
TrailsTrails
Τεύχος  Νο 16 
Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 4 ευρώ 

ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ

ISS
N 

22
41

-9
45

4  

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΤΡΥΓΟΣ 2017

ΟΣΟΙ ∆ΙΑΒΑΣΑΝ
περνάνε στην επόμενη τάξη ποιότητας,
πιο αρωματικά τα λευκά, γεμάτα τα κόκκινα

BURN COTTAGE ● C. OTAGO

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ PINOT NOIR

ΤΑΞΙ∆Ι ● ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SCHLOSS
JOHANNISBERG

ΑΠΟ ΤΟ 12ο ΑΙΩΝΑ

W
in

e T
rails          Ν

ο 16 * Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2017                        Κ
Α

Λ
Λ

ΙΕ
Ρ

ΓΕ
ΙΑ

  ●
  Θ

Ε
ΣΜ

ΙΚ
Α

  ●
  Α

ΓΟ
ΡΑ

  ●
  ΣΥΝ

Ε
Ν

Τ
Ε

ΥΞ
Ε

ΙΣ  ●
  Π

Α
Ρ

Ο
ΥΣΙΑ

ΣΕ
ΙΣ  ●

  Ε
Κ

∆
Η

Λ
Ω

ΣΕ
ΙΣ  ●

  ΓΑ
ΣΤ

Ρ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

  ●
  Π

Ο
Λ

ΙΤ
ΙΣΜ

Ο
Σ

01-EXWFULLO.indd   1 26/09/2017   19:30



01-EXWFULLO.indd   2 26/09/2017   19:24



Wine Trails    3

EditorialΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος, Εκδότης-∆ιευθυντήςTrailsTrails
Τεύχος  Νο 16 
Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 4 ευρώ 

ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ

ISS
N 

22
41

-9
45

4  

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΤΡΥΓΟΣ 2017

ΟΣΟΙ ∆ΙΑΒΑΣΑΝ
περνάνε στην επόμενη τάξη ποιότητας,
πιο αρωματικά τα λευκά, γεμάτα τα κόκκινα

BURN COTTAGE ● C. OTAGO

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ PINOT NOIR

ΤΑΞΙ∆Ι ● ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SCHLOSS
JOHANNISBERG

ΑΠΟ ΤΟ 12ο ΑΙΩΝΑ

W
in

e T
rails          Ν

ο 16 * Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2017                        Κ
Α

Λ
Λ

ΙΕ
Ρ

ΓΕ
ΙΑ

  ●
  Θ

Ε
ΣΜ

ΙΚ
Α

  ●
  Α

ΓΟ
ΡΑ

  ●
  ΣΥΝ

Ε
Ν

Τ
Ε

ΥΞ
Ε

ΙΣ  ●
  Π

Α
Ρ

Ο
ΥΣΙΑ

ΣΕ
ΙΣ  ●

  Ε
Κ

∆
Η

Λ
Ω

ΣΕ
ΙΣ  ●

  ΓΑ
ΣΤ

Ρ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

  ●
  Π

Ο
Λ

ΙΤ
ΙΣΜ

Ο
Σ

01-EXWFULLO.indd   1 26/09/2017   19:30

Στο εξώφυλλο του Wine 
Trails φιλοξενείται ο Γιώργος 
Παπαϊωάννου από το οµώνυµο 
οινοποιείο στην Αρχαία Νεµέα, 
που αποτελεί σταθµό στην εξέλιξη 
της ζώνης στο σύνολό της.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
WINE TRAILS ΣΤΙΣ 
23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μichelangelo 
competition 
Κάν’ το όπως οι 
Νοτιοαφρικανοί. Μια 
εκ των έσω µατιά 
στον µεγαλύτερο 
διαγωνισµό οίνου και 
αποσταγµάτων της 
µακρινής χώρας.

Οξυγόνο και 
οινοποίηση 
Φίλος ή εχθρός; Ποιος 
είναι ο πραγµατικός 
ρόλος του οξυγόνου 
σε κάθε φάση της 
οινοποίησης. Πότε 
πραγµατικά απογειώνει 
και πότε καταστρέφει;

Φελλός & κρασί
Με τη µάχη του TCA να 
δείχνει πως κρίθηκε 
για πάντα, πώµατα 
και φελλός αποκτούν 
πραγµατικά άλλη έννοια 
στο µέλλον. Πόσο 
σηµαντική θα είναι για 
ένα κρασί η οινοποίηση 
µετά την εµφιάλωση...

Σ το άρθρο 25 του νόµου 4276/2014 (ΦΕΚ. 155 – 30 Ιουλίου 2014) αναφέρονται κατά γράµµα τα εξής: 
1.«Οινοτουρισµός» είναι η ειδική µορφή τουρισµού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, 

ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιηµένους µε οινοποιητικές ή και 
οινοπαραγωγικές (αµπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά µε 
δραστηριότητες σχετικές µε την αµπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.
2. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων µέσα στα όρια των οινοποιητικών ή και οινοπαραγωγικών , 
εγκαταστάσεων µπορούν να ιδρύονται µη κύρια τουριστικά καταλύµατα και χώροι εστίασης. 
3. Θεσπίζεται «Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου». Μία οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική εγκατάσταση 
χαρακτηρίζεται ως οινοτουριστική και εφοδιάζεται µε «Σήµα επισκέψιµου οινοποιείου», εφόσον: α) µέσα 
στα όρια της εγκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες είτε ξενάγησης είτε υποδοχής και φιλοξενίας σε µη κύρια 
τουριστικά καταλύµατα είτε εστίασης είτε το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών και β) διαθέτει χώρους και 
εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιµότητα. 
4. Το «Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου» είναι σήµα µε ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο 
Τουρισµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι µία οινοποιητική ή και οινοπαραγωγική επιχείρηση είναι 
οινοτουριστική και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 
5. Με απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές 
4886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) για τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 οι τεχνικές 
και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παραγράφου 2, η µορφή και ο τύπος του Σήµατος 
Επισκέψιµου Οινοποιείου, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιµότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Μετά κόπων και βασάνων, τέσσερις µέρες πριν από τις εθνικές εκλογές του 2015 και συγκεκριµένα 
στις 21 Ιανουαρίου 2015, οι αρµόδιοι τότε υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισµού (Γιώργος 
Καρασµάνης και Όλγα Κεφαλογιάννη), υπέγραψαν και την Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα 
καθέκαστα. Έκτοτε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση!   

Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ, 
Ο ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Με «κόκκινο λεωφορείο» δροµολογούνται οι εξελίξεις στα θέµατα που αφορούν στον οινοτουρισµό.
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Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής 
χρονιάς, Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 
2018, θα κυκλοφορήσει προς διάθε-
ση το πρώτο ελληνικό αφρώδες κρασί 
σχεδόν παραδοσιακής μεθόδου, στην 

περίπτωσή μας εξαιρούνται οι ποικιλίες, το οποίο 
έχει πραγματοποιήσει τη δεύτερη ζύμωση και την 
ωρίμανσή του εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφά-
νεια της θάλασσας.
Αυτό που είναι σημαντικό στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν αφορά την όποια πρωτοτυπία 
μπορεί να εμπεριέχει το τολμηρό αυτό εγχείρη-
μα, αλλά στην πραγματικότητα πώς χαρίζει α-
πλόχερα στο ελληνικό κρασί ένα παγκοσμίως 
ανεξερεύνητο νέο μονοπάτι. 
Όπως κάθε μονοπάτι έτσι κι αυτό περιέχει του-
λάχιστον μία προοπτική.
Ό,τι είναι το οινοπέδιο, terroir για τους απα-
νταχού συμμάχους μας, για τη στεριά είναι το 
merroir για τη θάλασσα. Ο όρος υπάρχει επίση-
μα και όπως οι περισσότεροι φαντάζονται μο-
νομιάς αφορά, μέχρι τώρα, τη συνέργια πολλα-
πλών παραγόντων που συμβάλλουν στη μονα-
δικότητα έμβιων και άβιων όντων κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Η μοναδικότητα αυτή 
ξεκινά από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ε-
νός οργανισμού και καταλήγει στα γευστικά χα-
ρακτηριστικά που έχει στο πιάτο.
Σύμφωνα με τη θεωρία της προφανούς προφά-
νειας αφού ο όρος οινοπέδιο μετασχηματίστηκε 
στο πέρασμα των αιώνων από τους συμμάχους 
μας ως terroir, το merroir μπορεί να μετασχημα-
τιστεί, από τη σύγχρονη Ελληνική Οινική Βιο-
μηχανία, σε υποθαλάσσιο οινοπέδιο.
Πριν φαγωθούν τα μουστάκια, όσων διαθέτουν, 
αστράψουν οι λόγχες κι αρχίσουν οι πολεμικοί 
αλαλαγμοί για την ορθή κι επιστημονικώς άρ-
τια οριοθέτηση του merroir, ας ρίξουμε μια μα-
τιά προς τη θάλασσα. 

ΑΓΝΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ 
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ:
● Πολλαπλασιάσει τον αριθμό των ετικετών που 
διαθέτει δίχως να αυξήσει τον όγκο παραγωγής.
● Πολλαπλασιάσει τον αριθμό των ετικετών που 
διαθέτει δίχως να επενδύσει σε επιπλέον σταθε-

ρό εξοπλισμό μόνιμης εγκατάστασης.
● Διεκδικήσει επιπλέον πρόσθετη αξία για τα 
νέα υποθαλάσσια προϊόντα.
● Διευρύνει ακαριαία τις οινοτουριστικές δρα-
στηριότητες του οινοποιείου και μιας ολόκλη-
ρης ζώνης.
Εδώ είναι καλό να αναφερθεί, μιας και δεν δι-
αθέτουν όλες οι οινοπαραγωγικές περιοχές και 
μονάδες πρόσβαση στη θάλασσα, πως όπως α-
γναντεύει κάποιος τη θάλασσα μπορεί να αγνα-
ντέψει και μια λίμνη.
Σε τρία επιπλέον πράγματα μπορεί να συμβάλει 
κάποιος αγναντεύοντας το υγρό στοιχείο:
● Στην έρευνα παρθένων πεδίων που τόσο έχει 
ανάγκη εξίσου η χώρα και το κρασί.
● Στην εξωτερική πολιτική της χώρας καθώς το 
μεγαλύτερο τμήμα των συνόρων εμπεριέχουν το 
υγρός στοιχείο.
● Στην προστασία του περιβάλλοντος και της βι-
οποικιλότητας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας πα-
ραμέτρου αποτελεί ο Κορινθιακός κόλπος. Οι 
κήποι των κοραλλιών και τα υποθαλάσσια λιβά-
δια της Ποσειδωνίας είναι μόνο δύο από τα σπά-
νια προστατευόμενα υποθαλλάσια οικοσυστή-
ματα που διαθέτει και απειλούνται.
Αστικά και βιομηχανικά λύματα έχουν συνθέ-
σει ένα εξαιρετικά τοξικό πέπλο, με τη συμμετο-
χή των απαραίτητων βαρέων μετάλλων, που έχει 
καλύψει περισσότερο από 10% του πυθμένα του 
κόλπου σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.
 Για περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και για πα-
ρόμοιες περιπτώσεις με αυτή του Κορινθιακού 
μπορεί αρχικά κανείς να απευθυνθεί στη συνεί-
δησή του και κατ’ επέκταση στο όποιο όραμα έ-
χει ή δεν έχει για το ελληνικό κρασί. 
Εδώ λοιπόν όπου οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέ-
λου που συμμετέχει αποκλειστικά στην παρα-
γωγή ΠΟΠ κρασιών δεν βρίσκεται στον όποιο 
εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλό είναι να αρχί-
σουμε ν’ αγναντεύουμε συχνότερα τη θάλασσα 
για περισσότερους από έναν λόγους.
Εναλλακτικά, τώρα που ξεκίνησε η νέα σχολι-
κή χρονιά μπορεί να ψάξει κάποιος για εντατικά 
μαθήματα νεοελληνικής γραμματικής. Ιπποζώ-
νω, ιπποζώνεις, ιπποζώνη… 

Merroir... φοριέται και στο δεξί

Του Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου 
Dip. WSET

Καλό είναι να 
αρχίσουµε ν’ 
αγναντεύουµε 
συχνότερα 
τη θάλασσα 
και τις λίµνες 
της χώρας 
σκεπτόµενοι 
το κρασί.

Παρόµοιες 
και σε πολλές 
φορές 
ταυτόσηµες 
ιδιότητες 
προσφέρει 
και ο βυθός 
των λιµνών. 
Στο µέλλον 
πιθανά να 
µιλάµε για  
merroir 
εναντίον 
lerroir.
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10    Wine Trails

  
Χωρίς βροχές ήταν φέτος το τέλος του χειµώνα και τα 2/3 της άνοιξης. Στη συνέχεια φεύγοντας η 
άνοιξη και µε την είσοδο του καλοκαιριού ήρθαν έντονες βροχοπτώσεις και µάλιστα αρκετά µεγάλες 
για την περίοδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί αρκετά η ευρωστία των φυτών και οι ρώγες να 
µεγαλώσουν αρκετά. Στη συνέχεια ακολούθησαν παρατεταµένες ζεστές περίοδοι, οι οποίες κατά τη 
διάρκεια του Ιουλίου συνδυάστηκαν και µε υψηλές θερµοκρασίες της νύχτας, αντίθετα τον Αύγουστο 
οι θερµοκρασίες της νύχτας σε αντίστοιχες περιόδους ήταν αρκετά πιο δροσερές του αναµενόµενου. 
Πρόκειται για µια χρονιά που από τον περκασµό και ύστερα οι ηµέρες έµοιαζαν στις αντίστοιχες του 
2007 και οι νύχτες σε αυτές του 2013. Εδώ υπάρχει µια συγκυρία µοναδική, αφού οι βροχοπτώσεις 
στις αρχές καλοκαιριού πλησίασαν σε όγκο την άνοιξη του 2011. Μια χρονιά λοιπόν όπου τελικά 
θα ευνοηθούν αρκετά τα όψιµα terroir µε τα «κρύα» εδάφη. Όλοι περιµένουµε ότι θα προκύψουν 
στοιχεία αρκετά ενδιαφέροντα αρωµατικά τόσο για τις λευκές, όσο και για τις έγχρωµες ποικιλίες, 
όµως φαινολικά θα υπάρξουν εκπλήξεις τόσο ευχάριστες όσο και δυσάρεστες. Μένει λοιπόν να 
δούµε τα επόµενα χρόνια ποιοι διάβασαν το 2017, µια χρονιά πραγµατικά για αµπελουργούς…

ΚΕΙΜΕΝΟ  Κωνσταντίνος Μπακασιέτας * Γεωπόνος Msc 

ΤΡΥΓΟΣ 2017
ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ 
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Βιβλία Χώρα
Κτήµα Παυλίδη
Ρεπορτάζ: 
Λεωνίδας Λιάµης

Οινοποιείο Μπουτάρη
Κτήµα Κούρτη
Ρεπορτάζ  
& Φωτογραφίες: 
Βασιλική Πασχάλη 
- Τσαντοπούλου

ΑΤΤΙΚΗ
Κτήµα Ρωξάνης Μάτσα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Κτήµα Παπαϊωάννου

Ρεπορτάζ: 
Μαρίνα Σκοπελίτου

ΚΡΗΤΗ
Οινοποιείο Μανουσάκη
Ρεπορτάζ: 
Κατερίνα Μυλωνά

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Οινοποιείο Τσάνταλη
Οινοποιείο Παπρά

Ρεπορτάζ  
& Φωτογραφίες: 
Βασιλική Πασχάλη 
- Τσαντοπούλου

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οινοποιείο
 Βενετσάνου

Ρεπορτάζ: 
Χρήστος 
Κανελλακόπουλος
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ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΒΑΛΑ: ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

Κρασιά µε καλές οξύτητες, κανονικές τανίνες, πολλή χρωστική, αλλά και  
πλούσια αρώµατα, αναµένεται να δώσει ο φετινός τρύγος στο Παγγαίο της  
Καβάλας επισηµαίνει ο οινολόγος Βασίλης Τσακτσαρλής 

Κ ρασιά με καλές οξύτητες, κανονικές τα-
νίνες, πολλή χρωστική, αλλά και πλού-

σια αρώματα, αναμένεται να δώσει ο φετι-
νός τρύγος στο Παγγαίο της Καβάλας επιση-
μαίνει ο οινολόγος Βασίλης Τσακτσαρλής, 
και παρότι χαρακτηρίζει τη χρονιά «λίγο μυ-
στήρια», λόγω των μεγάλων εναλλαγών του 
καιρού, κάνει λόγο, εν τέλει, για εξαιρετική 
σεζόν στα οινοστάφυλα της περιοχής.
Συναντήσαμε τον συνιδρυτή του Κτήμα-
τος «Βίβλια Χώρα», στο ομώνυμο οινοποι-
είο στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, λίγες ημέ-
ρες αφότου είχε αρχίσει ο τρύγος, στις 21 
Αυγούστου, και όπως μας είπε «μέχρι στιγ-
μής το Syrah είναι εξαιρετικό, το Pinot Noir 

πολύ καλό και τα Sauvignon πολύ αρωμα-
τικά, ενώ κι οι τανίνες δείχνουν κανονικές. 
Τα σταφύλια φαίνεται, επίσης, ότι θα έχουν 
πολλή χρωστική, άρα αναμένουμε έντονο 
χρώμα κι  ανάλογη συμπύκνωση, γεγονός 
που προοιωνίζεται υψηλή ποιότητα».
Στο ερώτημά μας πώς επηρέασαν την πορεία 
του τρύγου, οι εναλλαγές των καιρικών συν-
θηκών φέτος, ο συνομιλητής μας εξήγησε ότι 
η χρονιά άρχισε με πολλές βροχές και κρύο, 
έως τον Ιούνιο και ενώ φαινόταν ότι θα οδη-
γήσει σε όψιμο τρύγο, ο καιρός άλλαξε και οι 
μίνι καύσωνες που ακολούθησαν τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο έφεραν πρωίμιση. «Έτσι, η 
σεζόν αντί να αρχίσει μετά τις 22 Αυγούστου, 

όπως αναμενόταν αρχικά, ξεκίνησε στις 13 
Αυγούστου», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Η αρχή έγινε με την ποικιλία Syrah στο Κτή-
μα Κόκκαλη στην Αμαλιάδα, που εξαγόρασε 
πέρσι η Βίβλια Χώρα (τη σχετική αποκάλυψη 
είχε κάνει το WineTrails) και μια ημέρα με-
τά, στις 14 Αυγούστου, τρυγήθηκαν τα πρώτα 
Sauvignon Blanc στον αμπελώνα του Κοκκι-
νοχωρίου. Κατόπιν ακολούθησαν οι ποικιλί-
ες Ρinot Νoir, Sauvignon, Chardonnay και 
Merlot έως το τέλος Αυγούστου και ο τρύγος 
έκλεισε μέσα στο Σεπτέμβριο με το Ασύρτι-
κο, το Semilliοn, το Cabernet, το Aγιωργίτι-
κο και τον Bίβλινο, σε ιδανικές συνθήκες για 
την ωρίμανση των σταφυλιών. 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Λεωνίδας Λιάµης * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Νίκος Γιακουµίδης
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Όλος ο βιολογικός αµπελώνας του Κτήµατος «Βίβλια Χώρα» εκτείνεται σήµερα 
σε 480 στρέµµατα, στα οποία θα προστεθεί από του χρόνου η παραγωγή άλλων 
40 στρεµµάτων. Το οινοποιείο διαθέτει δε, πρόσθετες άδειες φύτευσης για άλλα 50 
στρέµµατα, που θα µπουν το 2018 µε Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc και Βιδιανό. 

Στην γκάµα των συνολικά 12 ετικετών που διαθέτει ήδη το κτήµα «Βίβλια Χώρα» 
θα προστεθεί ένα ακόµη κρασί, πιθανότατα την περίοδο κοντά στα Χριστούγεννα. 
«Θα είναι ένας γλυκός οίνος, µε όψιµο τρύγο από την ποικιλία Semillon, και θα 
κυκλοφορήσει σε 1.100- 1.200 φιάλες», εξήγησε ο κ. Τσακτσαρλής.
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14    Wine Trails

Αριστερά: Κρυστάλλινα και 
έντονα αρωµατικά προβλέπονται 
τα λευκά του 2017 για το κτήµα.

