοητεία του λευκού  
που συναρπάζει

TO ΟΝΟΜΑ CAVALIERI παραπέµπει στον τίτλο του Cavaliere που έχει απονεµηθεί σε 
µέλη της οικογένειας του Νίκου Λαζαρίδη, ως αναγνώριση της συµβολής τους στην 
Ιταλική ∆ηµοκρατία. Το CAVALIERI LAZARIDI Λευκό 2021 µε ανανεωµένο χαρµά-
νι από 100% Ασύρτικο προέρχεται από επιλεγµένα αµπελοτόπια χαµηλής στρεµµα-
τικής απόδοσης, ΠΓΕ ∆ράµα. Η ιδιαίτερη οινοποίησή του το κάνει µοναδικό: Η αλ-
κοολική ζύµωση στο CAVALIERI LAZARIDI Λευκό γίνεται σε διαβαθµισµένες θερµο-

κρασίες από 12 ως 17οC σε α-
νοξείδωτες δεξαµενές. Ένα πο-
σοστό του Ασύρτικου ολοκλη-
ρώνει τη ζύµωση σε καινούργια 
βαρέλια ακακίας όπου ωριµά-
ζει για 6 µήνες εφαρµόζοντας 
battonage. Η υπόλοιπη ποσότη-
τα του οίνου παραµένει σε ανο-
ξείδωτες δεξαµενές µε τις λε-
πτές οινολάσπες. Το αποτέλε-
σµα είναι ένας οίνος γοητευτι-

κός, που συναρπάζει µε τα γευστικά χαρακτηριστικά του: ∆ιαθέτει βαθύ λεµονί χρώ-
µα, έντονη µύτη µε αρώµατα εσπεριδοειδών, λευκόσαρκα φρούτα, βοτανικές νό-
τες σε συνδυασµό µε νότες µελιού και γιασεµιού που φανερώνουν την εξάµηνη πα-
ραµονή σε βαρέλια ακακίας µε παρουσία των λεπτών οινολασπών. ∆ιαθέτει πλού-
σιο σώµα, µε ευχάριστα υψηλή οξύτητα και µακρά επίγευση. Θα συνοδεύσει άριστα 
φρέσκα λαχανικά, λιπαρά ψάρια και θαλασσινά µε όξινες σάλτσες, καθώς και πιάτα 
µε µανιτάρια, λευκά κρέατα, hummus και sushi.                        www.nicolazaridi.gr

CAVALIERI 
LAZARIDI 2021

Οινοποιείο: Οινοποιείο NICO LAZARIDI
Οινολόγος: Φεντερίκα Λαζαρίδη
Περιοχή: ∆ράµα

∆ιακρίσεις  
Εσοδεία 2020 
Χρυσό Μετάλλιο στο 
Sommeliers Choice 
Awards 2022,Ασηµέ-
νιο Μετάλλιο στο Decanter 
World Wine Awards 2022, 
Χρυσό Μετάλλιο στο 
Mundus Vini Awards 2022
Εσοδεία 2019
Χρυσό Μετάλλιο στο Asia 
Wine Trophy 2021,
Ασηµένιο Μετάλλιο στο 
Sommeliers Choice 
Awards 2021, Χάλκινο Με-
τάλλιο στο Decanter Wine 
Awards 2021
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ασύρτικο στη Nεµέα

Packaging, ποιότητα και αρωµατικός χαρακτήρας για την ετικέτα Geometria Ασύρτικο

Υψηλές επιδόσεις στο κολέγιο της Νεµέας

Geometria  
Ασύρτικο 2020

Οινοποιείο: Οινοποιία Λαφαζάνη
Οινολόγος: Βασίλης Λαφάζάνης
Περιοχή: Νεµέα

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ της οικογένειας του Σπύρου Λαφαζάνη στη Νεµέα δηµιούργησε τo 2018 και λάνσα-
ρε στην αγορά την ετικέτα Ασύρτικο, κάτω από το brand Geometria. Η ετικέτα Geometria Ασύρτι-

κο, µε την εξαιρετική αισθητική της προσέγγι-
ση, το άκρως ελκυστικό packaging, την κορυ-
φαία ποιότητά της και τον αρωµατικό της χα-
ρακτήρα, προέρχεται κατά κόρον, από τους ι-
διόκτητους αµπελώνες της οικογένειας. ∆ιαλέ-
γεται σταφύλι προς σταφύλι χειρωνακτικά, και 
παράγεται µε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές 
οινοποίησης και τη φιλοσοφία της βιώσιµης 
καλλιέργειας. Η ετικέτα Geometria Ασύρτικο 

παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους καταναλωτές σε τέσσερις κοινοτικές γλώσσες, αλλά και σε 
κώδικα Braille. Μια ετικέτα που κερδίζει συνεχώς πιστούς καταναλωτές και µερίδια αγοράς σε χώ-
ρες του εξωτερικού (βρίσκεται ήδη σε 10 αγορές παγκοσµίως). Παράλληλα, οι εξαιρετικές αξιολο-
γήσεις και οι βραβεύσεις της από ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµούς εγνωσµένης φήµης την τελευταία διετία, 
δίνουν επιπλέον διαπιστευτήρια για την περαιτέρω προώθησή της. Ενδεικτική η βράβευση µε Χρυ-
σό Μετάλλιο στο διαγωνισµό Greek Export Forum & Awards 2021,  µε τίτλο Top Export Packaging.

∆ιακρίσεις
Εσοδείες 2020-2021  
Χρυσό Μετάλλιο 
AWC VIENNA 2021, 
Thessaloniki International 
Wine Competition 2021
Ασηµένιο Μετάλλιο 
Wine Challenge 2021, 
London Wine Competition 
2021, Thessaloniki 
International Wine 
Competition 2022
Χάλκινο Μετάλλιο 
DECANTER World Wine 
Competition 2021, London 
Wine Competition 2022
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ασύρτικο στη Σαντορίνη

ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ προερχόµενα κυρίως από τα ιδιόκτητα αµπελο-
τόπια «Γιαννάς», «Μελισσοτόπι» και «Λιβάδια» δίνουν ένα κρασί 
µε λαµπερό κίτρινο χρώµα και πράσινες ανταύγειες. Στη µύτη α-
ναδύονται ντελικάτα, έντονα και πολύπλοκα αρώµατα από αχλά-
δι, λευκά λουλούδια και εσπεριδοειδή. Στο στόµα υπάρχει ισχυ-
ρός χαρακτήρας ορυκτότητας και αίσθηση λιπαρότητας. Η πα-
ρουσία της οξύτητας δίνει φρεσκάδα. Έντονη και ευχάριστη δι-
άρκεια στην επίγευση. Ιδανικός ο συνδυασµός της ετικέτας µε 
ψάρια, θαλασσινά, ψητά λαχανικά και φρέσκα ή αλµυρά τυριά 
Σερβίρεται στους 16-17°C.

Το οινοπέδιο Σαντορίνη
Το Σαντορίνη Ασύρτικο είναι το πρώτο προϊόν µε το οποίο το Οινο-
ποιείο Βενετσάνου εξυπηρετεί τον στόχο του για αντανάκλαση της ι-
διαιτερότητας και του οινοπεδίου που ονοµάζεται «Σαντορίνη». Μέ-
σα απο τα κρασιά που παράγει αναζητά να µυήσει τον καταναλωτή 
στον οινικό πολιτισµό και την απόλαυση ποιοτικών οίνων. Το κρασί εί-
ναι προϊόν αγάπης, σεβασµού και µακροχρόνιας προσπάθειας. Με 
οδηγό τούτο το τρίπτυχο οι άνθρωποι του οινοποιείου συνεχίζουν το 
έργο του ιδρυτή Γ. Βενετσάνου µε το ίδιο πάθος και όραµα. 

Το πρώτο οινοποιείο του νησιού
Το Οινοποιείο Βενετσάνος, σµιλεσµένο πάνω ακριβώς από το λι-
µάνι του Αθηνιού, στο φρύδι της Καλντέρας είναι το πρώτο ορ-
γανωµένο οινοποιείο που φτιάχτηκε στο νησί, µε ιστορία από το 
1947. Επαναδραστηριοποιήθηκε το 2014 όταν και άνοιξε ξανά 
τις πόρτες του στο ευρύ κοινό.

Ένα µονοποικιλιακό 100% Ασύρτικο 

από αµπελοτόπια στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης 

που ανήκουν στην οικογένεια Βενετσάνου

Με τη Σαντορίνη 
στην ψυχή

Venetsanos
Santorini 2021

Οινοποιείο: Οινοποιείο Βενετσάνου
Οινολόγος: Χρήστος Κανελλακόπουλος
Περιοχή: Σαντορίνη
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Πυρήνας οινικής 
γνώσης το WSPC
Μετά από µια περίοδο αναµονής τεσσάρων ετών 
πραγµατοποιήθηκε στις 23 Μαΐου η τελετή αποφοίτησης 
του WSPC όπου απονεµήθηκαν 22 WSET Diploma