Κέντρο: Η ορθή ψύξη είναι πάντα 
σύµµαχος της απόδοσης της 

εξαιρετικής ποιότητας  
του σταφυλιού.

∆εξιά: Μετά τη συγκοµιδή 
των σταφυλιών η ένταση της 

δηµιουργίας µεταφέρεται εντός 
των τειχών του οινοποιείου.

Επάνω: Στο Κτήµα επιµένουν πως µόνο µε πλήρη έλεγχο 
απο την αρχή ως το τέλος µπορεί να φτάσει κάποιος 

στα προσδοκούµενα επίπεδα ποιότητας.

∆εξιά: Περιµένουµε ότι θα προκύψουν στοιχεία  
αρκετά ενδιαφέροντα αρωµατικά στοιχεία  

κυρίως για τις λευκές ποικιλίες.
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Μετά τον τρύγο του 
Sauvignon Blanc που 
παρακολουθήσαµε, ο 
προγραµµατισµός του 
Κτήµατος Παυλίδη, όπως 
ανέφερε ο κ. Κυριακίδης 
«προβλέπει τρυγητό του 
Chardonnay. Κατόπιν του 
Tempranillo για το ροζέ και 
µετά το Syrah από τα κόκκινα, 
το Ασύρτικο από λευκά και θα 
κλείσουµε µε το Αγιωργίτικο, 
στο τέλος Σεπτεµβρίου 
ή αρχές Οκτωβρίου» 
επισήµανε.
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ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ
ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙΡΟ

∆ΡΑΜΑ: ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η

Την σπάνια ευκαιρία να καταγράψουµε στο φως του ήλιου τον τρύγο στο Κτήµα 
Παυλίδη είχαµε στις 12 Αυγούστου, όταν κατ’ εξαίρεση και εν όψει της αργίας του 
∆εκαπενταύγουστου δεν έγινε ο καθιερωµένος για το οινοποιείο νυχτερινός τρύγος

ΚΕΙΜΕΝΟ  Λεωνίδας Λιάµης * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Νίκος Γιακουµίδης
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Στον ιδιόκτητο αμπελώνα που απλώνεται στα «πό-
δια» του εντυπωσιακού οινοποιείου, ένα «μπου-

λούκι» από γυναικείες πολύχρωμες φιγούρες μας υ-
ποδέχθηκαν στις 12 Αυγούστου πρόσχαρα, παρότι εί-
χαν ξεκινήσει τον τρύγο από τις 6 τα χαράματα κι εί-
χαν συμπληρώσει ήδη σχεδόν τρεις ώρες κοπιώδους 
δουλειάς συγκομίζοντας τα σταφύλια της ποικιλίας 
Sauvignon Blanc. 
Βέβαια όπως μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Κυριακί-
δης, γενικός διευθυντής και οινολόγος του Κτήματος 
Παυλίδη, η εικόνα αυτή δεν είναι συνήθης για το δικό 
τους οινοποιείο, αφού προτιμούν τον νυχτερινό τρύ-
γο.  «Από τις 10 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί, και οι 
λόγοι είναι πολλοί και ποιότητας και οικονομίας. Σή-
μερα είναι εξαίρεση. Και αυτό γιατί, αν τρυγούσαμε 
βράδυ, έπρεπε να δουλέψουμε ανήμερα τον Δεκαπε-
νταύγουστο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον έμπειρο συνομιλητή μας, φέτος η 
χρονιά (σ.σ. μέχρι τη στιγμή που γινόταν η κουβέντα) 
εξελίχθηκε πολύ καλά για τον αμπελώνα του Κτήμα-
τος. «Είχαμε αρκετές βροχές την άνοιξη και το καλο-
καίρι κι αυτό μας βοήθησε να έχουμε πολύ καλή πα-
ραγωγή με μικρόρωγα τσαμπιά που σημαίνει ποιοτι-
κή πρώτη ύλη και συμπυκνωμένο χυμό. Όσο για την 
επίδραση του καύσωνα, ήταν περιορισμένη», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά τις στρεμματικές αποδόσεις, σύμφωνα 
με τον κ. Κυριακίδη, από τα κλήματα που προορίζο-
νται για λευκά κρασιά δεν ξεπερνά τα 700-800 κι-
λά. «Αν θέλεις να πετύχεις ποιότητα αυτός είναι ο τρό-
πος», αναφέρει και προσθέτει πως «από τα περίπου 
600 στρέμματα αμπελώνα που διαθέτει το Κτήμα, έ-
χουμε επιλέξει να βγάζουμε μόνο 360.000 φιάλες το 
χρόνο, για να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό ποι-
οτικό αποτέλεσμα». 
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ΑΨΟΓΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
«Είχαµε πάνω από 5 χρόνια να δούµε τόσο ιδανικό καιρό 
για τη φαινολική ωρίµανση των σταφυλιών» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο οινολόγος Βασίλης Γεωργίου, ενώ κάνει 
λόγο για χρονιά σταθµό για το Ξινόµαυρο της Νάουσας

ΚΕΙΜΕΝΟ  Μαρίνα Σκοπελίτου

Μ ε τον τρύγο να βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη στον α-

μπελώνα της Νάουσας και το 
μεγαλύτερο μέρος της παραλα-
βής του Ξινόμαυρου να έχει ή-
δη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με 
τον Βασίλη Γεωργίου με τον ο-
ποίο το Wine Trails επικοινώ-
νησε στις 26 Σεπτεμβρίου, τώρα 
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της 
εκχύλισης ενώ δειλά δειλά ξεκι-
νάει και η αλκοολική ζύμωση στις 
δεξαμενές.  Ο τρύγος στη Γουμέ-
νισσα βρίσκεται επίσης σε εξέλι-
ξη με τα Ξινόμαυρα να τρυγούνται 
εντός της εβδομάδας καιρού επι-
τρέποντος ενώ ο τρύγος του Ξινό-
μαυρου στο Αμύνταιο ξεκινάει ε-
ντός της εβδομάδος.
Όπως σημειώνει ο κ. Γεωργίου, 
γενικότερα στην Ελλάδα υπήρ-
ξε κάπως μειωμένη παραγωγή σε 
σχέση με άλλες χρονιές, το οποίο 
έχει να κάνει με τις καιρικές συν-
θήκες που επικράτησαν κατά την 
ανάπτυξη του καρπού. Στη Νά-
ουσα υπήρχε κάπως πιο μειω-

μένη παραγωγή επίσης αλλά όχι 
στα επίπεδα που παρουσίασαν οι 
πιο θερμές περιοχές της Ελλάδας. 
Στο Ξινόμαυρο κυμάνθηκε περί-
που στα 800-1.000 κιλά/στρέ-
μα ενώ στα Merlot/Syrah υπήρ-
χαν και αμπελοτεμάχια που ήταν 
ακόμα πιο ζορισμένα με χαμηλό-
τερες αποδόσεις.
Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, η σοδειά του 2017 φαί-
νεται να είναι μία από τις χρονιές 
σταθμός για τη Νάουσα και το Ξι-
νόμαυρο. «Είχαμε πάνω από 5 
χρόνια να δούμε τόσο ιδανικό και-
ρό για τη φαινολική ωρίμανση των 
σταφυλιών. Με ψηλές θερμοκρα-
σίες κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και χαμηλές την νύχτα σε όλη τη 
διάρκεια του Σεπτεμβρίου διατη-
ρήθηκαν οι οξύτητες ενώ στο χρώ-
μα τα σταφύλια σε σχεδόν όλες τις 
υποζώνες της Νάουσας ήταν κατά-
μαυρα (ένδειξη καλής φαινολικής 
ωρίμανσης που στο Ξινόμαυρο 
επιτυγχάνεται μόνο σε πολύ καλές 
χρονιές)», σημειώνει ο ίδιος. 

Συµφωνα µε τον κ. Γεωργίου, τα κουκούτσια του 
Ξινόµαυρου φέτος γευστικά παρουσιάζουν ξυλώδη 
χαρακτηριστικά και όχι πράσινους χλωρούς χαρακτήρες 
που δίνουν άγριο χαρακτήρα στο κρασί.  

Στην ερώτησή µας για τα κρασιά που περιµένει, 
αναφέρει: «Περιµένουµε κρασιά µε έντονο χρώµα µέσου 
όρου 13-13.5% αλκοολικού βαθµού ενώ τα σωστά 
δουλεµένα κρασιά στην εκχύλιση θα προορίζονται και 
για µακρόχρονη παλαίωση. Επίσης θα παρουσιάζουν 
πολύ έντονο αρωµατικό χαρακτήρα µε πολύ γεµάτες 
τανίνες στο σώµα τους».

ΝΑΟΥΣΑ: OINOΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

10-41_TRYGOS_new_2.indd   20 26/09/2017   22:53



Wine Trails    21

10-41_TRYGOS_new_2.indd   21 26/09/2017   22:53



22    Wine Trails

Κάτω και δεξιά: Στο Κτήµα Κούρτη υπάρχει κάθε χρόνο για τον τρύγο µια δεµένη οµάδα φίλων και συγχωριανών που ξεκινά από τις 6 το 
πρωί έως το βράδυ µε µια µεσηµεριανή παύση. Τα σταφύλια κόβονται µε ειδικά ψαλιδάκια και συλλέγονται σε µικρές δεκάκιλες κλούβες για να 
αποφεύγεται η πίεση, ο τραυµατισµός και η οξείδωση του καρπού και να επιτρέπεται ο καλύτερος αερισµός του. 
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Σ τους αμπελώνες του αμπελουρ-
γού οινοποιού Απόστολου Κούρ-

τη που είναι σκαρφαλωμένοι στις 
πλαγιές του Ολύμπου, στη Ράχη Πι-
ερίας, στις τοποθεσίες Χονδρηπά-
δι, Τούμπα και Μακρή, ωρίμασε φέ-
τος νωρίς το Βιδιανό και στις 25 Αυ-
γούστου μπήκε πρώτο στον τρύγο. 
Ακολούθησαν τα Syrah, Τrebbiano, 
Cabernet Sauvignon, Merlot και αυ-
τές τις μέρες ολοκληρώνεται η συ-
γκομιδή του Αγιωργίτικου και του 
Ξινόμαυρου. 
«Στην αρχή του καλοκαιριού ανησυ-
χήσαμε με τις έντονες βροχοπτώσεις, 
μετά όμως έστρωσε ο καιρός και σή-
μερα στα δέκα χρόνια που οινοποιώ, 
μπορώ να πω με σιγουριά πως αυτή 

είναι η καλύτερή μου χρονιά, μια χρο-
νιά χωρίς ασθένειες, ποιοτικά πολύ α-
νεβασμένη, αλλά και μειωμένη από 
πέρσι κατά 20%. Τα πρώτα δείγμα-
τα που πήραμε μία βδομάδα πριν τον 
τρύγο κάθε ποικιλίας μας «χαμογέλα-
σαν», δείχνοντάς μας την καλύτερη ι-
σορροπία σακχάρων, οξέων και φαι-
νολικών, που θα φανούν στο τελικό 
προϊόν, το κρασί. Εμείς κάθε χρόνο ε-
πιδιώκουμε να κρατάμε τις στρεμμα-
τικές αποδόσεις χαμηλά, για να έχου-
με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά στο σταφύλι και κατά συνέπεια στο 
κρασί. Σε χρονιές που έχουμε περισ-
σότερη παραγωγή, τη ρυθμίζουμε με 
τον «πράσινο τρύγο». Δηλαδή όταν έ-
χει φτάσει στο 40% της ωρίμανσης το 

ΚΕΙΜΕΝΟ&ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  Βασιλική Πασχάλη Τσαντοπούλου

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑ: ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΡΤΗ

«Στην αρχή του καλοκαιριού ανησυχήσαµε, µετά όµως έστρωσε 
ο καιρός και σήµερα στα δέκα χρόνια που οινοποιώ, µπορώ να 
πω µε σιγουριά πως αυτή είναι η καλύτερή µου χρονιά, χωρίς 
ασθένειες, ποιοτικά πολύ ανεβασµένη, αλλά και µειωµένη από 
πέρσι κατά 20%», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Κούρτης
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αμπέλι, κάνουμε αραίωμα σταφυλιών» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο ίδιος. 
Όπως μάλιστα συμπληρώνει: «Στο Κτήμα Κούρτη έ-
χουμε κάθε χρόνο για τον τρύγο τη δεμένη ομάδα φί-
λων και συγχωριανών μας που ξεκινά από τις 6 το 
πρωί έως το βράδυ με μια μεσημεριανή παύση. Τα στα-
φύλια κόβονται με ειδικά ψαλιδάκια και συλλέγονται 
σε μικρές δεκάκιλες κλούβες για να αποφεύγεται η πί-
εση, ο τραυματισμός και η οξείδωση του καρπού και 
να επιτρέπεται ο καλύτερος αερισμός του. Από τον α-
μπελώνα οδηγούνται στο ψυγείο δύο 24ωρα, όπου ρί-
χνουμε τη θερμοκρασία στους 2 βαθμούς Κελσίου και 
από κει και πέρα παίρνουν το δρόμο της οινοποίησης».  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εδώ και τέσσερα χρόνια, παράλληλα με την αμπελο-
καλλιέργεια και την οινοποίηση, το Κτήμα Κούρτη 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στον οινοτουρισμό, ο ο-
ποίος επιτυγχάνεται με την επισκεψιμότητα οινόφι-
λων και μη, για γευστικές δοκιμές και γνωριμία της 
παραγωγής των ποικιλιών και του οίνου. Άνθρωποι 
από την χώρα μας αλλά και κάθε γωνιά του πλανήτη 
επισκέπτονται συχνά τους αμπελώνες και το οινοποι-
είο για τις οινικές τους εξερευνήσεις.  
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Χ                                                                                                                                                                          ρονιά με καλή ωριμότητα, χωρίς προ-
βλήματα προσβολών, υψηλό αλκοολικό 
βαθμό και έντονη χρωματική ένταση εί-
ναι η φετινή, αν και πιο ξηροθερμική από 
ό,τι συνηθίζεται και με ελαφρώς μειωμένη 
στρεμματική απόδοση, σύμφωνα με τον κ. 
Σαλπιγγίδη. O ίδιος συμπληρώνει ότι λό-
γω της συμβολαιακής γεωργίας που συμ-
μετέχει η Tsantali για τρίτη χρονιά υπήρ-
χε δυνατότητα χρηματοδότησης των παρα-

γωγών από την αρχή με αποτέλεσμα τόσο 
οι καλλιεργητικές τεχνικές, όσο και οι ψε-
κασμοί λιπάνσεως, να γίνουν στον σωστό 
χρόνο και να επιτευχθεί εξαιρετική υγιεινή 
σταφυλιών και πολύ καλή ωριμότητα.
«Η Ραψάνη εμπεριέχει τις αξίες που κτί-
ζουν τα μεγάλα wine brands: Το απαραίτη-
το «intriguing» αμπελοοινικό στοιχείo, έ-
χει ως σημείο αφετηρίας τον Όλυμπο, ένα 
διεθνώς αναγνωρίσιμο brand, ταυτισμένο 
με σαγηνευτικές αφηγήσεις. Δουλεύοντας 

στρατηγικά πάνω σε αυτή τη δυναμική βά-
ση, έχουμε καταφέρει το όνομα Rapsani 
να αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον α-
ναγνωρίσιμα σήματα του ελληνικού αμπε-
λώνα με επώνυμη ζήτηση. Έχουμε την τύ-
χη να βρισκόμαστε σε μια ζώνη που προ-
σφέρει πολλά στοιχεία που ξεχωρίζουν και 
μπορούν να αξιοποιηθούν εξελίσσοντας το 
brand. Επόμενο στόχο για εμάς αποτελεί η 
ανάδειξη των υπό- ζωνών της Ραψάνης», 
συμπληρώνει ο κ. Σαλπιγγίδης. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
ΕΔΩΣΕ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ

ΡΑΨΑΝΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ

Για την πιο «υγιή» χρονιά της τελευταίας εικοσαετίας µιλά στο Wine Trails ο επικεφαλής του 
αµπελουργικού τµήµατος της Τsantali, Γιώργος Σαλπιγγίδης , όταν τον συναντήσαµε στις 15 
Σεπτεµβρίου στον τρύγο των αµπελουργών Μιχάλη και Στέργιου Παζάρα στην τοποθεσία Σµίξη

ΚΕΙΜΕΝΟ&ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  Βασιλική Πασχάλη Τσαντοπούλου
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∆εν µιλάµε για το πόσο 
ξεχωριστή είναι η Ραψάνη, 
το δείχνουµε...
Η διαχείριση της Ραψάνης σαν «µια από 
τα ίδια» µε συνηθισµένες επισκέψεις 
και κλασικές γευσιγνωσίες, σύµφωνα 
µε τον κ. Σαπλιγγίδη, αδικούν τη 
ζώνη, καθώς δεν αναδεικνύουν τη 
µοναδικότητά της. Έτσι, η Tsantali 
δηµιούργησε το concept του Rapsani 
Wine Adventure, ενσωµατώνοντας τις 
πιο σύγχρονες τάσεις του οινοτουρισµού 
και ένα δηµιουργικό marketing. «∆εν 
µιλάµε για το πόσο ξεχωριστή είναι η 
Ραψάνη, το δείχνουµε οδηγώντας τον 
επισκέπτη στη βιωµατική ανακάλυψη 
της ζώνης, Μέσα από την ανάβαση 
στον Όλυµπο µε ανοικτά τζιπ και την 
αίσθηση της περιπέτειας, η «ψυχή» 
(ιστορία, παράδοση, εξέλιξη, κρασί 
και γαστρονοµία) της Ραψάνης 
αποκαλύπτεται µε έναν τρόπο που 
«γράφει» στον επισκέπτη. Σχεδόν 
τρεισήµισι χρόνια µετά, η ανταπόκριση 
στο Rapsani Wine Adventure είναι 
θεαµατική, µε κρατήσεις από όλο τον 
κόσµο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.
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Από παλαιά τυρναβίτικη 
οικογένεια που εδώ και 
πολλές γενεές ασχολείται 
µε την αµπελοκαλλιέργεια, 
ο Θωµάς Ι. Παπράς 
πέρασε στην βιολογική 
καλλιέργεια των αµπελιών 
λόγω πεποιθήσεως 
και περιβαλλοντικής  
ευαισθησίας και στην 
οινοποίηση σαν αποτέλεσµα 
της ανάγκης αξιοποίησης 
των  παραγόµενων 
σταφυλιών µε την αυξηµένη 
προστιθέµενη αξία.

ΚΑΘΑΡΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΠΡΑ

Στις 4 Σεπτεµβρίου συναντήσαµε στον αµπελώνα τους τα 
ξαδέλφια Παπρά, από παλαιά  τυρναβίτικη οικογένεια που εδώ 
και πολλές γενεές ασχολείται µε την αµπελοκαλλιέργεια, για να 
δούµε και από κοντά τι σηµαίνει η παραγωγή να βγαίνει καθαρή 
και να κερδίζει αµέσως πόντους στην ποιότητα

ΚΕΙΜΕΝΟ&ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  Βασιλική Πασχάλη Τσαντοπούλου
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Λ    όγω παγετού φέτος στα μέσα του Γενάρη  
το Μπαντίκι και το Σαρντονέ δεν χτύπη-

σε στα κεντρικά μάτια. Αναγκαστήκαμε να 
κλαδέψουμε αφήνοντας μάτι και καβαλάρη 
και στην πορεία, όταν τίναξαν, να κάνουμε 
διπλό βλαστολόγημα. Η άνοιξη ήταν κακή 
για τους αμπελουργούς της περιοχής μας, 
που πήραν στο τέλος μειωμένη σοδειά. Λό-
γο των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων 
πάνω στην ανθοφορία, δεν έδεσαν σωστά τα 
τσαμπιά και μειώθηκε πολύ η παραγωγή. Ε-
μείς που καλλιεργούμε από το 1993 βιολογι-
κά σταφύλια, περνάμε τα αμπέλια μόνο με 
καταστροφέα για τον καθαρισμό χόρτων και 
με μισινέζα καθαρίζουμε ανάμεσα στις ρίζες. 
Ρίχνουμε γαλαζόπετρα -βορδιγάλειο πολτό 
για τον περονόσπορο και θειάφι για ωίδιο- 
μπάστρα. Φέτος μας πήρε και ο καύσωνας 
και έτσι κάναμε επιπλέον ποτίσματα, ανεβά-
ζοντας το κόστος παραγωγής». 
Με αυτά τα λόγια τα ξαδέλφια Γιάννης Πα-
πράς του Θωμά και Γιάννης Παπράς του 
Αστερίου, που πατώντας στα χνάρια της 
παλιάς γενιάς δίνουν νέα ώθηση στην επι-
χείρηση με ειδικές σπουδές, περιγράφουν 
τον τρύγο του 2017.  Και συνεχίζουν: «Το 

Σαρντονέ μπήκε πρώτο στον τρύγο στις 
18 Αυγούστου και σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 
μας πετύχατε στην ολοκλήρωση της πρώ-
της μέρας του Merlot και του Cabernet 
Sauvignon. Το στρέμμα έβγαλε 700 κιλά 
σταφύλι, δηλαδή 350 κιλά κρασί. Το κα-
λό είναι ότι και πέρσι και φέτος δεν είχα-
με ασθένειες, η παραγωγή βγαίνει καθαρή 
και έτσι ποντάρουμε στην άριστη ποιότη-
τα. Στον τρύγο είμαστε κατά πάνω τρεις οι-
κογένειες από το πρωί στις 6 έως αργά το α-
πόγευμα. Φορτώνουμε τα σταφύλια σε τε-
λάρα των 20 κιλών και τα πηγαίνουμε κα-
τευθείαν στο οινοποιείο μας, όπου τα ρί-
χνουμε στον αποβοστρυχωτή. Αν είναι για 
λευκή οινοποίηση οδηγούνται στο πιεστή-
ριο και στην συνέχεια σε ανοξείδωτη δεξα-
μενή μέχρι να ολοκληρωθεί η ζύμωση, συ-
νήθως σε τρείς εβδομάδες στους 15 βαθ-
μούς Κελσίου. Στην περίπτωση της κόκκι-
νης οινοποίησης οδηγούνται σε ανοξείδω-
τους οινοποιητές έως τρείς εβδομάδες, μέ-
χρι δηλαδή την ολοκλήρωση της ζύμωσης 
στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο ροζέ 
κρασί αφήνουμε τα στέμφυλα μέσα μόνο 
δύο μέρες».  
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ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΤΑ
ΣΑΝ ΤΗ ΡΩΞΑΝΗ

ATTIKH: KTHMA ΡΩΞΑΝΗΣ MAΤΣΑ

Πληθωρικά και ενδιαφέροντα αναµένονται τα κρασιά που θα οινοποιήσει φέτος 
το Κτήµα Μάτσα. Ως φαίνεται πήραν κάτι από την προσωπικότητα της Ρωξάνης 
Μάτσα, της ψυχής του Κτήµατος ή της µητέρας της Μαλαγουζιάς, όπως την έχουν 
αποκαλέσει. To Wine Trails επισκέφθηκε το κτήµα στις 10 Αυγούστου για να βρει 
εκεί ένα µελίσσι ανθρώπων να συλλέγει την πολύτιµη πρώτη ύλη

ΚΕΙΜΕΝΟ  Μαρίνα Σκοπελίτου * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή
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Χρειάζεται μετά βίας μισή ώρα για 
να φτάσει κανείς από το πολύβουο 

αστικό κέντρο της Αθήνας στην όαση 
που έχει δημιουργήσει η Ρωξάνη Μά-
τσα στην Κάντζα της Αττικής. Το πε-
ριοδικό Wine Trails επισκέφθηκε το 
Κτήμα Μάτσα στις 10 Αυγούστου, ε-
νώ ο τρύγος βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. 
«Η χρονιά ήταν φέτος πρώιμη για το ε-
μάς» αναφέρει ο οινολόγος του κτήμα-
τος, Αλέξανδρος Τσαχρήστας και συ-
νεχίζει: «Ο τρύγος ξεκίνησε ήδη από 
την 1η Αυγούστου. Πρώτα στα κοφί-
νια μπήκαν τα σταφύλια της ποικιλίας 
Sauvignon Blanc, μετά η Μαλαγουζιά, 
η κορωνίδα του κτήματος, για να ακο-
λουθήσουν το Ασύρτικο, ο Ροδίτης, το 
Syrah και το Σαββατιανό».
«Ο καιρός και, πιο συγκεκριμένα, το 
θερμό peak του Ιουλίου οδήγησε σε 
χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις για 
το Κτήμα Μάτσα, με τη μεγαλύτερη 
μείωση να σημειώνεται στις ποσότη-
τες του Σαββατιανού.  Το θετικό ήταν 
βέβαια ότι η ποιότητα των οινοστά-
φυλων δεν επηρεάστηκε» ανέφερε  
ο κ. Τσαχρήστας.  «Ο σακχαρικός τίτ-
λος και η φαινολική ωριμότητα των 
οινοστάφυλων δίνουν πολύ θετικά 
μηνύματα για τη φετινή χρονιά. Τα 
έντονα αρώματα και η μεστή γεμάτη 
γεύση θα είναι τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των κρασιών του κτήματος Μά-
τσα» αναφέρει ο ίδιος. 
Το Κτήμα Μάτσα, υπό την καθοδή-
γηση της Ρωξάνης Μάτσα που πολ-
λοί έχουν αποκαλέσει μητέρα της Μα-
λαγουζιάς, αποτελεί μία έκταση 122 
στρεμμάτων που καλλιεργείται σύμ-
φωνα με τις αρχές της βιολογικής καλ-
λιέργειας και απολαμβάνει τα πλεο-
νεκτήματα του περίφημου «αττικού» 

κλίματος, που χαρακτηρίζεται ιδανικό 
για την αμπελοκαλλιέργεια. Πρόκει-
ται για έναν ιστορικό αμπελώνα που 
καλλιεργείται από τα τέλη του 19ου 
αιώνα. Με τη συνεργασία της εταιρεί-
ας Μπουτάρη, τη συνέχιση αυτής της 
παράδοσης έχει αναλάβει η Ρωξάνη 
Μάτσα, μια αυθεντική αμπελοκαλλι-
εργήτρια, που έχει ξεχωρίσει τόσο για 
τη συμβολή της στον κλάδο όσο και 
την προσωπικότητά της. Μάλιστα, βά-
σει αυτών των χαρακτηριστικών της το 
2001 αναδείχθηκε Οινική Προσωπι-
κότητα από την  Ένωση Ελλήνων Δη-
μοσιογράφων Οίνου. 

Επάνω και αριστερά: Η Ρωξάνη 
Μάτσα, η ψυχή του Κτήµατος Μάτσα, 
που βρίσκεται στην Κάντζα της Αττικής.  
Κάτω και δεξιά: Ο Αλέξανδρος 
Τσαχρήστας, οινολόγος του Κτήµατος.
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ΦΡΑΟΥΛΑ  
& ΚΕΡΑΣΙ
ΣΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΝΕΜΕΑ: ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αγιωργίτικο µε έντονα και δυνατά αρώµατα για το 2017 
υπόσχονται τα οινοστάφυλα που συγκοµίζονται αυτές τις ηµέρες 
στη Νεµέα. Το Wine Trails επισκέφθηκε την «ελληνική Τοσκάνη» 
και ένα από τα ιστορικότερα σηµεία της, το Κτήµα Παπαϊωάννου 
αναζητώντας τον παλµό της ιστορικής ποικιλίας

ΚΕΙΜΕΝΟ  Μαρίνα Σκοπελίτου * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή
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Οι τρεις γενιές 
των οινοποιών 
του Κτήµατος 
Παπαϊωάννου.  

Από αριστερά ο 
εγγονός Θάνος 

Παπαϊωάννου, 
στη µέση ο 

γιος Γιώργος 
Παπαϊώννου και 
δεξιά ο παππούς 

Θανάσης 
Παπαϊωάννου, 
που θεωρείται 
από πολλούς 
ο «γκουρού» 

της Νεµέας 
και ίσως ο πιο 

ολοκληρωµένος, 
παραδοσιακός 

αµπελουργός της 
Ελλάδας. 

Σ τις 22 Σεπτεμβρίου, στον αμπελώνα 
του Κτήματος Παπαϊωάννου στην πε-
ριοχή Αχλαδιά είχε ήδη συγκομιστεί 
το 1/3 της παραγωγής. Ο Γιώργος Πα-
παϊωάννου έδειχνε ιδιαίτερα ευχαρι-

στημένος από το περιεχόμενο των κοφινιών. 
«Ξεκινήσαμε ανεπαίσθητα όψιμα στο Αγιωργί-
τικο, με μια βδομάδα καθυστέρηση από πέρυσι» 
αναφέρει στο WT και συνεχίζει: «Η φρεσκάδα, 
η υγιεινή και το μέγεθος, που είναι σχετικά μι-
κρότερο από πέρσι, είναι σημάδια μίας χρονιάς 
με χρώματα, αρώματα και υψηλή ποιότητα στο 
κρασί. Το σταφύλι είναι τόσο φρέσκο που το βλέ-
πεις και θέλεις να το φας». 
Σύμφωνα με τον ίδιο η ποιοτική αναβάθμιση φέ-
τος οφείλεται σε σειρά παραγόντων μεταξύ των 
οποίων η μικρότερη παραγωγή, 10-20% σε σχέση 
με πέρυσι, η προστασία από τον ήλιο μέσω της σκί-
ασης αλλά και η έλλειψη βροχοπτώσεων κατά τη 
διάρκεια του τρύγου. «Οι καιρικές συνθήκες ήταν 
ιδανικές κατά τη διάρκεια του τρύγου. Δεν είχα-
με ούτε μια βροχόπτωση. Η καλύτερη δυνατή πε-
ρίπτωση, καθώς μία βροχή μπορεί να επηρεάσει 
τους αλκοολικούς βαθμούς, αραιώνοντας τα σάκ-
χαρα του οινοστάφυλου. 
Αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει αρνητικές 
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Τόσο λαχταριστό και φρέσκο
που το βλέπεις και θέλεις να το 
φας. Με αυτά τα λόγια µιλά ο 
Γιώργος Παπαϊωάννου για τη φετινή 
συγκοµιδή του Αγιωργίτικου, της 
κορυφαίας ποικιλίας όχι µόνο του 
Κτήµατος του αλλά και ολόκληρης 
της Νεµέας. Τα φετινά κρασιά θα είναι 
πλούσια, µεστά µε έντονα αρώµατα 
φράουλας και κερασιού. 

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax : +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail : sitevi@comexposium.com

CCI France-Grèce c/o Promosalons Grèce: 
Aphrodite ANTONAKAKI – aantonakaki@promosalons.com - +30 210 36 25 516

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ:
   Υποδοχή – International Club, καλωσόρισµα στη γλώσσα σας, ξενάγηση στην έκθεση 

Συζητήσεις – δωρεάν επισκέψεις σε αγροκτήµατα γύρω από το Montpellier

Business – επιχειρηµατικές συναντήσεις δικτύωσης µε τους εκθέτες 

Ανακαλύψτε – αξιοθέατα, αγορές, εστιατόρια ψυχαγωγία, στο Montpellier  
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Στην καρδιά της παραγωγής

Κάντε την εγγραφή σας 

δωρεάν στο 

www.sitevi.com

µε τον κωδικό: WINETRAILS

In partnership with

years
1977-2017

ΑΜΠΕΛΙ
ΚΡΑΣΙ ΕΛΙΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

επιπτώσεις σε δύο επίπεδα. Κατ’ αρχάς, μπορεί να 
καθυστερήσει τον τρύγο από 4-5 μέρες με αμφίβο-
λη την αναπλήρωση μετά το μπομέ των σακχάρων. 
Το δεύτερο  προκύπτει από το γεγονός ότι μετά τις 15 
Σεπτεμβρίου, που αρχίζει να ψυχραίνει η νύχτα  και 
η ημέρα δεν είναι τόσο ζεστή, μία δυνατή βροχόπτω-
ση επηρεάζει την υγρασία του εδάφους, το οποίο δεν 
μπορεί να στεγνώσει τόσο γρήγορα, λόγω της πτώ-
σης της θερμοκρασίας. Οι συνθήκες αυξημένης 
υγρασίας μπορούν σίγουρα να αποδειχθούν επιβα-
ρυντικές για την ποιότητα των σταφυλιών, καθώς 
δημιουργείται ένα υγρό περιβάλλον στην επιφά-
νειά τους, το οποίο μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυ-
ξη μυκητολογικών ασθενειών, βοτρύτη, μούχλας, 
φαιάς σήψης » σημειώνει ο έμπειρος οινοποιός.
Ο τρύγος για Κτήμα Παπαϊωάννου, αν και γενι-
κά για όλες τις ποικιλίες του ήταν όψιμος έχει προ-
χωρήσει ήδη πολύ, με τις τρεις γενιές Παπαϊώννου 
να είναι έτοιμες να αφιερώσουν όλες τους τις δυ-
νάμεις στην οινοποίηση. «Έχουμε ήδη τρυγήσει το 
Merlot, το Pinot Noir, το Chardonnay , το Ασύρτικο, 
το Sauvignon Blanc και το Syrah, ενώ τις επόμενες 
ημέρες θα μπούμε στον τρύγο του Petit Verdot και 
του Ροδίτη Αλεπού, αλλά και της ποικιλίας Τουρί-
γκα που καλλιεργούμε πειραματικά». 

ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

Κλείνοντας ζητήσαμε από τον κ. Παπαϊωάννου 
να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των φετινών 
κρασιών του Κτήματος: «Όσον αφορά τους λευ-
κούς οίνους θα είναι πλούσιοι και αρωματικοί. Το 
Αγιωργίτικο θα είναι επίσης πλούσιο σε εκχύλι-
σμα και αρώματα φράουλας και κερασιού. Η εύ-
νοια του καιρού μας βοήθηκε καθώς τα αρώματα 
δε διατηρούνται σε σταφύλια που έχουν καταπό-
νηση και προβλήματα. Επίσης, σε όλες τις εκδο-
χές του, το Αγιωργίτικο πίνεται πολύ ευχάριστα 
από την πρώτη στιγμή λόγω των πολύ μαλακών 
τανινών που διαθέτει. Αυτό φυσικά είναι ένα γε-
νικότερο χαρακτηριστικό του Αγιωργήτικου και 
το βασικό του πλεονέκτημα σε σχέση με τις γαλ-
λικές ποικιλίες, που δεν διαθέτουν αυτή τη βε-
λούδινη γεύση στο ξεκίνημά τους, σαν νέα κρα-
σιά. Δηλαδή το Cabernet, πριν το παλαιώσουμε 
λίγα χρόνια δεν πίνεται ευχάριστα».  
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ΟΙ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΦΕΤΟΣ  
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ
Εύρωστα και υγιή σταφύλιια έδωσε οι φετινός καλός χειµώνας αλλά ο καύσωνας στο τέλος Ιουλίου 
έπληξε την παραγωγή. Η ζηµιά θα ήταν µεγαλύτερη αν οι κουλούρες δεν προφύλασσαν τα αµπέλια

Μείωση σοδειάς 
κατά 30% 
Αν και οι καιρικές συνθήκες 
επέτρεψαν την προσδοκία µιας 
πολύ καλής χρονιάς για το νησί 
της Σαντορίνης ακολούθησε 
ένας καύσωνας στα µέσα του 
Ιουλίου που τελικά οδήγησε σε 
δραµατική µείωση της σοδειάς 
κατά 30%. Υπήρξαν περιοχές 
όπου το κάψιµο έφτασε το 70%. 

Σύντοµος και χωρίς 
απρόοπτα ο τρύγος
Τα έντονα µελτέµια του Αυγούστου οδήγησαν 
σε µικρή επιβράδυνση της ωρίµανσης σχετικά 
µε την πρωιµότητα του περυσινού τρύγου 
που ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου και διήρκησε 
έως στις 15 Αυγούστου. Καθ’ όλη τη διάρκειά 
του επικρατούσαν ηλιοφάνεια, βόρειοι 
άνεµοι και κανονικές θερµοκρασίες ενώ δεν 
παρατηρήθηκε καθόλου υγρασία κατά τις 
βραδινές ώρες.

Μεστά τα κρασιά 
που έρχονται
Η ποιότητα των σταφυλιών ήταν 
καλή, οι τιµές της ογκοµετρούµενης 
ολικής οξύτητας θα κυµανθεί στις  
συνήθεις τιµές, κρατώντας  το pΗ στα 
γνωστά χαµηλά νούµερα της περιοχής 
(2.9-3.3). Τα κρασιά που θα παραχθούν 
αναµένονται µεστά µε διακριτικό σώµα 
µε τη χαρακτηριστική µεταλλικότητα 
στο βάθος και στέρεη δοµή. 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ  Χρήστος Κανελλακόπουλος * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Santo Wines
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ΟΨΙΜΟΣ 
ΤΡΥΓΟΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΟΞΥΤΗΤΕΣ

ΚΡΗΤΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

Ο έντονος χειµώνας, που άλλαξε τον βιολογικό κύκλο του αµπελιού σύµφωνα µε τον γεωπόνο 
Κώστα Γαλάνη, οψίµησε κατά 15 µέρες τον τρύγο στο Οινοποιείο Μανουσάκη στα Χανιά, που ξεκίνησε 
στις 12 Αυγούστου. Στις 28 Αυγούστου, όταν και επισκεφθήκαµε το κτήµα, όλα κυλούσαν οµαλά

ΚΕΙΜΕΝΟ  Κατερίνα Μυλωνά * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ιογένης Παπαδόπουλος
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Αυτό που παρατηρούμε στην ποιότητα των σταφυλιών 
είναι ότι φέτος έχουμε λίγο πιο απαλές οξύτητες από 

ό,τι είχαμε άλλες χρονιές», αναφέρει ο Κώστας Γαλάνης 
και εξηγεί: «Η χρονιά στην Κρήτη ήταν, γενικότερα, πά-
ρα πολύ δύσκολη. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα τόσο 
από τις βροχές που ευνοούσαν την εμφάνιση του περο-
νόσπορου, όσο και από τον καύσωνα».
Παρόλα αυτά, το οινοποιείο κατάφερε σε ποσοστό 90% να 
ανταπεξέλθει στον περονόσπορο ενώ οι ζημιές που προ-
κάλεσε ο καύσωνας ήταν εντελώς αμελητέες.
«Προβλήματα παρατηρούμε περισσότερο στους συνερ-
γαζόμενους παραγωγούς, όχι στην ποιότητα, καθώς ο πε-
ρονόσπορος ουσιαστικά ό,τι ακουμπήσει το καταστρέφει, 
δεν είχαμε σάπια σταφύλια αλλά αρκετά μειωμένες παρα-
γωγές από συνεργαζόμενους», αναφέρει ο κ. Γαλάνης. Σε 
επίπεδο όγκου παραγωγής, το οινοποιείο κυμάνθηκε στα 
ίδια με τα περσινά δεδομένα.
Για την ποιότητα των φετινών οίνων, αναφέρει πως στα 
σάκχαρα δεν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, υπάρ-
χουν σωστά και ώριμα σταφύλια ενώ το οινόπνευμα κυ-
μαίνεται στα ποσοστά των κρασιών του οινοποιείου, δη-
λαδή στο 14 με 14,5%, με σωστά ωριμασμένα φαινολικά 
και απαλές οξύτητες. «Αυτό που θα χαρακτήριζε την χρο-
νιά για εμάς εδώ στα Χανιά είναι ότι τα σταφύλια τα οποία 
φέρνουμε στο οινοποιείο έχουν λίγο χαμηλότερες οξύτη-
τες από τα προηγούμενα χρόνια, οπότε περιμένουμε κρα-
σιά πιο μαλακά στη γεύση, πιο εύκολα, πιο γρήγορα στην 
κατανάλωση», καταλήγει ο κ. Γαλάνης. 

10-41_TRYGOS_new_2.indd   41 26/09/2017   22:55



42    Wine Trails

Φροντίδα στον αµπελώνα

Σε αρκετές περιοχές, παρόλες τις χαµηλές θερµοκρασίες του 
χειµώνα και της άνοιξης, τα φυτά ξεκίνησαν πρώιµα τον βλαστικό 
τους κύκλο, σε ελάχιστες οψιµότερα. Το στάδιο της ανθοφορίας-
καρπόδεσης σε όσες περιοχές εξελίχθηκε κάτω από βροχές και 

χαµηλές θερµοκρασίες οδήγησε σε ανθόρροια, αρραιοραγία 
και ανισσορραγία τις ευαίσθητες ποικιλίες (για παράδειγµα 
Sauvignon). Στη φωτογραφία επάνω εικονίζεται ένα σταφύλι 
Merlot που παρουσιάζει ανισορραγία.
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Ξ εκίνησε με αρκετές βροχές το 
χειμώνα, πολυπόθητες, ιδιαίτε-
ρα στις περιοχές με χαμηλή μέ-
ση ετήσια βροχόπτωση (Σαντο-
ρίνη, Κυκλάδες, Αττική κ.α.). Η 

θερμοκρασία ήταν τυπική, χειμωνιάτικη, 
μετά από 3-4 χρόνια ζεστού χειμώνα, που 
μόνο προβλήματα δημιούργησε (ανομοιό-
μορφη έκπτυξη και παραγωγή). Η άνοιξη 
ήταν επίσης κρύα, με τη θερμοκρασία να 
κατεβαίνει κάτω από μηδέν βαθμούς Κελ-
σίου «καίγοντας» μέρος της παραγωγής σε 
κάποιες περιοχές (Μαντινεία, πεδινά Νε-
μέας κ.α.). Ευτυχώς οι αμπελουργοί μας 
δεν βίωσαν την ολοκληρωτική καταστρο-
φή που έπληξε τους ευρωπαϊκούς αμπελώ-
νες (Καμπανία, Βουργουνδία, περιοχές της 
Γερμανίας, της Ιταλίας κ.α.). 
Ακολούθησαν καταρρακτώδεις βροχές έως 
και το τέλος Ιούνη και μέτριες έως χαμηλές, 
για την εποχή, θερμοκρασίες (Νάουσα, Αμύ-
νταιο, Μέτσοβο, Δομοκός κ.α), απότομη άνο-
δος της θερμοκρασίας, βροχές και χαλάζι (Α-
μύνταιο, Ζίτσα, Μέτσοβο κ.α) και πάλι καύ-
σωνας το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου. 
Το βέβαιο είναι ότι κάθε άλλο παρά για μια 
φυσιολογική χρονιά μπορούμε να μιλάμε. 

ΠΩΣ ΑΝΤΕ∆ΡΑΣΕ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ
Σε αρκετές περιοχές, παρόλες τις χαμηλές θερ-
μοκρασίες του χειμώνα και της άνοιξης, τα φυ-
τά ξεκίνησαν πρώιμα τον βλαστικό τους κύκλο, 
σε ελάχιστες οψιμότερα. Το στάδιο της ανθοφο-
ρίας-καρπόδεσης σε όσες περιοχές εξελίχθηκε 
κάτω από βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες ο-
δήγησε σε ανθόρροια, αρραιοραγία και ανισσορ-
ραγία τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Sauvignon). 
Η πρωιμότητα στις πιο ζεστές περιοχές συνεχί-
στηκε μέχρι και τον περκασμό, παρόλη τη σχε-
τικά αυξημένη παραγωγή λόγω των βροχοπτώ-
σεων, ενώ στις δροσερότερες περιοχές όλα τα 
στάδια του βλαστικού κύκλου καθυστέρησαν 
ή συνέβησαν στις συνήθεις ημερομηνίες. Αξι-
οσημείωτη ήταν και η συμπεριφορά των ποικι-
λιών ως προς το χρόνο έναρξης του περκασμού: 
Ποικιλίες που παραδοσιακά ξεκινούσαν και ο-
λοκλήρωναν τον περκασμό τους αργότερα από 
άλλες, φέτος σε αρκετές περιοχές προηγήθη-
καν (π.χ. Chardonnay σε σχέση με Sauvignon, 
Cabernet Sauvignon σε σχέση με Syrah κ.ο.κ.). 
Σε πολλές περιοχές μιλούν για πρωιμότητα 2-
10 ημερών ανάλογα με την ποικιλία και σε σχέ-
ση με την περσινή χρονιά που ήταν πρώιμη.
Οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου άφησαν 
μάλλον ανεπηρέαστη την πορεία ωρίμανσης 

του σταφυλιού, ενώ αντίθετα αυτές του Αυγού-
στου επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο τις ποι-
κιλίες, ανάλογα με το στάδιο της ωρίμανσής 
τους. Έτσι οι ποικιλίες που η αυξημένη θερμο-
κρασία τις βρήκε κοντά στην ωρίμανση (>12,5 
Be) επιτάχυναν τον βλαστικό τους κύκλο, ενώ 
αυτές που ήταν πιο άγουρες φαίνεται να στρεσ-
σαρίστηκαν και η ωρίμανσή τους να καθυστέ-
ρησε και μάλιστα πιο έντονα όσο πιο «φορτωμέ-
να» ήταν τα αμπέλια. 

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ, ΩΙ∆ΙΟ, ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α ΚΑΙ 
ΚΟΚΚΟΕΙ∆Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΑΝ ΦΕΤΟΣ
■ Ο περονόσπορος μείωσε την παραγωγή στις 
πιο ζεστές νότιες περιοχές, ενώ στις οψιμότερες 
εμφανίστηκε αργότερα μέσα στον Ιούλιο, προ-
σβάλλοντας τα φύλλα των ταχυφυών της κορυ-
φής, κυρίως στους ακάλυπτους αμπελώνες, αλ-
λά και ποδίσκους σταφυλιών.
■ Το ωίδιο φέτος προβλημάτισε μόνο τους καλ-
λιεργητές πολύ ευαίσθητων ποικιλιών όπως το 
Chardonnay, ενώ ο βοτρύτης εμφανίστηκε δει-
λά σε υπερφορτωμένα πρέμνα με τις βροχές 
του Ιουλίου που οδήγησαν σε σκίσιμο ραγών, 
αλλά περιορίστηκε στη συνέχεια λόγω των υ-
ψηλών θερμοκρασιών που επούλωσαν, σε   

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου 
* Γεωπόνος, ειδικός αµπελουργίας, οινοποιός

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ 
ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΠΛΗΤΤΕΙ ΚΥΡΙΩΣ Ο ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Την τελευταία δεκαετία οι απότοµες αλλαγές του καιρού στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου του αµπελιού 
είναι ολοένα και συχνότερες, µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα να θεωρούνται ως έκφραση της κλιµατικής 
αλλαγής. Μια τέτοια χρονιά είναι και η φετινή, που πλησιάζει στο τέλος της µε τον τρύγο των αµπελιών
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Φροντίδα στον αµπελώνα

 συνδυασμό με φυτοπροστασία, τις πληγές. 
■ Όσον αφορά τους εχθρούς του αμπελιού, ση-
μαντικοί ήταν στις περισσότερες περιοχές οι 
πληθυσμοί της ευδεμίδας, αρκετά συχνά με αλ-
ληλοεπικάλυψη των γενεών της, γεγονός που 
ανάγκασε τους αμπελουργούς να καταφύγουν 
σε περισσότερους ψεκασμούς, αυξάνοντας το 
κόστος παραγωγής. 
■ Τα κοκκοειδή (κοινώς βαμβακάδα), έντο-
μα που δημιουργούν τα τελευταία χρόνια ό-
λο και μεγαλύτερα προβλήματα, εμφάνισαν υ-
ψηλούς πληθυσμούς σε πολλές αμπελουργι-
κές περιοχές. Δυστυχώς με τα περιορισμένα 
ούτως ή άλλως διαθέσιμα σκευάσματα εναντί-
ον του εντόμου δεν επιτεύχθηκε το ζητούμενο 
αποτέλεσμα. Τα αίτια θα μπορούσαν να είναι η 
κακή χρήση των σκευασμάτων (χρησιμοποίη-
ση σε λάθος χρόνο), η ανάπτυξη ανθεκτικότη-
τας (χρήση του ίδιου σκευάσματος συνεχώς, ιδι-
αίτερα όσων έχουν εφαρμογή και ενάντια στην 
ευδεμίδα), καθώς και η ίδια η θέση ανάπτυξης 
των εντόμων (καλυμμένα κάτω από το φλοιό 
του κορμού και των βραχιόνων, κάτω από ξε-
ρά φύλλα και σταφύλια κολλημένα στους βρα-
χίονες των φυτών, που δεν ευνοεί την πρόσβα-
ση των σκευασμάτων). Τόσο στην περίπτωση 
της ευδεμίδας, όσο και τελευταία, και της βαμ-
βακάδας, η εφαρμογή της μεθόδου της σεξουα-
λικής σύγχυσης φαίνεται να περιορίζει το πρό-
βλημα. Αξίζει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι ε-
μπλεκόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, σε 
κάθε αμπελουργική ζώνη και να αναζητήσουν 
τρόπους ένταξης του συνόλου των αμπελώνων 
στην εφαρμογή της μεθόδου και για τα δύο έ-
ντομα. Το κέρδος θα μπορούσε να είναι όχι μό-
νο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό, οδη-
γώντας σε πιο υγιές περιβάλλον εργασίας και 
ζωής, με αύξηση της ωφέλιμης πανίδας λόγω 
διακοπής των εντομοκτόνων και την απόκτηση 
της επιθυμητής ισορροπίας εχθρών-ωφελίμων 
προς όφελος όλων. 

ΤΑ �ΘΗΡΙΑ	 ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Εκτός των συνηθισμένων αυτών εχθρών, ολο-
ένα και μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται 

Κανόνια και δίκτυα πολεμούν τα πουλιά
Τα πουλιά επιτίθενται αρχικά (όπως και τα υπόλοιπα «θηρία») στις πιο γλυκιές και λεπτόφλουδες 
ποικιλίες, ενώ τα παραδοσιακά µέσα που οι αµπελουργοί χρησιµοποιούν, όπως τα κανόνια, τα 
σκιάχτρα κ.ο.κ., αποδεικνύονται πλέον αναποτελεσµατικά, µε τα πουλιά να συνηθίζουν τόσο 
τα σκιάχτρα, όσο και τον ήχο των κανονιών και να µην ενοχλούνται. Μπαλόνια, CD, χρυσές 
και ασηµένιες κορδέλες τα διώχνουν για µια-δυο µέρες, όµως φαίνεται ότι τα πουλιά 
προσαρµόζονται εύκολα. Η τοποθέτηση διχτυών εµφανίζεται αυτή τη στιγµή ως η µόνη 
αποτελεσµατική λύση που όµως κοστίζει αρκετά και επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος 
παραγωγής, ενώ συσκευές µε υπέρηχους που µιµούνται φωνές των φυσικών εχθρών 
των πουλιών ή δονούµενα γεράκια και άλλα πτηνά παρουσιάζονται ως αποτελεσµατικά σε 
αµπελώνες της Αµερικής και της Αυστραλίας. Το βέβαιο είναι ότι η φυσική ισορροπία των 
οικοσυστηµάτων των αµπελώνων, και όχι µόνο, έχει εµφανώς διαταραχθεί και πρέπει όλοι 
οι εµπλεκόµενοι στην παραγωγική διαδικασία να λάβουµε τα µέτρα µας, ο καθένας όπως 
µπορεί µε στόχο την ισορροπία ανάµεσα στους «απειλούντες» και τους «απειλούµενους».

Όλο και πιο  
πρώιµος τρύγος  
σε όλα τα µήκη και 
πλάτη της γης
Κατά ενάµιση µήνα πρωίµισε, για 
παράδειγµα, στο Chablis το Chardonnay 
την τελευταία πεντακονταετία, καθώς 
από τις 15-20 Οκτώβρη που ξεκινούσε 
ο τρύγος τη δεκαετία 1957 -1967, 
έφτασε να ξεκινά από 1η-15 Σεπτέµβρη 
τη δεκαετία 2007-2017. Αλλά και στη 
χώρα µας, στη Νάουσα για παράδειγµα, 
το Merlot από τις αρχές Σεπτέµβρη που 
τρυγούνταν τη δεκαετία 1987 -1997, 
έφτασε να τρυγιέται την τελευταία 
δεκαετία µέσα Αυγούστου. 
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κάθε χρόνο από άλλα «θηρία»: Πουλιά, ζαρκά-
δια, λαγοί, αλεπούδες, αγριογούρουνα, ασβοί, 
αρκούδες, σφήκες … Οι πληθυσμοί τους αρχί-
ζουν να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα όπως και οι 
ζημιές που προκαλούν.
Οι αρκούδες σε ορεινούς αμπελώνες κοντά σε 
δασικές περιοχές καταβροχθίζουν τα σταφύλια 
και φαίνεται να αναχαιτίζονται μόνο με τοποθέ-
τηση ηλεκτροφόρου σύρματος, ενώ τελευταία ο 
αυξημένος πληθυσμός των γουρουνιών, άγρι-
ων και ημίαιμων, αναχαιτίζεται μόνο με ισχυ-
ρή μόνιμη περίφραξη, εκτοξεύοντας το κόστος. 
Ίσως θα έπρεπε να ακολουθηθεί το παράδειγμα 
της Γαλλίας που ενέκρινε νέες άδειες κυνηγιού 
σε μια προσπάθεια περιορισμού του πληθυσμού 
των άγριων γουρουνιών που απειλούν τους α-
μπελώνες σε αρκετές περιοχές ή μεγαλώνοντας 
την κυνηγετική περίοδο; 

ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
Οι ποικιλίες οι οποίες πλήττονται περισσότε-
ρο από τις απότομες αλλαγές του καιρού φαίνε-
ται να είναι κυρίως οι διεθνείς, αλλά και οι πρώ-
ιμες γηγενείς. Το ανησυχητικό είναι ότι επηρε-
άζονται περισσότερο οι μικρότερης παραγωγής 
και πιο ποιοτικοί αμπελώνες που ωριμάζουν ό-
λο και πρωιμότερα και σε πιο ζεστές συνθήκες 

με ό,τι αυτό συνεπάγεται (μικρότερη οξύτητα, 
λιγότερο φρουτώδη και πιο μαρμελαδένια αρώ-
ματα, πιο άγριες τανίνες στα κόκκινα, αφού η 
σακχαρική ωρίμανση συντελείται πολύ γρήγο-
ρα με πράσινα κουκούτσια στις ράγες).
Ήδη τόσο στην Ισπανία, όσο και στη Γαλλία, ο-
ρισμένοι επιστήμονες εφιστούν την προσο-
χή των αμπελουργών σε παλιές παραδοσιακές 
ποικιλίες που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, θεω-
ρώντας ότι αυτές μπορούν να ανταπεξέλθουν 
καλύτερα στην ολοένα και μεγαλύτερη πρωί-
μιση των γνωστών διεθνών ποικιλιών. Επιτα-
κτική προβάλλει η ανάγκη προετοιμασίας μας 
ως χώρα, ως κλάδος, για να αντιμετωπίσουμε τα 
νέα δεδομένα που η αλλαγή του κλίματος θα ε-
πιφέρει: Αλλαγή ποικιλιών, συστημάτων δια-
μόρφωσης, χρήση σκευασμάτων που μειώνουν 
τη θερμοκρασία των ψεκαζόμενων επιφανει-
ών, διαφορετικοί τρόποι άρδευσης, διαφορε-
τικά θερινά και χειμερινά κλαδέματα, αλλαγή 
στα επίπεδα παραγωγής και τα κρασιά; Ενθαρ-
ρυντικό είναι το γεγονός ότι η Διεπαγγελματι-
κή, έχοντας κατανοήσει το πρόβλημα, προετοι-
μάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής 
αμπελουργίας και δρομολογεί ένα συνέδριο 
στο οποίο πέραν των άλλων σημαντικών θεμά-
των για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
αμπελουργίας θα τεθεί και το θέμα της αντιμε-
τώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

21 ΟΚΤ

16 ΟΚΤ

11 ΟΚΤ

6 ΟΚΤ

1 ΟΚΤ

21 ΣΕΠ

26 ΣΕΠ

16 ΣΕΠ

11 ΣΕΠ

6 ΣΕΠ

1 ΣΕΠ
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Tavel

Chateauneuf
du Pape

St-Εmilion

Alsace

ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΥ

Στον πίνακα φαίνονται οι χρονικές 
µεταβολές τρύγου ανα 10ετία στις 
σηµαντικότερες οινοπαραγωγικές 
περιοχές της Γαλλίας.
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KAI ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Όσοι έλαβαν άδεια φύτευσης αµπελώνα θα έχουν τη 
δυνατότητα να επιδοτηθούν για το κόστος εγκατάστασης µέσω 
των Σχεδίων Βελτίωσης µετά τις τεχνικές βελτιώσεις που 
φάνηκαν στην υπό διαβούλευση προκήρυξη. Ζήτηµα τώρα, να 
υπολογιστεί το εύλογο κόστος της επένδυσης

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Κοντονής

1.200
ευρώ /στρέµµα

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΑ

474
ευρώ /στρέµµα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
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Ενίσχυση για Αµπελώνα Σαντορίνης

Στα 76,5 ευρώ το πριµ 
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να 
εκδοθεί η προκήρυξη για τη Δράση 10.1.03 
Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον 
Αμπελώνα Νήσου Θήρας, καθώς εκδόθηκε η 
Υπουργική Απόφαση που ορίζει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμμα-
τος. Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτεμά-
χια, τα οποία:
Α. είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη 
ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη 
για τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι)
Β. βρίσκονται εντός της περιοχής πα-
ρέμβασης.
Οι δικαιούχοι της Δράσης αναλαμβάνουν 
τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:
α. τη διατήρηση των αμπελώνων στην πα-
ραδοσιακή τους μορφή, τηρώντας το παρα-
δοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» 
ή «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλού-
ρια» ή «πόστες»),
β. τη δημιουργία χώρου οικολογικής αντι-
στάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του αγροτεμα-
χίου, στον οποίο εφαρμόζεται χειρωνακτική 
ζιζανιοκτονία, χωρίς τη χρήση φωτιάς, ζιζανι-
οκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (φρέζας) 
και χωρίς άροση.
Οι δικαιούχοι πρέπει να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δια-
τάξεις του Καν.(Ε.Ε) 1308/2013 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου καθώς και του Καν. (Ε.Ε) 
436/2009 της ΕΕ αναφορικά με τη νομιμότη-
τα των φυτεύσεων, την τήρηση του μητρώου 
και την υποχρεωτικότητα των δηλώσεων συ-
γκομιδής και παραγωγής.