ε οικοδεσπότες τους 
Τόνια και Βασίλη Πα-
παγιαννάκο, ιδιοκτή-
τες του οµώνυµου βι-

οκλιµατικού οινοποιείου στο Μαρ-
κόπουλο Αττικής, πραγµατοποιήθη-
κε η απονοµή των τίτλων σπουδών 
και υποτροφιών του WSPC, η ο-
ποία φέτος λόγω πανδηµίας κάλυ-
ψε τέσσερις συνολικά κλάσεις των 
αποφοίτων των ετών 2018, 2019, 
2020 και 2021. «Είναι πολύ σηµαντι-
κό να έρχεται κόσµος στην Ελλάδα 
να εκπαιδευτεί, ενώ έχει κι άλλες ε-
πιλογές» υπογράµµισε ο πρόεδρος 
του WSPC  Κ. Λαζαράκης MW. Ση-
µειώνεται ότι µέσα σε αυτό το διά-
στηµα, υπήρξε και το ρεκόρ αριθ-
µού αποφοίτων, µε συνεχόµενα α-
νοδική πορεία στους σπουδαστές 
του εξωτερικού και νέες δράσεις.  
«Ο οινικός κόσµος έχει πλέον ένα 
σύµµαχο» τόνισε ο Β. Παπαγιαννά-
κος εκφράζοντας τον θαυµασµό 
του για την εξέλιξη του WSPC.

Μ
Πολλαπλές βραβεύσεις στον 
∆ιαγωνισµό της Θεσσαλονίκης
για την Amyntas Wines 

Tιµητική διάκριση στην 
κατηγορία «Καλύτερος 
ηµιαφρώδης/ αφρώδης 
οίνος» στον ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµό Οίνου & 
Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης 

απέσπασε η ετικέτα Αµύνταιον Αφρώδης Demi 
Sec 2021 Π.Ο.Π. Αµύνταιο, επιβραβεύοντας 
την προσπάθεια της οµάδας της Amyntas 
Wines, υπενθυµίζοντας την αξία του ιστορικού 
συνεταιριστικού οινοποιείου της Α.Σ.Ε.Π. 
Αµυνταίου και τονίζοντας τις εξαιρετικές 
δυνατότητες της αµπελουργικής ζώνης του 
Αµύνταιου για την παραγωγή εκλεκτών οίνων.
Παράλληλα και εκτός από τη συγκεκριµένη 
βράβευση στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό ξεχώρισαν 
το Αµύνταιον Ροζέ 2021 Π.Ο.Π. Αµύνταιο και 
Πετραία Γη Ερυθρός 2019 Π.Γ.Ε. Φλώρινα.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο Βασίλης 
Παπαγιαννάκος (δεύτερος από δεξιά)

Επιµέλεια Κωνσταντίνα Ψιλιώτη vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή
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Όταν τα νερά είναι ήσυχα, το σκηνικό από το winebar που 
λειτουργεί στο Οινοποιείο Βρυνιώτη στα Γιάλτρα της Βόρειας 
Εύβοιας, µπερδεύει τον εγκέφαλο. Αν και βρίσκεται σε νησί του 
Αιγαίου ο επισκέπτης νοµίζει πως αγναντεύει τη Λίµνη Κόµο.

Αρχές Ιουνίου το Wine Trails βρέθηκε στο winebar που λειτουργεί στο Οινοποιείο Βρυνιώτη 
στα Γιάλτρα της Β. Εύβοιας ακολουθώντας το τριήµερο οδοιπορικό «Meet your Makers»

οινικά νέα εκδηλώσεις

Μ ε φόντο δύο θάλασσες, 
τον κόλπο που σχηµατίζει 
η θάλασσα του Βόρειου 
Ευβοϊκού για να χωρίσει 

τα Γιάλτρα από την Αιδηψό και στο 
βάθος το στενό του Αρτεµισίου, το 
οινοποιείο του Κώστα Βρυνιώτη 
είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσια-
κά σηµεία στα οποία οι λάτρεις του 
κρασιού µπορούν να απολαύσουν 
οινικές δηµιουργίες στη Βόρεια 
Εύβοια. Παράλληλα η επίµονη 
ενασχόληση του οινοποιού µε τις 
τοπικές ποικιλίες, έπειτα από την 
καθιέρωση του Βραδυανού, φέρνει 
στο προσκήνιο τον Μοδιάτη, τον 
Καρτσιώτη, το Χρυσαίτικο και τις 
Ασπρούδες Ιστιαίας. 