Ο ι νέες φυτεύσεις οινοποιήσι-
μων αμπελώνων θα είναι για 
πρώτη φορά επιλέξιμες στα 
Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα 
με την υπό διαβούλευση προ-

κήρυξη του Μέτρου, καθώς προσπερά-
στηκαν τα όποια τεχνικά προβλήματα εί-
χαν διαπιστωθεί στην προδημοσίευση. 
Αυτό σημαίνει, ότι όσοι έχουν λάβει ή α-
ναμένεται να λάβουν άδειες φύτευσης θα 
μπορούν να συντάξουν φάκελο για την ε-
νίσχυση αγοράς πολλαπλασιαστικού υλι-
κού και εργασιών εγκατάστασης. Παρόλα 
αυτά, στον πίνακα του εύλογου κόστους 
για τις πολυετείς φυτεύσεις που καλύ-
πτουν τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης, 
γίνεται αναφορά μόνο στα επιτραπέζια 
σταφύλια, κάτι που σημαίνει ότι οι ενδι-
αφερόμενοι πρέπει να δώσουν οι ίδιοι με-
λέτη και να δικαιολογήσουν το κόστος ε-
γκατάστασης για τα οινάμπελα. 
Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε ο διευ-
θυντής της ΚΕΟΣΟΕ στο Wine Trails, Πα-
ρασκευάς Κορδοπάτης, υπάρχουν φόβοι, 
μήπως προσημειωθεί η δαπάνη που έχει 
προβλεφθεί για τα επιτραπέζια σταφύλια 
(σε κύπελλο 140 ευρώ ανά στρέμμα, σε 
υποστηριγμένα σχήματα 474 ανά στρέμ-
μα) με τα οινοποιήσιμα. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση τα ποσά που προβλέπονται είναι 
πολύ μικρά, με τους παραγωγούς να χρει-
άζονται να κάνουν σχεδόν τριπλάσιες δα-

πάνες για τη φύτευση. Επιπλέον, όπως 
ανέφερε, είναι αναγκαίο οι Περιφέρειες 
να ορίσουν ως κλάδο προτεραιότητας την 
αμπελουργία, ώστε οι παραγωγοί να λαμ-
βάνουν μόρια για την ένταξή τους στο Μέ-
τρο.
Η διαβούλευση των Σχεδίων Βελτίωσης 
έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαί-
νει ότι η πρόκληση αναμένεται να ακολου-
θήσει μέσα στο Νοέμβριο. Υπενθυμίζεται 
ότι για να υποβάλουν φάκελο, οι αμπε-
λουργοί θα πρέπει να συγκεντρώνουν τυ-
πική απόδοση εκμετάλλευσης άνω των 
8.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον πίνακα τυ-
πικών αποδόσεων, οι αμπελώνες που τα 
προϊόντα τους προορίζονται συνήθως για 
οίνους ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αποδίδουν 706,6 ευ-
ρώ ανά στρέμμα, με τους υπόλοιπους να 
έχουν τυπική απόδοση 686,6 ευρώ. Οπό-
τε, στην πρώτη περίπτωση οι αμπελουρ-
γοί χρειάζεται να έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ 
του 2017 άνω των 11,3 στρεμμάτων και στη 
δεύτερη άνω των 11,6 στρεμμάτων, ώστε να 
είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση. Σημειώνε-
ται εδώ ότι φάκελό ενίσχυσης μπορούν να 
υποβάλουν οινοποιητικοί συνεταιρισμοί 
και ομάδες παραγωγών, αρκεί να εμφανί-
ζουν τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από 
το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο 
αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσε-
ων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 
των 30.000 ευρώ. 
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Θεσµικά  Επενδύσεις

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Αλλάζουν τα κριτήρια βαθµολογίας για πρώτη φορά στο 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων και έτσι στις αιτήσεις 
της ερχόµενης άνοιξης νέοι αγρότες και κάτοχοι εκµεταλλεύσεων 
έως 20 στρεµµάτων θα έχουν προτεραιότητα για την οικονοµική 
ενίσχυση. Επιπλέον αναδιαµορφώνονται τα ποσά αναφύτευσης 
(έως 500 ευρώ) και φύτευσης (έως 745 ευρώ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

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

Σ τα 1.455 ευρώ ανά στρέμμα δι-
αμορφώνεται η οικονομική ε-
νίσχυση για τη δράση εκρίζω-
σης και αναφύτευσης αμπε-
λώνα, όπως ορίζεται σε υπουρ-

γική απόφαση (ΦΕΚ 3361/Β/2017), για 
την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018. 
Για πρώτη φορά ωστόσο αλλάζουν τα 
κριτήρια προτεραιότητας που ίσχυαν μέ-
χρι την έκδοση του ΦΕΚ και υιοθετού-
νται τα κριτήρια προτεραιότητας που ι-
σχύουν για την λήψη Αδειών Φύτευσης. 
Αυτό σημαίνει ότι αγρότες έως 40 ετών, 
εκμεταλλεύσεις έως 20 στρεμμάτων και 
εκτάσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιολογικές, θα έ-
χουν προτεραιότητα ένταξης, σε περί-
πτωση που το συνολικό ποσό δεν φτάσει 
για τις αιτήσεις της περιόδου 2017/2018.
Άλλες ουσιώδεις διατάξεις που τροποποι-
ούνται, όπως παρατηρεί η ΚΕΟΣΟΕ, α-
φορούν τη μείωση του ποσοστού προκα-
ταβολής από 100% στο 80%, τη δυνατό-
τητα τροποποίησης του φακέλου από τον 
αιτούντα, την πρόβλεψη ενστάσεων, κ.α.
Όσον αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις 
ενώ σε επίπεδο συνόλου ενισχύσεων δεν 
υπάρχουν μεταβολές (1.455 ευρώ ανά 
στρέμμα), αυξομειώσεις κονδυλίων πα-
ρατηρούνται στις Δράσεις με σημαντικό-
τερη την αναφύτευση (από 615 - 332 ευ-
ρώ ανάλογα με την περιφέρεια μειώνε-
ται σε 500 ευρώ - 270 ευρώ), ενώ αντίθε-
τα αυξάνονται οι ενισχύσεις για τη δράση 
φύτευση (από 615 ευρώ - 332 ευρώ σε 745 
ευρώ - 332 ευρώ).

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένε-
ται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη 

και δικαιούχοι θα είναι οι εξής:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλι-
εργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύνα-
ται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της 
Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης α-
πό μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης ό-
πως αυτές περιγράφονται παρακάτω:
i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες έ-
χουν προέλθει από μετατροπή, σύμφω-
να με την με αριθ. 3535/96221/ 07-09-
2015 υπουργική απόφαση «Μετατροπή 
δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευ-
σης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατά-
ξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» (Β΄1996).

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ 
Α∆ΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ:
α) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμε-
να από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, β) 
δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβα-
ση γ) δικαιώματα φύτευσης προερχόμε-
να από το Εθνικό Αποθεματικό.
ii) Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφω-
να με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 
1308/2013.
Στην περίπτωση iα) η άδεια από με-
τατροπή μπορεί να λάβει στήριξη στο 
πλαίσιο του Προγράμματος για όσο 
χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Στις πε-
ριπτώσεις iβ) και iγ) η άδεια από με-
τατροπή μπορεί να λάβει στήριξη στο 
πλαίσιο του Προγράμματος μόνο εντός 
του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 
του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018, 
δηλαδή μέχρι το οικονομικό έτος 2018, 
ανεξάρτητα από το εάν η διάρκεια ισχύ-
ος της άδειας από μετατροπή εκτείνεται 
πέραν της ημερομηνίας αυτής. 

1.020 � 1.455ΕΚΡΙΖΩΣΗ � ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
�ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ


α.

130 � 210ΕΚΡΙΖΩΣΗi.

120 � 245ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣii.

270 � 500ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ iii.

390 � 745ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝβ.

500ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

390 � 745ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

120 � 245ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣi.

270 � 500ΦΥΤΕΥΣΗii.

610 � 700ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣγ.

240 � 390ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣδ.

110 � 200ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣi.

500ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
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Να επανεξετάσει τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις χορήγησης των αδειών φύτευσης καλεί 
για δεύτερη χρονιά το υπουργείο η ΚΕΟΣΟΕ 
επιμένοντας στην πρότασή της για κατανο-
μή τους περιφερειακά και με βάση τα κριτή-
ρια προτεραιότητας που θα θέτει η κάθε Περι-
φέρεια. Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου θα 
αποκαταστήσει, σύμφωνα με την Ένωση, τις 
ανισορροπίες που δημιουργεί το υφιστάμενο 
πλαίσιο. Βάσει του περιφερειακού μοντέλου 
κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας θα 
δικαιούται να λάβει Άδειες ίσες σε έκταση με 
το 1% της επιφάνειας οινάμπελων.
Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι αν και 
κατά το δεύτερο χρόνο της εφαρμογής του νέ-
ου καθεστώτος για τις Άδειες το υπουργείο εί-
χε δεχτεί την πρόταση του συλλογικού ορ-
γάνου των αμπελουργών για υιοθέτηση του 
περιφερειακού μοντέλου, τελικώς αυτό εγκα-
ταλείφθηκε υπό το φόβο της απώλειας εκτά-

σεων στην περίπτωση που κάποιες περιφέρει-
ες δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν το 1%. 
Εκ του αποτελέσματος, ωστόσο, μετά την κα-
τανομή των φετινών αδειών φάνηκε ότι αυτός 
ο φόβος επαληθεύτηκε μόνο στα Ιόνια Νησιά. 
Από την άλλη, η εφαρμογή του εθνικού μο-
ντέλου φέτος οδήγησε σε μία έντονη ανισο-
κατανομή ανά περιφέρεια. Πιο αναλυτικά,  
με βάση την ανάλυση της ΚΕΟΣΟΕ, 5 περι-
φέρειες έλαβαν περισσότερες Άδειες από το 
1% της περιφερειακής τους έκτασης, καθώς 
οι αιτούντες σε αυτές κατείχαν μικρές εκ-
μεταλλεύσεις, που έλαβαν τη μεγαλύτερη 
πριμοδότηση βάσει της φετινής πρόσκλη-
σης. Αντιθέτως, δυναμικοί αμπελουργικοί 
νομοί έλαβαν λιγότερες από το 1% άδειες. 
Μεταξύ αυτών, η Πελοπόννησος, η Στερεά 
Ελλάδα, η Κρήτη, η Αττική, αλλά και μει-
ονεκτικές περιοχές όπως η Ήπειρος και τα 
νησιά Αιγαίου και Ιονίου. 

Ανά περιφέρεια η κατανομή 
των νέων αδειών φύτευσης

Χωρίς ελάχιστη 
έκταση οι µητρικές 
φυτείες αµπέλου 
Στην κατάργηση του ελάχιστου 
ορίου των 20 στρεµµάτων για τη 
δηµιουργία  φυτωριακής µονάδας 
αµπέλου προχώρησε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε την ΚΥΑ 
2128/83966 που δηµοσιεύτηκε 
στις 3 Αυγούστου. Από την πλευρά 
τους οι φυτωριούχοι τονίζουν ότι η 
κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση 
της σχετικής απόφασης χωρίς να 
προηγηθεί διαβούλευση, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι η ποιλιτική ηγεσία 
δεν δίνει την πρέπουσα βαρύτητα στο 
κλάδο. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα 
µε την προηγούµενη ΚΥΑ η έκταση θα 
έπρεπε να µην είναι µικρότερη των 
20 στρεµµάτων  για µητρικές φυτείες 
αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων 
αµπέλου και των 10 στρεµµάτων  για 
µητρικές φυτείες εµβολιοληψίας. 
«Η τροποποίηση όσον αφορά τα 
στρέµµατα σηµαίνει ότι ακόµη και µε 
ένα στρέµµα κάποιος θα µπορεί να 
στήσει µητρική φυτεία. Από την άλλη, 
οι παράγοντες του κλάδου ενοχλούνται 
από το γεγονός ότι το υπουργείο δεν 
έβγαλε το θέµα σε διαβούλευση. 
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νομοθεσία
αποφάσεις

διατάγματα

Νοµολογία

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

Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ Β’ 2983/30.08.2017)
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προ-
ϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
(Άρθρο 48: Διάθεση οίνων, ζύθου, αλκοολούχων, χυμών 
και αναψυκτικών - Επισήμανση και παρουσίαση).

Υ.Α. 2128/83966 (ΦΕΚ Β’ 2725/03.08.2017)
 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχει-
ρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.

Υ.Α. 2448/56895 (ΦΕΚ Β 1892/31.5.2017)
 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13.07.2009 
(Β 1477) ΥΑ «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 
302157/10.06.2009 (Β/1209) απόφασης των Υ-
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης «Προώθηση οίνων σε αγορές Τρίτων 
Χωρών στο πλαίσιο των Καν. (ΕΚ) 479/2008 του 
Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής».

Υ.Α. 193/62237 (ΦΕΚ Β 2007/12.6.2017)
Ανάθεση στον ΕΛ.ΓΑ. της υλοποίησης του προγράμ-
ματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμε-
ταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κα-
τολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμο-
θύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι), κατά 
τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013.

Υ.Α. 156586/2798 (ΦΕΚ Β’ 1782/23.05.2017)
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης 
της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως α-
ντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και 
το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροπο-
ποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.

Υ.Α. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 (ΦΕΚ Β’ 
2744/04.08.2017)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγη-
ση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υπο-
κείμενων σε ΕΦΚ.

Σ την ελληνική αγορά έχει ή-
δη κάνει την εμφάνισή του 
πιστοποιημένο πολλαπλα-
σιαστικό υλικό αμπέλου από 
την Ιταλία, που φέρει το όνο-

μα «Μoscofilero», το οποίο συνοδεύεται 
βεβαίως από φυτοϋγειονομικό διαβατή-
ριο και αριθμό κλώνου, όπως αυτός έχει 
καταχωριστεί στον ιταλικό κατάλογο. Να 
ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για απολύ-
τως νόμιμη κυκλοφορία φυτικού υλικού 
εντός της ενιαίας αγοράς. Το «Μοσχοφί-
λερο» είναι από νομικής άποψης τόσο 
ελληνικό όσο ιταλικό είναι το Refosco.  

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

To πρόβλημα βρίσκεται αλλού: Το Μο-
σχοφίλερο δεν έχει εγγραφεί στον ελλη-
νικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμε-
νων φυτικών ειδών. Ναι, μια από τις τέσ-
σερις ποικιλίες πρεσβευτές του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για το κρασί απουσι-
άζει! Και βέβαια δεν είναι η μόνη έλλειψη. 
Από το 1992, με την υπ’ αριθμ. 396943/9-
11-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
περί «Εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον 
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιερ-
γούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Β 684), 
ο κατάλογος έχει μείνει ουσιαστικά αμε-
τάβλητος. Ειδικά για το αμπέλι δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις 
είτε για να απαλειφθούν πολλαπλές εγ-

γραφές ποικιλίας με διαφορετικό όνομα 
είτε για να εγγραφούν ποικιλίες οι οποίες 
δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό κατάλο-
γο. Ας μην λησμονούμε εξάλλου ότι σύμ-
φωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Τεχνικού 
Κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης 
των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού 
της αμπέλου (ΦΕΚ Β΄1517/15-10-2003), 
«οι ποικιλίες που έχουν γίνει επίσημα α-
ποδεκτές υποβάλλονται σε τακτικά χρονι-
κά διαστήματα σε επίσημους ελέγχους. Ε-
άν μια από τις προϋποθέσεις αποδοχής για 
πιστοποίηση ή έλεγχο δεν πληρούται πλέ-
ον, η απόφαση για την επίσημη αποδοχή 
της ποικιλίας ανακαλείται και η ποικιλία 
διαγράφεται από τον Κατάλογο». Ούτε αυ-
τή η δυνατότητα τέθηκε σε εφαρμογή.
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ 
ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ
Βεβαίως, λύση προσωρινή (και άρα η 
πλέον μόνιμη) βρέθηκε: Με την από-
φαση του υπουργού Γεωργίας υπ’ α-
ριθμ. 24368/10.01.2006 επετράπη η 
ταξινόμηση στα αμπελουργικά διαμε-
ρίσματα της χώρας ποικιλιών που βρί-
σκονται εκτός Εθνικού Καταλόγου αλ-
λά καλλιεργούνται πριν την εφαρμο-
γή της Οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, δηλαδή 
πριν το έτος 1986. Υπενθυμίζουμε ότι, 
παρά τις εδώ και πολλά χρόνια εκκλή-
σεις του Σ.Ε.Ο. για απλοποίηση του συ-
στήματος, η Ελλάδα είναι χωρισμένη 
σε 11 αμπελουργικά διαμερίσματα. Τα-
ξινομώντας συνεπώς απευθείας ποικιλί-
ες σε αμπελουργικά διαμερίσματα καλύ-
φθηκε το κενό της μη ανανέωσης του Κα-

Μέσω Ρώμης 
στον Εθνικό 

Κατάλογο

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ 

Πρόκειται για µια από τις τέσσερις ποικιλίες πρεσβευτές 
του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για το κρασί
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ταλόγου. Το «Μοσχοφίλερο» περιλαμβάνε-
ται στα αμπελουργικά διαμερίσματα χωρίς 
να είναι καταχωρισμένο στον Εθνικό κατά-
λογο. Ευτυχώς λοιπόν που υπήρξε έστω αυ-
τή η δυνατότητα. Επίσης, η πρόσφατα εκπε-
φρασμένη πρόταση για εγγραφή των «γηγε-
νών» ή «ελληνικών» ποικιλιών (όροι νομικά 
αδιάφοροι, για ποικιλίες οι οποίες απουσιά-
ζουν από τον εθνικό κατάλογο) αυτόματα σε 
όλα τα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώ-
ρας ανταποκρίνεται σε σύγχρονη αναγκαιό-
τητα και ακολουθεί την ίδια λογική: της ταξι-
νόμησης στην βάση αμπελουργικών διαμερι-
σμάτων χωρίς ενδιαφέρον για τον εθνικό κα-
τάλογο ποικιλιών. 
Εξάλλου, με την υπουργική απόφαση υπ’ α-
ριθ. 3881/39976/2012 (ΦΕΚ Β 1029) ορίστηκε 
ότι «οι ποικιλίες των καταλόγων ποικιλιών α-
μπέλου των κρατών μελών θεωρούνται ποικι-
λίες του Εθνικού Καταλόγου ». Με άλλα λόγια, 
ευτυχώς που, λόγω του ενδιαφέροντος του δι-
εθνή αμπελώνα για τις ποικιλίες μας τα τελευ-
ταία χρόνια, το Μοσχοφίλερο (και αύριο άλλες 
« γηγενείς » ποικιλιές που δεν έχουν περιλη-
φθεί στον ελληνικό κατάλογο) θεωρείται ποι-
κιλία του Εθνικού Καταλόγου μέσω… Ρώμης.
Και βέβαια όλα αυτά είναι τυπικά νόμιμα: το 
άρθρο 81 παρ. 2 του Κανονισμού 1308/2013 ο-
ρίζει απλώς ότι τα κράτη μέλη ταξινομούν τις 
οινοποιήσιμες ποικιλές αμπέλου που επιτρέ-
πεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να 
εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπα-
ραγωγή. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. 
Μόνο που ο νομοθέτης της Ε.Ε. δεν μπορού-
σε να φανταστεί ότι νοείται ταξινόμηση χωρίς 
εγγραφή σε (οποιονδήποτε) εθνικό κατάλογο.
Με αυτή την έννοια βέβαια, η εμμόνη για α-

νανέωση του Εθνικού Καταλόγου φαίνεται 
τυπολατρική εμμονή. Και όμως...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Το άρθρο 3 παρ. 1 της Υ.Α. 1847/60594/2016 
(ΦΕΚ Β΄1599) περί τεχνικού κανονισμού ε-
πιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και 
κλώνων υποκειμένων αμπέλου είναι σαφές : 
« η επιλογή υποψήφιου κλώνου εφαρμόζε-
ται στις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου 
της Χώρας (Vitis vinifera L.) και στα ανθεκτι-
κά στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας υπο-
κείμενα που είναι εγγεγραμμένα στον εθνι-
κό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου ». Έχουμε 
επισημάνει στο παρελθόν τις ατυχείς επιλο-
γές του συγκεκριμένου κανονισμού, ο οποί-
ος δεν ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα να 
καλύψει η Ελλάδα το χαμένο έδαφος. Όμως, 
τουλάχιστον, υπάρχει πλέον μια διαδικασία 
για κλωνική επιλογή. Και να όμως, που το 
πρόβλημα το βρίσκουμε μπροστά μας: το άρ-
θρο 5 παρ. 2 της απόφασης δεν αφήνει περι-
θώρια: «Ο κλώνος εγγράφεται στον Εθνικό 
Κατάλογο ποικιλιών αμπέλου κάτω από το ό-
νομα της ποικιλίας». Στην περίπτωση ποικι-
λιών οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί στον ελ-
ληνικό κατάλογο ή τον κατάλογο άλλων κρα-
τών μελών, όπως η Μακρυποδιά, το Μαυ-
ρομπούμπουκο ή ο Αυγουστιάτης, θα θέλα-
με να γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσει αυτή 
η διαδικασία. Αντίστροφα, στην περίπτωση 
που υπάρχουν πλείονες εγγραφές για την ί-
δια ποικιλία, η οποία «επιβιώνει» στον κατά-
λογο με διαφορετικά ονόματα, δεν είναι νομι-
κά δυνατή η εγγραφή του ίδιου κλώνου κάτω 
από το όνομα των «διαφορετικών» ποικιλιών;

Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Από την 
στιγμή που πιστοποιημένο υλικό «γηγε-
νών» ποικιλιών με αναγραφή κλώνου εισά-
γονται ήδη στην ελληνική αγορά είναι θέ-
μα χρόνου να φανεί το ανταγωνιστικό μειο-
νέκτημα των ελληνικών φυτωρίων: απένα-
ντι στο φυτικό υλικό του Έλληνα φυτωριού-
χου που έχει να προβάλει μόνο το επιχείρη-
μα «με ξέρεις και σε ξέρω» (;), υπάρχει εκείνο 
που εισάγεται πιστοποιημένο με αναγραφή 
του κλώνου. Η εμπορική χρήση των κλώ-
νων και η διαφήμιση που συνοδεύει αυτούς 
δρα ως εχέγγυο για τον αμπελουργό καθώς 
αναμένει να βρεί τις ιδιότητες που υπόσχε-
ται ο φυτωριούχος. Στην περίπτωση του υλι-
κού από τον φυτωριούχο της Χώρας μας, δεν 
υπάρχει δυνατότητα για τέτοια εμπορική υ-
πόσχεση (και υπεραξία). Εκτός βέβαια αν ο 
φυτωριούχος προμηθευτεί υλικό για μητρι-
κή φυτεία από άλλο κράτος.  

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ

Εξάλλου, είναι ορατός ο κίνδυνος λιγότε-
ρο γνωστές γηγενείς ποικιλίες οι οποίες ω-
στόσο δεν έχουν εγγραφεί στον ελληνικό 
κατάλογο, να εγγραφούν στο εξωτερικό με 
άλλο όνομα, το οποίο βεβαίως δεν θα είναι 
ελληνικό. Η έννοια της «ελληνικής ποικι-
λίας» έχει ιστορική και αμπελουργική ση-
μασία αλλά καμία ως προς την θεμελίω-
ση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησί-
ας. Με τον τρόπο αυτό, θα χαθεί η ηθικά και 
πολιτιστικά σημαντική ελληνικότητα (μέ-
σω του ονόματος με το οποίο θα επικρατή-
σουν διεθνώς) τέτοιων ποικιλιών. Δεν εί-
ναι υψηλό το τίμημα; 

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

Αυτόµατη 
ροπή
Το σύστηµα αυτόµατης 
ροπής προωθεί το µηχάνηµα 
συγκοµιδής σε ανηφορικές 
κλίσεις και το φρενάρει στην 
κατηφορική πορεία.

∆εξαµενή
Η Σειρά 8000 διαθέτει δύο 
κάδους που µπορούν να 
χωρέσουν 1.500 λίτρα ο 
καθένας.

Τα μηχανήματα της Pellenc 
διαθέτει στην ελληνική αγο-
ρά η εταιρεία Agrotech SA 
(2310/795018)
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Τεχνολογία Συγκομιδή στον αμπελώνα

 ΕΜΠΕΙΡΑ   
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ

Επεξεργασία, αποβοστρύχωση και διαλογή συγκοµιδής µε αποδοση καθαρισµού 99,82% υπόσχεται το 
ρυµουλκούµενο µηχάνηµα 8090 Selectiv της Pellenc, το οποίο αφήνει άθικτες τις ρώγες και έτοιµες για 
οινοπαραγωγή. Το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε ταινία τροφοδοσίας, η οποία µεταφέρει τη συγκοµιδή 

χωρίς να κολλάει, ενώ το αυτόµατο σύστηµα ροπής εξασφαλίζει την οµαλή καθοδήγηση 

Τρακτέρ: Απαιτούµενη 
ιπποδύναµη 70 ίπποι

∆εξαµενή: 
Χωρητικότητα
2χ1.500 λίτρα

∆ιαστάσεις (µ.): 
Πλάτος 4,76, ύψος 

3,01 και µήκος 2,55 µ. 
Ελάχιστο πλάτος 

γραµµής: 1,5 µέτρα

Τ ο μηχάνημα 8090 Selectiv της 
Pellenc είναι απλό στη ρύθμιση, 
συνδέεται εύκολα στο τρακτέρ και 
απαλλάσσει τους παραγωγούς από 

το κόστος αγοράς τράπεζας διαλογής και α-
ποβοστρυχωτή. Με απόδοση καθαρισμού 
99,82%, η συγκομιδή μπορεί να περάσει κα-
τευθείαν στη δεξαμενή για οινοπαραγωγή.
Στην τράπεζα διαλογής αφαιρείται το 
100% των αμπελόφυλλων όπως και το 
95% ολόκληρων μίσχων. Η τράπεζα δια-
λογής αποτελείται από μία σειρά κυλίν-
δρων τροφοδοσίας που διανέμουν τις ρό-
γες στην τράπεζα, και ευθυγραμμίζουν τα 
απόβλητα για να εκκενωθούν. Ο ρυθμιζό-

μενος κύλινδρος κόσκινου επιτρέπει στις 
ρώγες να πέφτουν στον κάδο άθικτες. Η 
συγκομιδή παραμένει άθικτη χάρη στους 
υψηλής ταχύτητας και απόδοσης γραμμι-
κούς αποβοστρυχωτές. Όταν αφαιρεθούν 
τα κοτσάνια, οι ρώγες περνάνε μέσα από 
τον ιμάντα και πέφτουν στους κυλίνδρους 
της τράπεζας διαλογής.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ L

Η ταινία τροφοδοσίας σε σχήμα L στο πί-
σω μέρος μεταφέρει τη συγκομιδής χωρίς 
να κολλάει ή να επανεκκινεί. Παράλληλα, 
δεν παρατηρείται απώλεια χυμών, ενώ μό-
νο το 30% της συγκομιδής περνά κάτω α-
πό τους ανεμιστήρες αναρρόφησης, οι ο-
ποίοι έχουν ρυθμιζόμενο ύψος. 
Το σύστημα αυτόματης ροπής προωθεί 
το μηχάνημα συγκομιδής σε ανηφορικές 
κλίσεις και το φρενάρει στην κατηφορική 

πορεία. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω του συ-
νεχούς συγχρονισμού της ταχύτητας του 
μηχανήματος με εκείνη του τρακτέρ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ

Η διαλογή πραγματοποιείται κατά τη δι-
άρκεια της συγκομιδής, χάρη στο ευέλι-
κτο σύστημα τροφοδοσίας-διαλογής. Η 
Σειρά 8000 διαθέτει δύο κάδους που μπο-
ρούν να χωρέσουν 1.500 λίτρα ο καθέ-
νας. Το άδειασμα των κάδων μπορεί να γί-
νεται ταυτόχρονα σε ύψος μέχρι 2,88 μέ-
τρων για το μοντέλο 8090 Selectiv. Σημει-
ώνεται ότι δεν υπάρχουν απώλειες στο έ-
δαφος, καθώς στη μεγαλύτερη ταινία στε-
γανοποίησης της αγοράς (2,5 μέτρων), υ-
πάρχουν δίσκοι τοποθετημένοι σε ελαστι-
κούς αρμούς που πιάνουν τη συγκομιδή, 
οι οποίοι κατευθύνουν τη συγκομιδή ξανά 
στον ιμάντα τροφοδοσίας. 

KEIMENO Γιώργος Κοντονής

52-55_trakter_pellenc.indd   53 26/09/2017   20:22



54    Wine Trails

Τεχνολογία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙ∆Ι FELCO 811

Το νέο ισχυρό, φορητό ηλεκτρικό ψαλίδι 
για όλες τις εργασίες κλαδέματος
Η FELCO συµπληρώνει τη σειρά 
φορητών ηλεκτρικών ψαλιδιών 
κλαδέµατος µε ένα νέο ισχυρό, 
πολυλειτουργικό και γρήγορο µοντέλο. 
Ιδανικό για κάθε εντατική εργασία 
κλαδέµατος και για όλους τους τοµείς 
εφαρµογής, το FELCO 811 ξεχωρίζει ως 
το εργαλείο που προτιµούν περισσότερο 
οι αµπελουργοί και οι δενδροκόµοι. 
Τα κύρια πλεονεκτήµατά του, αλλά όχι και 
τα µοναδικά, είναι η ισχύς και η ευχρηστία του, που του 
επιτρέπουν να κόβει εύκολα διαµέτρους έως και 35 χλστ..  
Συνδυάζοντας την ισχύ του FELCO 820 και την ταχύτητα 
του FELCO 801, το FELCO 811 αποτελεί το νέο προϊόν 
του µηχανολογικού τµήµατος του Ελβετικού εργοστασίου. 
Σχεδιασµένο και κατασκευασµένο στην καρδιά της Watch Valley, 
το FELCO 811 είναι το κατ’ εξοχήν πολυλειτουργικό εργαλείο, το οποίο περίµεναν όλοι 
οι επαγγελµατίες. Με σώµα από αλουµίνιο, βάρος 810 γρ., λειτουργία ηµιανοίγµατος, 
εξωτερικό µπουλόνι λίπανσης, επένδυση so� touch και εγγύηση 3 χρόνια το FEL-
CO 811 είναι ένα εργαλείο κλαδέµατος που τηρεί όλα όσα υπόσχεται. Η FELCO µε 
την µακρά ιστορία των 70 και πλέον ετών προσέφερει πάντα στους επαγγελµατίες 
πελάτες της µια σειρά ψαλιδιών κλαδέµατος που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη. 
Αναζητήστε τα αυθεντικά εργαλεία FELCO µέσω του δικτύου συνεργατών της επίσηµης 
αντιπροσωπείας ΜΠΕΜΠΟΣ ΑΕ. 

Σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο 
στην καρδιά της 
Watch Valley, το 
FELCO 811 είναι 
το κατ’ εξοχήν 
πολυλειτουργικό 
εργαλείο, το οποίο 
περίµεναν όλοι οι 
επαγγελµατίες
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΒΑHCO  BCL21

Ρυθμιζόμενο με 
τρεις διαφορετικές 
επιλογές κοπής

Άνετο στη χρήση χάρη στο µικρό του βάρος που 
µειώνει την καταπόνηση στους αγκώνες και στους 
ώµους. Εύκολη αλλαγή και ρύθµιση λάµας µε το 
σύστηµα συγκράτησης λάµας.
Ρυθµιζόµενο µε 3 διαφορετικές 
επιλογές κοπής: 
Προοδευτική γρήγορη 
κοπή, προοδευτική κοπή, 
µη προοδευτική γρήγορη 
κοπή, Γρήγορη ακριβής 
κοπή λόγω της οπτικής 
σκανδάλης.
Ένα εργαλείο κατάλληλο και 
για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες 
χρήστες.
Φιλικό για το περιβάλλον, µε λειτουργία 
χαµηλού θορύβου, άοσµη και µε µηδενικές 
εκποµπές. 

∆υνατότητα 
κοπής:
35 χλστ.
Βάρος:
670 γρ.

Περιλαµβά-
νει µπαταρία 

BCL1B1,φορτι-
στή BCL1CO,ζώνη 

BCL2B,θήκη 
BCL2H, λάστι-

χο µπράτσου 
BCL21AB κσι 

γράσο BCL2GR
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Η βιοποικιλότητα 
σε κάθε επίπεδο 
δείχνει το μέλλον

Βρισκόµαστε εξαιρετικά κοντά στο χρονικό όριο 
όπου η χαρτογράφηση του βιοτικού και αβιοτικού 
περιβάλλοντος θα αποτελούν το δακτυλικό 
αποτύπωµα κάθε φιάλης κρασιού

Οι αμπελουργοί επιλεκτικά δημιούργησαν 
ποικιλίες αμπέλου με διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά (μέγεθος σταφυλιών, σχήμα, χρώμα, 
γεύση, απόδοση σε καρπό κ.λπ.) και με μι-
κρές παραλλαγές ανάλογα με τη σύνθεση του 

εδάφους, την επάρκεια των υδάτων και το κλίμα, αφού 
οι χαρακτήρες των ποικιλιών αυτών συνδέονται στενά 
με τα χαρακτηριστικά αυτών των παραλλαγών.
Παρά ταύτα, πολλοί κλώνοι υπάρχουν στα αμπέλια ακόμη 
και εντός συγκεκριμένων ποικιλιών σταφυλιών, όπως πχ 
σήμερα στο Αγιωργίτικο και σε άλλες πολλές. Έτσι έχουμε 
ένα περίπλοκο σύστημα κλώνων εντός των ποικιλιών. Δυ-
στυχώς η περιπλοκότητα δεν σταματά εκεί.
Η συμβιωτική μικροβιακή χλωρίδα που συνυπάρχει στον 
αγρό μαζί με αυτή του οινοποιείου, είναι επίσης ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτη-
ριστικά του παραγόμενου κρασιού. Η ανάπτυξη νέων τε-
χνολογιών μας επιτρέπει να δούμε σε βάθος την κοινότη-
τα βακτηρίων και μυκήτων που συνοδεύουν μαζί με τον 
σακχαρομύκητα το κρασί, πριν από τη γέννησή του έως 
και την εμφιάλωσή του. Μέχρι σήμερα, ο οινολόγος του 
πεδίου δύσκολα ξεχώριζε το παθογόνο από τον σακχαρο-
μύκητα και έτσι περίμενε να εμφανιστεί η χαρακτηριστι-
κή ιδιότητα, οπτική ή οσφρητική, για να αποφανθεί εάν ε-
πρόκειτο περί ασθένειας ή κάτι άλλο. Συνηθισμένη πρα-
κτική είναι αυτή της προληπτικής καταπολέμησης και ε-
πομένως η βιοποικιλότητα πηγαίνει «περίπατο». 
Έτσι, ποικιλίες, κλώνοι, κλίμα και έδαφος, μύκητες και βα-
κτήρια του φύλλου και του κορμού, βακτήρια του άνθους, 

μύκητες και βακτήρια του εδάφους και τέλος μύκητες και 
βακτήρια του καρπού μαζί με τον σακχαρομύκητα έρχονται 
για να δημιουργήσουν την βιοποικιλότητα του ξεκινήματος 
η οποία συνεχίζεται με το οινοποιείο, και πρόσφατα ανακα-
λύψαμε ότι υπάρχει και στο μπουκάλι.
Κάποιοι πίστεψαν ότι η βιολογική καταπολέμηση, καταπο-
λεμά τον εχθρό καλυτέρα από τη χημική. Και εκεί ένα μεγά-
λο λάθος. Ό,τι και να προσθέσουμε αλλάζουμε τις βιολογικές 
ισορροπίες και απομακρυνόμαστε από το terroir, μικροβιοτι-
κό η εδαφοκλιματικό. Το ίδιο ισχύει με τις μυκόριζες.
Η εξομαλυμένη τυπικότητα δεν είναι πάντα ένα επιθυμητό 
στοιχειό. Ιδιαίτερα στο κρασί. Η τυπικότητα μέσα στην ιδιαι-
τερότητα είναι το επιθυμητό στοιχείο. Εκφράζεται με σταθε-
ρούς και επαναλαμβανομένους χαρακτήρες, όλοι αποτέλε-
σμα ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος. 
Τα μεγάλα γαλλικά κρασιά δεν είναι παντού μεγάλα, έστω 
και σε ένα συγκεκριμένο terroir. Π.χ. στο Clos de Vougeot 
μέσα σε 50 στρέμματα κτήματος με τοίχους γύρω μόνο τα 30 
περίπου έχουν την δυνατότητα παραγωγής μεγάλων κρασι-
ών και αυτά στα ψηλότερα μέρη του κτήματος. Η βιοποικιλό-
τητα επιβάλλει τους κανόνες της.
Στην νέα εποχή της οινοποιίας η αναγνώριση ενός κρασιού με 
την καταγραφή του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος α-
πό όπου προέρχεται, θα αποτελέσει ένα νέο κλάδο έρευνας και 
προτεραιότητας για την ορθή αξιολόγηση προϊόντων. Ίσως θα 
πρέπει να αποτελέσει και μια αλλαγή για το νομικό καθεστώς 
που θα διέπει το κρασί και την αμπελουργία. 

* ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ* 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ*
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Εν κατακλείδι
Ο αµπελοοινικός κλάδος µόνο µε συνοχή και 
συλλογικότητα θα αποτελέσει έναν πυλώνα ανάπτυξης 
του αγροτικού χώρου, αλλιώς θα παλεύουµε µε τις 
αντιθέσεις και τις σκοπιµότητες µέχρι να εξαφανιστούµε όλοι 
ανεξαιρέτως. 
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ΝΕΟΙ ΝΕΜΕΑΤΕΣ 
ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ

Συνέντευξη Γιώργος ΣκούραςΣυνέντευξη Αδερφοί Αναστασίου
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Τα αδέλφια Αναστασίου αγαπούν βαθιά τη γη της Νεµέας και µε 
καµάρι δηλώνουν πως «ό,τι καλλιεργείται εδώ γίνεται καλύτερο». 
Πιστεύουν στην αξία της γης και τη σηµασία των συλλογικών 
προσπαθειών από τη βάση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Μαρίνα Σκοπελίτου * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή

58-61_anastasiou_sunenteuksi.indd   59 26/09/2017   22:25



60    Wine Trails

Ποιες είναι οι σηµαντικότερες διαφορές 
µεταξύ Αρχαίας Νεµέας και Νεµέας;
Κυριάκος Αναστασίου: Εδώ είμαστε στην 
περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, που παλιά ο-
νομαζόταν Άγιος Γεώργιος, γι’ αυτό η ποι-
κιλία λέγεται Αγιωργήτικο. Με την Νεμέα 
έχουμε 3 βαθμούς διαφορά στη θερμοκρα-
σία, ενώ τα χώματα της είναι πιο βαριά και 
με τελείως διαφορετική σύσταση. Επίσης, 
εμείς είμαστε 15 ημέρες πιο πρώιμοι. Αλ-
λά και μέσα στη ζώνη της Αρχαίας Νεμέας 
υπάρχουν διαφορές. Στο βουνό του Φωκά 
με υψόμετρο 500 μέτρα και στον κάμπο οι 
συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. 

Ποια θεωρείται τα σηµαντικότερα 
πλεονεκτήµατα της ζώνης της Νεµέας;

Κ. Α.:  Το οινοπέδιο της περιοχής είναι ε-
ξαιρετικό, γι’ αυτό ακόμη και οι ξένες ποι-
κιλίες που καλλιεργούνται εδώ έχουν πο-
λύ καλά αποτελέσματα. 

Καλύπτει ο τεχνικός φάκελος ΠΟΠ 
Νεµέα τις ανάγκες της περιοχής; 

Κ.Α.: Ναι. Αυτό που θα μπορούσε να προ-
στεθεί ίσως είναι ένα ΠΟΠ ροζέ. Το Αγιωρ-
γίτικο είναι μία πολυδυναμική ποικιλία 
που μπορεί να δώσει εξαιρετικό ροζέ και  α-
συναγώνιστο φρέσκο κόκκινο. Επιπλέον, 
υπάρχουν τμήματα στη ζώνη που δίνουν ε-
ξαιρετικά αποτελέσματα στην παλαίωση.

Υπάρχει πραγµατική ανάγκη για τη 
δηµιουργία υποζωνών; 

Κ. Α. : Άποψη του οινοποιείου είναι ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη άμεσα. Κατ’ αρχάς δεν έχουν 
γίνει όλες αυτές οι πειραματικές αναλύσεις 
που μπορούν να κρίνουν ότι μία ζώνη είναι α-
νώτερη ή υποδεέστερη, πόσο διαφορετική αν 

προτιμάται, από μία άλλη. Αυτό θα απαιτού-
σε έναρξη της ίδιας καλλιέργειας, με τις ίδιες 
παραμέτρους και μετά από 5-10 χρόνια να κρί-
νουμε με σιγουριά. 

Ν. Α. Οι ζώνες και υποζώνες είναι ο τελι-
κός στόχος για μία περιοχή, που θα πρέπει 
να παιδευτεί και εκπαιδευτεί για να δεχτεί 
αυτό το δεδομένο. Αυτή τη στιγμή, οι α-
γρότες έχουν πολλά να μάθουν ακόμη ό-
σον αφορά τον τρόπο καλλιέργειας και  
τη γη. Η διαδικασία ξεκινά πάντα από τη 
βάση. Αν η βάση είναι ανέτοιμη από την 
κορυφή δε γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγ-
μή στον κάμπο υπάρχουν πολλά αμπέ-
λια που είναι παρατημένα γιατί απλά ο κό-
σμος κουράστηκε. Το σταφύλι δεν πληρώ-
νεται όπως θα έπρεπε. Αν η διαφορά στην 
τιμή ανάμεσα σε ένα ποιοτικό και ένα κοι-
νό σταφύλι είναι 10 λεπτά γιατί να κάτσει 
να ασχοληθεί ο αγρότης. Βέβαια, η διαδι-
κασία θα προχωρήσει, ήδη γίνονται κινή-
σεις από κάποιους. Χωρίς τη βάση όμως 
θα κρατήσει μερικά χρόνια, θα βοηθήσει 
εμπορικά κάποιους και μετά θα εκλείψει. 
Επιπλέον, η δημιουργία υποζωνών θα δη-
μιουργήσει εντάσεις. Ποιος θα ορίσει τις 
ζώνες και τις υποζώνες και πού; Βάσει 
ποιων μελετών; Έρχομαι εγώ και σου λέω 
ότι οι πλαγιές του Φωκά έχουν καλύτερο 
terroir από το Κούτσι, που έχει τη φήμη 
ότι βγάζει το καλύτερο Αγιωγρίτικο. Πώς 
θα το ελέγξουμε; Ή βάσει γνωστών είτε μέ-
σω του υπουργείου θα προχωρήσει. 