Επιµέλεια Πέτρος Γκόγκος vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

Meet your makers στο Οινοποιείο Βρυνιώτη

ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα
ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος

Τρίπολη

ΚαλαµάταΚαλαµάταΚαλαµάτα

Αγρίνιο

Σκύρος

ΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνηΜυτιληνη

Λήµνος

Σαµοθράκη
Κατερίνη

Ικαρία

Χίος

ΆνδροςΆνδροςΆνδροςΆνδρος

ΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύροςΣύρος
ΜύκονοςΜύκονοςΜύκονοςΜύκονος

Πάρος
ΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣ

ΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµίαΛαµία

ΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλοςΒόλος
Τρίκαλα ΛάρισαΛάρισαΛάρισαΛάρισα

Καρδίτσα

ΠάτραΠάτραΠάτραΠάτραΠάτρα

ΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδαΧαλκίδα

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΠΕΛΑΓΟΣΒόλοςΒόλοςΒόλος
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Π ερισσότερα από 150 κρασιά από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν διαθέσιµα προς γευστική δοκιµή στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης Drink Pink 2022 την οποία διοργανώνει η εταιρεία Vinetum  και πραγµατοποιήθηκε στο χώρο 
του Ζαππείου Μεγάρου την Κυριακή 29 Μαΐου. Εκεί οι επισκέπτες  γνωρίστηκαν µε τις ετικέτες των οίνων χωρίς 
την παρουσία των οινοπαραγωγών, αλλά ανατρέχοντας στον κατάλογο για περαιτέρω πληροφορίες  ως προς το 

χαρακτήρα, τα οργανοληπτικά στοιχεία ή τη µέθοδο οινοποίησης. Ανάµεσα στα ροζέ κρασιά εσοδείας 2021 υπήρχαν και 
πολλές νέες κυκλοφορίες, αφού η συγκεκριµένη κατηγορία οίνων έχει εµφανίσει ιδιαίτερη δυναµική στην αγορά, ενώ δεν 
έλειψαν  και συµµετοχές από άλλες χώρες, ανάµεσά τους και celebrity-ετικέτες παγκοσµίου εµπορικής επιτυχίας.

Στην στροφή της ελληνικής οινοπαραγωγής στα φινετσάτα ροζέ εµπνευσµένα από  
τα γαλλικά κρασιά της Προβηγκίας ήταν αφιερωµένη η έκθεση «Drink Pink 2022»

Φινέτσα Προβηγκίας για τα εγχώρια ροζέ

Επιµέλεια Κωνσταντίνα Ψιλιώτη vΦωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

Έλαµψε το κρασί  
στη θεσσαλονίκη

Με µία λαµπερή τελετή 
απονοµής ολοκληρώθηκε 

ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
Θεσσαλονίκης. Το παρών 

στην τελετή, που έλαβε 
χώρα στις 27 Μαΐου στο 

Grand Hyatt Athens. 
έδωσε το Wine Trails όπου 

απένειµε βραβεία.
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Ε
εκδήλωση-workshop α-
πό την ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ, φορέα 
υλοποίησης του 

προγράµµατος Leader, ολοκληρώ-
θηκε στις 16 Ιουνίου στις εγκατα-
στάσεις του ιστορικού οινοποιείου 
Achaia Clauss. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης, συζητήθηκαν ιδέες και 
προτάσεις από σηµαντικά πρόσωπα 
στο χώρο του οινοτουρισµού, ενώ 
την εκδήλωση παρακολούθησε η 
υφυπουργός Τουρισµού, Σοφία 
Ζαχαράκη και δηλώσεις εξ 
αποστάσεως πραγµατοποίησε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γεώργιος Γεωργαντάς εξ αποστά-
σεως, τονίζοντας την σηµασία της 
ενθάρρυνσης του οινοτουρισµού 

στη χώρα, µε ένα σηµαντικό ποσό 
του Ταµείου Ανάκαµψης να 
προορίζεται για την ενίσχυσή του.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης 
υπογράφηκε πρωτόκολλο συνερ-
γασίας µεταξύ ΞΕΕ και Ε∆ΟΑΟ, στο 
οποίο µεταξύ άλλων προβλέπεται 
προτροπή των µελών του ΞΕΕ κγια 
την συµπερίληψη στην λίστα 
κρασιών τους  Επώνυµων Ελληνι-
κών Κρασιών προερχόµενων και 
από την αµπελουργική ζώνη στην 
οποία βρίσκεται το εκάστοτε 
ξενοδοχείο, αλλά και  αδελφοποι-
ήσεις οινοποιείων µε ξενοδοχεία. 
Με τη συνεργασία ορίζεται και 
µόνιµη επιτροπή/ οµάδα εργασίας 
προς παρακολούθηση του 
προγράµµατος. 

Στο ιστορικό Achaia Clauss 
για τον οινοτουρισµό
Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Ξενοδοχειακού 

Επιµελητηρίου και Ε∆ΟΑΟ για την ανάδειξη του ελληνικού 

επώνυµου κρασιού υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου

Ανοιξαν οι πόρτες των οινοποιείων 
µε πολλαπλές δράσεις για το κρασί

Ένα Σαββατοκύριακο γεµάτο αρωµατικές 
οινικές διαδροµές προσέφερε η διοργάνωση 
Ανοιχτές Πόρτες 2022 προσφέροντας στο κοινό 
την ευκαιρία να επισκεφθούν πολλά οινοποιεία 
της Ελλάδας, συνοδεύοντας τις ξεναγήσεις µε 
γευστικές δοκιµές των οίνων παραγωγής τους. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται συλλογικά από τις 
Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας και τα 
επισκέψιµα οινοποιεία – µελη τους. 

οινικά νέα εκδηλώσεις
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«Μεθυσµένοι» πίθηκοι 
στις απαρχές της οινοποίησης

Από τους «µεθυσµένους» πιθήκους της Αφρικής εκατοµµύρια χρόνια πριν µέχρι την 
πρώτη επιβολή του ανθρώπου στη φύση στις απαρχές της αγροτικής επανάστασης οι 
ανθρωπολόγοι έχουν πολλά να πουν γύρω από το κρασί ενώ µόλις πρόσφατα «άνοιξαν το 
φελλό» της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου σε συνάρτηση µε την οινοποίηση.

Ι διαίτερα δηµοφιλές στους κύκλους των 
ανθρωπολόγων είναι το σενάριο που θέλει 
τη συµπάθεια του ανθρώπινου γένους 

προς το κρασί ή για την ακρίβεια προς τα προϊόντα 
αλκοολικής ζύµωσης φρούτων, να προηγείται της 
πρώτης αγροτικής επανάστασης (10000 π.Χ.). 
Το εν λόγω σενάριο εξηγεί τη συµπάθεια της ανθρω-
πότητας για το κρασί στις διατροφικές επιλογές αν-
θρωποειδών, προγόνων του homo sapiens, πριν α-
πό 20 µε 15 εκατ. χρόνια, οι οποίοι συνήθιζαν να τρώ-
νε φρούτα που για κάποιον τυχαίο λόγο 
βρίσκονταν σε ζύµωση. Ήταν πιο εύ-
κολο να τα εντοπίζουν µέσα στις ζού-
γκλες της Υποσαχάριας Αφρικής (λό-
γω της γλυκιάς οσµής των σακχάρων 
που ζυµώνονται), ενώ η κατανάλω-
σή τους ήταν ευεργετική, αφού εξα-
σφάλιζαν πλήθος προβιοτικών. Πριν α-
πό 10 εκατ. χρόνια περίπου, σύµφω-
να µε τη θεωρία των «µεθυσµένων πι-

θήκων» του Robert Dudley µε βάση αναφορές στο πε-
ριοδικό Sapiens, η προτίµηση αυτών των πιθήκων στα 
φρούτα υπό ζύµωση, είχε ως αποτέλεσµα να αλλάξει 
το DNA τους.  Σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία, οι 
ανθρωπίδες πλέον, ανέπτυξαν το ένζυµο ADH4, το ο-
ποίο επιτρέπει τη «χώνεψη» αιθανόλης 40 φορές πιο 
γρήγορα. Φυσικά στις περιοχές αυτές, οι πρόγονοι 
του Homo Sapiens δεν είχαν πρόσβαση στα σταφύ-
λια, µε τα σύκα (ενδιαφέρουσα σύµπτωση βιβλικών 
διαστάσεων) να γίνονται η κερκόπορτα στην κατανά-

λωση φρούτων που υπόκεινται αλκο-
ολική ζύµωση. ∆ύο εκατ. χρόνια πριν, 
ο homo sapiens έφτασε στις ακτές της 
ΝΑ Μεσογείου και συνάντησε εκεί τα 
πρώτα σταφύλια. ∆ύσκολα µπορεί να 
αποφανθεί κανείς στο κατά πόσο η ζύ-
µωση των σταφυλιών αυτών έγινε τυ-
χαία ή σκόπιµα, σε µια προσαρµογή 
των παλιών αφρικανικών «παραδόσε-
ων» του είδους...

επιστήµη

Επιµέλεια Πέτρος Γκόγκος
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