Έχει η Νεµέα, αυτή τη στιγµή, 
κορυφαία κρασιά σε διεθνές επίπεδο;

Ν. Α.: Υπάρχουν αλλά το μερίδιο τους 
στην παγκόσμια αγορά είναι πάρα πολύ 
μικρό. Παράλληλα, γίνεται ένας αγώνας 
από διάφορες ενώσεις όπως η ΕΔΟΑΟ, 
ο ΣΕΟ και η τοπική εδώ Ένωση για να 

μπούμε στις αγορές. Όλοι μαζί συνεργά-
ζονται για να προχωρήσει η προσπάθεια, 
χωρίς όμως καμία υποστήριξη από την 
κυβέρνηση. Όταν αποφασίζει να επιβάλ-
λει ΕΦΚ στο κρασί κόβει την όποια ανο-
δική πορεία. Αντί να μας βοηθά, μας τι-
μωρεί. Πριν 8 χρόνια μας επισκέφθηκε ο 
πρέσβης της Μολδαβίας, ο οποίος μας α-
νέφερε ότι στη χώρα του έχουν πολλά 
κρασιά και στρέμματα και ότι την επόμενη  
2ετία θα έκαναν μία προσπάθεια να μπουν 
και στην ελληνική αγορά με ετικέτες στο 
Merlot και το Syrah. Μετά από 2 χρόνια 
υπήρχαν στις κάβες σταντ με τη χορηγία 
της πρεσβείας της Μολδαβίας. Άσχετα α-
πό το αν προχώρησε ή όχι, η προσπάθεια 
ήταν συλλογική. Στην Ελλάδα μέχρι στιγ-
μής οι προσπάθειες είναι μεμονωμένες 
και σπασμωδικές με επικεφαλής τους με-
γάλους οινοποιούς που μπορούν να αντα-
πεξέλθουν στο οικονομικό κόστος.  

Θα πρέπει να επιτραπούν άλλες 
ποικιλίες, γηγενείς ή διεθνείς,  
εντός της ζώνης; 

Κ. Α.: Σαφώς και θα πρέπει να επιτραπούν, 
αφενός γιατί, όπως ήδη ανέφερα, όποια 
ποικιλία έχει καλλιεργηθεί εδώ έχει ευδο-
κιμήσει, αφετέρου γιατί καλλιεργώντας 
διεθνείς ποικιλίες μπορούμε να συναγω-
νιστούμε το εξωτερικό. Χωρίς να θέλω να 
φανώ τοπικιστής, ακόμη και το  Cabernet, 
το Merlot και το Syrah γίνονται καλύτε-
ρα στη Νεμέα. Οινοποιεία που τις καλλιερ-
γούν έχουν σαρώσει στους διεθνείς διαγω-
νισμούς. 

Πρόσφατα ο αρµόδιος υπουργός 
ανακοίνωσε την κατάργηση του ΕΦΚ στο 
κρασί. Τι θα αλλάξει την επόµενη µέρα; 

Ν. Α.: Θα έχουμε λιγότερο «μαύρο» κρασί. 

Συνέντευξη Αδερφοί Αναστασίου
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Χωρίς να έχω ζήσει την ποτοαπαγόρευση στην 
Αμερική αρχίζω και καταλαβαίνω τι ήταν αυ-
τό το πράγμα. Εμείς αναγκαζόμαστε να προ-
σθέτουμε συνέχεια φόρους και διαπιστώνου-
με ότι υπάρχουν προμηθευτές που δε φαίνο-
νται πουθενά. Και το υπουργείο μας λέει «Κα-
ταδώστε τους!». Αυτό  θα οδηγήσει σε εμφύλιο.
 
Κ. Α. : Ο φόρος στο κρασί έφερε μεγάλα προ-
βλήματα και στη λειτουργιά των επιχειρήσε-
ων. Πολλή γραφειοκρατία που για ένα μικρό 
οινοποιείο είναι δυσβάσταχτη. Ακόμη και ο 
φόρος να βγει, όπως ακούγεται, αν δεν αλλά-
ξει το φορολογικό σύστημα θα υπάρχει πρό-
βλημα για τα μικρά οινοποιεία. Στους συνδέ-
σμους δημιουργούνται εντάσεις γι’ αυτό το 
θέμα. Τα συμφέροντα τα δικά μου που έχω 
100 τόνους δεν είναι τα ίδια με αυτόν που έ-
χει 5000 τόνους. 

Ν. Α.: Τέλος, ένα μικρό οινοποιείο που δεν έ-
χει φορολογική αποθήκη δεν μπορεί να που-
λήσει το προϊόν του σε ένα μεγάλο που έχει. Ε-
πίσης, είναι δύσκολο να πουλήσει στο εξωτε-
ρικό χωρίς αριθμό φορολογικής αποθήκης και 
δυνατότητα διεκπεραίωσης της όλης διαδικα-
σίας μέσω internet. Ένας Γερμανός ή Σουηδός 
δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα πάει στο τελω-
νείο για να παραλάβει το εμπόρευμά σου.  

Ποια θα είναι τα επόµενα βήµατά σας;

Κ. Α.: Σκοπεύουμε να επενδύσουμε σε γη και 
σε πρώτη ύλη. Όσον αφορά το οινοποιείο θα 
προσθέσουμε μηχανολογικές πινελιές για α-
κόμη υψηλότερη ποιότητα. Φυσικά, όλα θα 
εξαρτηθούν από τη γενικότερη κατάσταση. 
Πώς να επενδύσω όταν ο πελάτης μου δεν εί-
ναι σε καλή κατάσταση; Θέλουμε να φτιάξου-
με σύγχρονες υποδομές οινοτουρισμού κι έ-
να μικρό εστιατόριο, όπου θα συνδυάζεται το 
φαγητό με την ξενάγηση. Έχουμε ήδη κάνει 
τα πρώτα βήματα.  

 Στην κοιλάδα της 
Αρχαίας Νεµέας και 

στις πλαγιές του λόφου 
Απέσα η  οικογένεια 

Αναστασίου καλλιεργεί 
το παραδοσιακό 

Αγιωργίτικο, Ροδίτη, 
Cabernet Sauvignon, 

Syrah, Merlot και 
Ασύρτικο.  Σε υψόµετρο 

400µ. από τη θάλασσα  
το Κτήµα Αναστασίου 

απολαµβλάνει το 
κλίµα 4 εποχών που 

σε συνδυασµό µε 
το αργιλώδες και 
αµµώδες έδαφός 

του συµβάλλει στην 
εξαιρετική ευδοκίµηση 
των καλλιεργούµενων 

ποικιλιών.  Οι ιδιόκτητοι 
αµπελώνες του 

κτήµατος φτάνουν 
τα 145 στρέµµατα και 

καλύπτουν το 80% της 
ετήσιας παραγωγής 

ενώ το υπόλοιπο 
20%  καλύπτεται µε 

την αγορά σταφυλιών 
από ελεγχόµενους 

αµπελώνες.  Η έµφαση 
της οικογένειας στην 

ποιότητα έχει κερδίσει ήδη 
την προτίµηση του κοινού 

ενώ βοήθησε το  Κτήµα 
Αναστασίου να ξεχωρίσει  

στο διαγωνισµό Concours 
Mondial στις Βρυξέλλες, 
όπου το 2017 απέσπασε 

το ασηµένιο µετάλλιο. 
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Εδραιώνει την καλή του θέση στην αγορά το Ασύρτικο, µε την φετινή τιµή να κυµαίνεται από τα 3-4 ευρώ το κιλό. Σηµαντική η αύξηση  
και για την ΠΟΠ Μαυροδάφνη της Αχαΐας, που ανέβηκε στα 65 από τα 50 λεπτά της περσινής χρονιάς. Τον δρόµο τους φαίνεται πως έχουν βρει 
και τα λευκά ποικιλιακά οινοποιήσιµα σταφύλια του Ηρακλείου Κρήτης, οι τιµές των οποίων ανέβηκαν στα 40-65 λεπτά το κιλό. Σε υψηλά επίπεδα 
διατηρήθηκαν οι τιµές για το Μοσχοφίλερο Μαντινείας και το Μοσχάτο Πατρών, στα 50-55 λεπτά και τα 48-50 λεπτά αντίστοιχα. 

ΑΓΟΡΑ

ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΑΣΥΡΤΙΚΟ
3-4
2,70-4

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ
0,35-0,55
0,35-0,40

0,48-0,50  
0,48-0,50

0,65
0,50 ΝΕΜΕΑ

ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΜΟΣΧΑΤΟ

0,35-0,40  
0,35-0,40

ΜΟΣΧΑΤΟ

ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗΜΟΣΧΑΤΟ

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ
0,50-0,55   
0,50-0,55

ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 
2017
2016

2017
2016

2017
2016

0,40  
0,40  

2017
2016

0,40-0,70  
0,40-0,70  

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

0,38-0,40  
0,40-0,45  

ΝΑΟΥΣΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΣΑΜΟΣ

ΑΧΑΪΑ

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

TIMEΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

�ΕΥΡΩ�

ΛΕΥΚΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΑ
0,40-0,65
0,35-0,55

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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UOMINI  E  LUOGHI

Στις ποικιλίες µε υπεραξία, όπως το Ασύρτικο της Σαντορίνης, τα λευκά ποικιλιακά της Κρήτης 
και η Μαυροδάφνη της Αχαΐας, κρύβονται οι καλύτερες τιµές παραγωγού. Έξτρα ώθηση σε αυτές, 
αλλά και στις τιµές όλων των ποικιλιών έδωσε φέτος ο συνδυασµός της µειωµένης, λόγω καιρού,  
συγκοµιδής και των άδειων δεξαµενών των οινοποιών. Στις τάσεις που επηρεάζουν την αγορά µπορεί 
να προσθέσει κανείς το γεγονός ότι ιστορικές ποικιλίες «χάνουν έδαφος» από λευκές και πρώιµες, 
όπως η Μαλαγουζιά, καθώς τα οινοποιεία ζητούν το άρωµά της για τα χαρµάνια τους

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου

Εδραιώνει την καλή του θέση στην α-
γορά το Ασύρτικο, με την φετινή τι-
μή να εκκινεί από τα 3 ευρώ, έναντι 
των 2,70 της περσινής χρονιάς, ενώ 
κάποιες μικρές ποσότητες ποιοτι-

κών σταφυλιών έφτασαν και τα 4 ευρώ/ κιλό. 
Το Ασύρτικο είναι μία ποικιλία με δυναμική 
αναφέρει στο WT ο οινολόγος Η. Ρουσσάκης, 
όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι «φυ-
τεύεται συνεχώς σε άλλες περιοχές». Με καλή 
τιμή και ποιότητα το πρόβλημα φέτος για το 
Ασύρτικο ήταν η ποσοτική μείωση, που κατά 
μέσο όρο έφτασε το 30%, με την παραγωγή να 
φτάνει τους  2.000 τόνους, έναντι των 3.000 
τόνων της μέσης δυναμικής του νησιού. 
Σημαντική αύξηση και στην τιμή της Μαυρο-
δάφνης, που ανέβηκε στα 65 από τα 50 λεπτά 
του 2016,  και για κάποια ποιοτικά σταφύλια 
στα 80. Σύμφωνα με τον Δ. Παρασκευόπου-
λο, πρόεδρο της ΕΑΑΣ Πατρών, η αύξηση ο-
φείλεται στο ότι η ΠΟΠ ποικιλία βρίσκει σι-
γά-σιγά την αξία της. Για το Μοσχάτο Αχαΐας, 
η τιμή κρατήθηκε στα 48-50 λεπτά λόγω της 
μειωμένης παραγωγής της Μαντινείας. Αύ-
ξηση τιμών και για τους Κρητικούς παραγω-
γούς των λευκών ποικιλιακών, οι τιμές των ο-
ποίων κυμάνθηκαν από 0,40-0,65 λεπτά έ-
ναντι 0,35-0,55 της περσινής χρονιάς, με το 
Μοσχάτο Σπίνας να φτάνει ως και τα 80 λε-

πτά.  Αύξηση που αποδίδεται στις άδειες δεξα-
μένες των οινοποιών από τον πρόεδρο της Έ-
νωσης Ηρακλείου, Μ. Χιλετζάκη. Ωστόσο, ο 
καύσωνας του Σεπτεμβρίου, αλλά και η ευδε-
μίδα  προκάλεσαν ποσοτική μείωση 30% και 
σημαντική ποιοτική αλλοίωση στο 70% για 
την παραγωγή της Κρήτης.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ζημιά που προκά-
λεσε ο παγετός της 23ης Απριλίου στα αμπέ-
λια της Μαντινείας. «Μπορούμε να μιλάμε με 
σιγουριά για μία απώλεια του 60-70%. Παρ’ ό-
λα αυτά, ποιοτικά είναι μία καλή χρονιά χωρίς 
καμία εμφάνιση βοτρύτη» ανέφερε στο WT 
ο οινοποιός Γ. Τρουπή.  «Για 2η συνεχόμενη 
χρονιά η μειωμένη συγκομιδή κράτησε ψηλά 
την τιμή του Μοσχοφίλερου στα 50-55 λεπτά» 
συμπλήρωσε ο ίδιος. Αντιθέτως, πολύ θετι-
κά εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον Τύρνα-
βο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΟΣ  Τυρνά-
βου, Β. Σίκαλο: «Δεν θυμάμαι άλλη τόσο ποι-
οτική χρονιά. Για το Μοσχάτο οι τιμές ξεκίνη-
σαν από τα 38 λεπτά, έναντι των 35 πέρσι». 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ & ΠΡΩΙΜΕΣ

Οι τιμές για το Αγιωργήτικο της Νεμέας κυ-
μαίνονται φέτος από 35-55 λεπτά/ κιλό. Αύ-
ξηση σημαντική από τα 40-45 λεπτά του 
2016. Ο οινοποιός Κυριάκος Αναστασίου α-

ποδίδει την αύξηση της τιμής στη μειωμένη 
παραγωγή λόγω του καύσωνα του καλοκαι-
ριού. «Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την τιμή το 
Αγιωργίτικο δεν πληρώνεται όσο θα έπρεπε, 
με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να στρέφονται 
σε πρώιμες ποικιλίες, όπως η Μαλαγουζιά. Ό-
ταν τίθεται το θέμα με τις ζώνες και τις υποζώ-
νες το υπουργείο θα πρέπει να υπολογίσει ό-
τι ο παραγωγός θα στράφει σε όποια ποικιλία 
του εξασφαλίζει εισόδημα» αναφέρει ο κ. Α-
ναστασίου. Και το Ξινόμαυρο στο Αμύνταιο 
φαίνεται να αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνι-
σμό από διεθνείς και λευκές ποικιλίες, όπως 
το Ασύρτικο και η Μαλαγουζία. «Την Μα-
λαγουζιά ζητούν τα οινοποιεία, καθώς είναι 
μία αρωματική ποικιλία που μπορεί να μπει 
σε πολλά χαρμάνια» ανέφερε ο Γ. Γιαννιτσό-
πουλος, πρόεδρος του Α.Σ. Αμυνταίου. Η τι-
μή για το Ξινόμαυρο διατηρήθκε στα περσινά 
επίπεδα των 35-40 λεπτών, ενώ κάποια ποιο-
τικά σταφύλια έφτασαν και τα 70 λεπτά. 
Ο ανταγωνισμός νέων ποικιλών δεν φαί-
νεται να ακουμπά το Ξινόμαυρο της Νά-
ουσας, για το οποίο η χρονιά αναμένεται 
εξαιρετική. «Προβλέπουμε ότι τα φετινά 
κρασιά θα είναι βαθύχρωμα, αρωματικά, 
με ώριμες τανίνες. Η τιμή του κυμάνθηκε 
στα 40-50 λεπτά/κιλό» αναφέρει η οινο-
λόγος Χ.Σπινθηροπούλου.  
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Για δύο δεκαετίες εστιάζουν την προσοχή τους ολοκληρωτικά στην 
περιοχή τους και σχεδόν αποκλειστικά στο Pinot Noir δηλώνοντας 

πως δεν θα άλλαζαν µε τίποτα κανένα απο τα δύο

ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΙ  ΦΡΟΥΤΟ

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ

Συνέντευξη Andy Crozier

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Λάζαρος Γατσέλος * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή



Μπορείτε να περιγράψετε τις φιλοσοφικές αρχές όπου 
βασίζονται τα κρασιά του οινοποιείου Burn Cottage;
Φροντίζοντας τη γη, τα εδάφη, τα αμπέλια, θα παράγουμε τα καλύ-
τερα κρασιά, που πραγματικά αντικατοπτρίζουν το ιδιαίτερο μέρος 
που έχουμε το οινοποιείο Burn Cottage στο Κεντρικό Οτάγκο στη 
Νέα Ζηλανδία. Για να έχουμε καλή υγεία, μακροζωία της περιοχής 
και των κρασιών και την καλύτερη ποιότητα, καλλιεργούμε με βιο-
λογικές και βιοδυναμικές μεθόδους.    

 Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια και μοναδικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής σας ως αμπελουργική 
και οινοποιητική ζώνη;

Το κλίμα της ηπείρου με λίγες βροχές και υγρασία, ένα ήπιο δρο-
σερό κλίμα γενικά αλλά με έντονα καλοκαίρια και μεγάλη ημε-
ρήσια μεταβολή θερμοκρασίας. Υπάρχουν ελάχιστα κρούσμα-
τα παρασίτων και ασθενειών στους αμπελώνες και η βιολο-
γική διαχείριση λειτουργεί πολύ καλά.  Τα κρασιά είναι φί-
να, εκφραστικά και ζωηρά, η φυσική οξείδωση και ισορροπία 
διατηρείται σ’ αυτό το κλίμα (και τη μοναδική τοποθεσία μας) 
και υπάρχει ένα υπέροχο φάσμα γεύσης και πολυπλοκότη-
τας.  Τα κρασιά παλαιώνονται καλά για πάνω από 10 χρόνια.

Σε διεθνές επίπεδο μπορείτε να βρείτε ένα 
πανομοιότυπο με το δικό σας ή τουλάχιστον 
παρόμοιο μέρος κάπου αλλού;

Έχουμε ομοιότητες με τη Βουργουνδία σε γεωγραφικό πλάτος, 
υψόμετρο και μερικές κλιματολογικές πτυχές αλλά έχου-
με λιγότερες βροχοπτώσεις, δεν έχουμε τόσο ζεστό και-
ρό όσο η πλειοψηφία των περιοχών του Pinot Noir 
της Αυστραλίας, του Όρεγκον ή της Καλιφόρνιας 
και σε σύγκριση μ’ όλες αυτές τις περιοχές έχου-
με πολύ περισσότερα έντονη υπεριώδη ακτινο-
βολία και επίσης απότομες ανόδους και πτώ-
σεις της θερμοκρασίας κατά την καλλιεργη-
τική περίοδο.

Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος 
συνεισφέρει στην έκφραση της 
αίσθησης του τόπου (oenopedion-
terroir) σ’ ένα τελικό κρασί και 
πώς αυτό συμβαίνει πραγματικά;
Μέσω της φροντίδας της γης, των αμπε-
λώνων και της οινοπαραγωγής, η ενέργεια 
και η προσοχή στη λεπτομέρεια που μετα-
δίδεται σ’ όλα τα στάδια της οινοπαραγωγής 
και της διατήρησης του κρασιού μέσα στο 
μπουκάλι, επιτρέπουν την καλύτερη αντα-
νάκλαση του τόπου.

Τι να περιμένουμε στο μέλλον 
από τα κρασιά του Burn Cottage;

Ανυπομονούμε η έκφραση του τόπου να 
γίνει ακόμα πιο επικεντρωμένη μέσα στο 
χρόνο και με την παλαίωση οίνων και συ-
νεχώς μαθαίνου-

με περισσότερα από τον τόπο μας με κάθε παλαιωμένο κρασί. Βλέ-
πουμε ένα επιπλέον μοναδικό κρασί από μια εξαιρετική τοποθεσία 
στον αμπελώνα μας κάποια στιγμή στο μέλλον.

Σκέφτεστε να φυτέψετε μια ελληνική ποικιλία 
οίνου; Πείτε μας ποια και γιατί. 

Μέχρι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε νέα φύτευση θα έχει να κάνει 
με την ποικιλία Pinot Noir, την οποία θεωρούμε ως πλέον κατάλ-
ληλη για το μέρος που καλλιεργούμε και βρισκόμαστε. 

Ο Andy 
Crozier είναι 

διευθυντης 
πωλήσεων 

στο οινοποιείο 
Burn Cottage.
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ΜΟSCHOPOLIS 8
MOSCHOPOLIS WINERY
Ένα ζωηρό και φρουτώδες ροζέ 
µε δροσιστική οξύτητα και 
ελαφρρία τανική αίσθηση φωτεινό 
ροδί χρώµα, από Syrah και 
Ξινόµαυρο, µε αρώµατα φράουλας, 
κερασιού και φραγκοστάφυλου 
που συναντούν την καραµέλα 
τη βανίλια και το ρόδι.

VINSANTO 2013 
VENETSANOS WINERY
Ένα blend από Ασύρτικο, Αθήρι 
και Αηδάνι µε αρώµατα ξερού 
σύκου, βερίκοκου, µελιού και 
σταφίδας. Έχει υψηλή οξύτητα 
που έξισορροπεί τη γλυκύτητά 
του. Είναι γεµάτο στο στόµα και 
χαρακτηρίζεται θερµό, σαρκώδες 
και στέρεο µε διακριτικές νότες 
περγαµόντο και σοκολάτας.

LIASTOS 
Α.Σ. ΛΗΜΝΟΥ 
 Η ΕΝΩΣΗ
Παλαιωµένος οίνος µε ισορροπηµένη 
γλυκύτητα, χωρίς προσθήκη άλλων 
συστατικών µε τη ζύµωση να ξεκινά 
και να τελειώνει αυθόρµητα. Έχει 
βαθύ κεχριµπαρένιο χρώµα λόγω 
της εξαετής παλαίωσής του σε 
χρησιµοποιηµένα δρύινα βαρέλια, το 
οποίο αναδεικνύεται άψογα µε την 
απουσία ετικέτας.

ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΩΣ ΓΛΥΚΕΙΣ

Mε ροζέ και ερυθρωπές αποχρώσεις, φρουτώδη 
αρώµατα και πρωτότυπους συνδυασµούς 
υποδέχονται οι Έλληνες οινοποιοί τη νέα 

σεζόν. To Wine Trails δοκίµασε και προτείνει 
στους οινόφιλους αναγνώστες του τις πιο 

ενδιαφέρουσες νέες γεύσεις της κάβας 

14,0% VOL

11,0% VOL

15,5% VOL

Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νατάσα Στασινού ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΠ

ΠΟΠ

Νέα
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Πρόκειται για µία από τις λίγες οινικές περιπτώσεις όπου δεν 
περιµένει ο οινόφιλος το κρασί του να ωριµάσει αλλά το κρασί να 

ωριµάσει ο οινόφιλος. Με στιβαρή ραχοκοκκαλιά, βάθος, παλµό και 
πολυπλοκότητα αξίζει να το δοκιµάσετε ξανά και ξανά

Α ναμφίβολα ένα μεταμοντέρνο 
ροζέ κρασί ή ερυθρωπός ξηρός 
οίνος αν προτιμάται. Από 85% 
Cabernet Sauvignon και 15% Α-

γιωργίτικο, οι άνθρωποι πίσω απο τον Διά-
λογο στόχευσαν το μάτι του ταύρου και πέ-
τυχαν δημιουργώντας ένα κρασί γευστικά 
εκφραστικό με το χαρακτήρα κόκκινου και 
την τραγανή  υφή ενός λευκού κρασιού.
Πιθανά η επιτυχία του να οφείλεται στο γεγο-
νός πως πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο 
ελληνικό ροζέ κρασί που φτιάχθηκε ύστερα 
απο αυστηρή και αποκλειστική επιλογή στα-
φυλιών για την παραγωγή ροζέ κρασιού. Το 
Cabernet Sauvignon βρέθηκε σε ημιορεινή 
περιοχή της Αταλάντης και το Αγιωργίτικο 
σε ημιορεινή περιοχή της ζώνης της Νεμέας.
Ακολούθως, τον απορραγισμό των σταφυ-

λιών ακολουθεί μια σύντομη προ-ζυμω-
τική εκχύλιση σε χαμηλές θερμοκρασί-
ες. Διατηρούμε τους φλοιούς σε επαφή με 
τον μούστο για σύντομο χρονικό διάστη-
μα. Ο ελαφρά βαμμένος χυμός διαχωρίζε-
ται από τα στέμφυλα και εμβολιάζεται με 
επιλεγμένες ζύμες που ζυμώνουν τα σάκ-
χαρα μέχρι το τέλος, συνδυαστικά σε δεξα-
μενες ανοξείδωτου χάλυβα και δρύινων 
βαρελιών νέων και παλαιών.
Έτσι προκύπτει οπτικά το ασυνήθιστο α-
παλό χρώμα σολομού. Ακολουθούν α-
ρωματικές νότες ροδιού, κερασιού και 
κόκκινου μούρου. Η δομική φρεσκάδα 
συνοδεύει άριστα τις νότες πράσινης πι-
περιάς και κόκκινων φρούτων. Στρογ-
γυλό και επίμονο, ξεδιπλώνει ένα άκρως 
κομψό γευστικό προφίλ. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
GRIS DE NOIR

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ
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Merci, Monsieur Macron...
 Ένας ακόµη ηγέτης κράτους, ο πρόεδρος 
της Γαλλικής  ∆ηµοκρατίας Eµµανουέλ 
Μακρόν, γεύτηκε το ευχάριστα δροσερό 
και διακριτικά γλυκό κρασί του Ενιαίου 
Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισµού 
της Σάµου, το πολυβραβευµένο «Samos 
Grand Cru» κατά το επίσηµο δείπνο που 
παρατέθηκε χθες  Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 
2017 στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιµήν 
του. Το µενού «έκλεισε» απολαυστικά 
µε παγωτό saint honore και φρούτα 
εποχής, συνοδεία του σηµαντικότερου 
πρεσβευτή των οίνων Samos, του 
«Samos Grand Cru» µε χρώµα που 
µοιάζει µε τοπάζι. Παράγεται από καλά 
ωριµασµένα σταφύλια της ποικιλίας 
«Άσπρο Μοσχάτο» που φύονται σε 
επιλεγµένα ηµιορεινά αµπελοτόπια της 
ακριτικής Σάµου.

Κορυφαίες διακρίσεις για την ZOINOS
 WINERY Χρυσή Ντεµπίνα

Με κορυφαίες διακρίσεις επισφραγίστηκε η προσπάθεια της ZOINOS WINERY για 
παραγωγή οίνων µε έµφαση στις τοπικές ποικιλίες, την λευκή Ντεµπίνα και τις 
ερυθρές Βλάχικο και Μπεκάρι, που καλλιεργούνται στις πλαγιές της ορεινής Ζίτσας.  
Η οινοποίηση της Ντεµπίνας αποδείχτηκε χρυσή µιας και το ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΤΕΜΠΙΝΑ 
διακρίθηκε µε το χρυσό µετάλλιο στον διαγωνισµό Berliner Wein Trophy, ενώ το ΖΙΤΣΑ  
CLASSICO και το νέο DEBINA RESPECT µε χάλκινο και ειδική διάκριση αντίστοιχα.  
Στον ίδιο διαγωνισµό το AURELIA, ροζέ αφρώδης οίνος από τις τρεις ποικιλίες 
τιµήθηκε µε το χάλκινο µετάλλιο.  Τα αποστάγµατα της Ντεµπίνας, το Ηπειρωτικό 
τσίπουρο ΖΙΤΑ και το νέο ΖΙΤΑ GOLD διακρίθηκαν στον International Wine and Spirits 
Competition µε αργυρό και χάλκινο µετάλλιο.  Τέλος, µε τέσσερα υπερατλαντικά 
µετάλλια τιµήθηκε η ZOINOS WINERY και οι αντιπροσωπευτικοί της οίνοι: ΖΙΤΣΑ CLAS-
SICO, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΖΙΤΣΑ ηµιαφρώδες και  AURELIA στον διεθνή διαγωνισµό οίνου 
TexSom International Wine Awards 2017 που λαµβάνει χώρα στις ΗΠΑ.

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

IOYNIOΣ 2017 ROBERT PARKER

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά

Στην κορυφή 
της αξιολόγησης 
του Wine Advocate 
η SantoWines
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Καλλιεργητικά

Βραβείο Ποιότητας στο 
Κατώγι Αβέρωφ από το 
περιοδικό Γαστρονόµος
Το βραβείο παραγωγής οίνου για τα 
εκλεκτά, ιστορικά οµώνυµα κρασιά 
του και το σύγχρονο οινοτουριστικό 
προφίλ της επιχείρησης απονεµήθηκε 
στο Κατώγι Αβέρωφ στο πλαίσιο 
των Βραβείων Ποιότητας του 
περιοδικού Γαστρονόµος, που φέτος 
διοργάνωθηκαν για δέκατη χρονιά. 
Το βραβείο παρέλαβε ο Αλέξανδρος 
Ιωάννου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Κατώγι Αβέρωφ ΑΕ, ενώ σηµειώνεται 
ότι η εκδήλωση έλαβε χώρα στο 
Ζάππειο Μέγαρο στις 12 Σεπτεµβρίου.

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

  

Στο Santorini Assyrtiko Grande 
Reserve 2014 απονεµήθηκε 
το 95, δηλαδή η υψηλότερη 
βαθµολογία που έδωσε ο Mark 
Squires στα ελληνικά κρασιά 
που δοκίµασε για το τεύχος 
Ιουνίου 2017 του «Robert 
Parker’s Wine Advocate». 
«Εξαιρετική, απολαυστική, µε 

εντυπωσιακή δοµή» χαρακτήρισε 
ο οινογράφος την Grande 
Reserve εκδοχή του Ασύρτικου 
Σαντορίνης που διατίθεται από 
τη SantoWines. Ένα κρασί από  
κλήµατα ηλικίας πλέον των 
100 ετών, µε 12µηνη ωρίµαση 
σε γαλλική δρυ και 12µηνη 
παλαίωση στη φιάλη. 

Τη δεύτερη υψηλότερη 
βαθµολογία κατέκτησε το 
Santorini Vinsanto 2010 ενώ 
τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα 
συνεχίστηκαν µε το Santorini 
Assyrtiko 2016, το νέο 
Μαυτοτράγανο 2015 και το 
Santo Sparkling Brut Methode 
Traditionnelle 2014.

Κατέκτησε 
την Ιαπωνία 
ο Άγιος Χρόνος
Χρυσό µετάλλιο στον ιαπωνικό 
διαγωνισµό Japan Wine 
Challenge 2017 κατέκτησε ο 
Άγιος Χρόνος του Κτήµατος 
Αβαντίς. Πρόκειται για ένα 
κρασί, γευστικό αποτέλεσµα 
του παντρέµατος δύο ευγενών 
ποικιλιών, Syrah και Viognier, 
όπως συνηθίζεται στον Βόρειο 
Ροδανό της Γαλλίας. 
Βαθύ ρουµπινί χρώµα, µύτη µε 
έντονο πολύπλοκο bouquet, 
αρώµατα βιολέτας,
γλυκόριζας, κόκκινων γλυκών 
φρούτων, βερίκοκου και 
ισορροπηµένου βαρελιού.
Στόµα πλούσιο, πικάντικο, 
µε πολύ κοµψές βελούδινες 
ταννίνες, οξύτητα καταλυτική 
και φινέτσα σπάνια για ελληνικό 
κρασί. Βελούδινη υφή και 
µακριά επίγευση. Επίσης τα 
σαντορινιά κρασιά του κτήµατος, 
Άφουρα 2015 και ∆ελφίνια 
2016, βραβεύτηκαν µε χάλκινο 
µετάλλιο στον ίδιο διαγωνισµό.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

WINE CHALLENGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ

Στα διαµάντια της 
ελληνικής οικονοµίας
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελληνικά 
Κελάρια Οίνων Α.Ε. βραβεύτηκε µε Cer-
tifi cate κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
επιχειρηµατικής αριστείας Diamonds Of 
The Greek Economy 2017, που διοργάνωσε 
η New Times Publishing στο ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετανία», την Τρίτη 4 Ιουλίου.
Οι επιχειρηµατικές διακρίσεις Diamonds of 
the Greek Economy αποτελούν θεσµό για 
την ανάδειξη της υγιούς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, ενώ διοργανώθηκαν υπό 
την αιγίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
και του ΕΟΤ. Η Ελληνικά Κελλάρια Οίνων 
ΑΕ τιµήθηκε για τη συνεχή συνεισφορά 
της στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τη 
δυναµική εξωστρεφή πορεία της. Η εταιρεία 
συµµετέχει κάθε χρόνο σε σηµαντικότατες 
διεθνείς εκθέσεις του κλάδου και έχει 
κατορθώσει την εξαγωγή των κρασιών της 
σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσµίως, 
προβάλλοντας έτσι τον ελληνικό αµπελώνα.
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Il patrimonio salvatoΣυνέντευξη Karen Douglas

Who is who
Η Karen Douglas DipWSET, 
είναι διευθύντρια διεθνών  
σπουδών και εκπαίδευσης 
του WSET.
Αρχικά εκπαιδεύτιηκε 
και εργάστιηκε ως chef. 
Σταδιακά την κέρδισε η 
Οινική και γαστρονοµική 
εκπαίδευση. ∆ιδάσκει τα 
τελευταία 30 χρόνια. Για10 
χρόνια, ως διευθύντρια 
εκπαίδευσηςης, ηγείτω του 
κεντρικού παραρτήµατος 
στο Λονδίνο, διδάσκοντας 
σε όλα τα επίπεδα και 
επιβλέποντας το πρόγραµµα 
πιστοποίησης εκπαιδευτών. 
Τώρα ως διευθύντρια 
διεθνών σπουδών κι 
εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη 
για την διαχείρηση και 
εξέλιξη  των απαιτούµενων 
προσόντων των βαθµίδων 
του WSET, της διδακτέας 
ύλης και των εκπαιδευτικών 
υλικών, της εκπαίδευσης 
των εκπαιδεύτων και των 
απαιτούµενων µεταφράσεων.
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Il patrimonio salvato

Στους σπουδαστές θα πρέπει να δίνεται τόσο στέρεη βασική εκπαίδευση, όσο και τα µαθησιακά 
εργαλεία, που θα τους επιτρέψουν να πολλαπλασιάσουν τη γνώση και να χτίσουν σταδιοδροµίες

Η ΓΝΩΣΗ 
ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Ποια πιστεύετε πως θα είναι τα κυρίαρχα οινικά 
εκπαιδευτικά προφίλ, λόγω των νέων αναδυόμενων 
οινοπαραγωγικών χωρών, ως το 2030;

Οι μεγαλύτερες και σημαντικότερες οινοπαραγωγικές χώρες, Ιτα-
λία, Ισπανία Γαλλία, Η.Π.Α και Κίνα, διαθέτουν ικανοποιητικό α-
ριθμό μαθητών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του WSET, με ετήσια αύξηση ως και 30%. Οι αυξήσεις των σπου-
δαστών αναμένουμε να διατηρηθούν σε εξίσου σημαντικά επίπε-
δα την επόμενη 5ετία συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας. 
Αυτές οι αγορές περιγράφονται ως ώριμες, αλλά ακόμα κι αν γνω-
ρίζουν τα ενδογενή κρασιά τοWSET ξεκάθαρα τους προσφέρει μια 
διεθνη προοπτική στην εκπαίδευση.
Κοιτάζοντας μπροστά προς το 2030, διακρίνονται αρκετές νέες ση-
μαντικές αγορές. Το WSET ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, εκπαι-
δευτικά προγράμματα, στη Ρουμανία  την Κροατία, τη Σλοβενία, 
τη Σερβία τη Βουλγαρία και προσφάτως στο Μαυροβούνιο και την 
Τσεχία. Όλες οι παραπάνω χώρες διαθέτουν διαφορετικές και ποι-
κιλόμορφες οινοπαραγωγές και τους αντίστοιχους επαγγελματί-
ες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν επαρκώς τις όποιες διαφο-
ρετικότητές τους. Το να επικοινωνούν τη διαφορετικότητά τους με 
διεθνή οινική γλώσσα τους εγχώριους οινόφιλους είναι σημαντι-
κό, ωστόσο το διεθνές κοινό είναι θεμελιώδες για όλους αυτούς, κα-
θώς ανακαλύπτονται τόσο απο οινικούς τουρίστες όσο κι απο αγο-
ραστές απο κάθε γωνιά του πλανήτη. Η απόκτηση οπτικής και προ-
οπτικής εξαγωγών είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους παρα-
γωγούς στα Βαλκάνια και τη Ν. Ευρώπη, καθώς τα κρασιά τους τι-
μόνται υψηλά. Η αποτελεσματική και ειλικρινής επικοινωνία των 
κρασιών αυτών γύρω από θέματα προέλευσης και ποιότητας είναι 
ζωτικής σημασίας, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως πολλά απο αυτά α-
κόμα και στα χέρια ταλαντούχων εξαγωγέων θα έχουν μία και μόνο 
ευκαιρία τοποθέτησης σε κάποια σημαντική αγορά.

Θα επηρεάσει το Brexit την οινική εκπαίδευση 
εντός κι εκτός Η.Β και γιατί;

Σε κάθε χώρα όπου υπάρχει δίψα για μάθηση και οι εταιρίες 
που εμπλέκονται στο κρασί επενδύουν σε αυτό, θα συνεχίσει 
να υπάρχει η αντίστοιχη άνθιση στην εκπαίδευση.  Υπάρχουν 
λίγες ώριμες οινικές αγορές στον πλανήτη. Ακόμα και στο Η.Β 
το οποίο διαθέτει οινική βιομηχανία-αγορά για περισσότερα α-

πο 200 χρόνια και βίωσε απο τη δεκαετία του 1970 ως σήμερα, 
σημαντική αύξηση στην κατανάλωση, λιγότεροι απο 0,5% των 
ανθρώπων που συγκροτούν τη βιομηχανία φιλοξενίας διαθέ-
τουν οποιουδήποτε επιπέδου πιστοποιημένη οινική εκπαί-
δευση. Έτσι, καταλαβαίνει κανείς πως ακόμα υπάρχει ένας τε-
ράστιος κόσμος που θα συναντήσει, ξεκινόντας απο το άμεσο 
μέλλον, την οινικη εκπαίδευση καθώς και οι αντίστοιχες προ-
κλήσεις.

Ποια/ες είναι οι αγαπημένες σας ελληνικές  ποικιλίες;

Κατά τη γνώμη μου σημαντικό κομμάτι  της απόλαυσης των Ελ-
ληνικών κρασιών βρίσκεται στο μεγάλο αριθμό διαφορετικών εν-
δογενών ποικιλίών. Πραγματικά απολαμβάνω τις δοκιμές κρασι-
ών απο ποικιλίες που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Συχνότερα απο όλα 
τα άλλα δοκιμάζω και απολαμβάνω Ασύρτικο. Αγαπώ την υψηλή 
του οξύτητα, τη γευστική του πολυπλοκότητα όπου κυριαρχούν  το 
μήλο, το λεμόνι και το βερύκοκο παισιομένα απο  στοιχεία μεταλ-
λικότητας.

Συμμετέχει η οινική εκπαίδευση στον ορισμό 
του οινοπέδιου (terroir);

Οι σπουδαστές μας μαθαίνουν τόσο για τους φυσικούς παράγοντες 
στον αμπελώνα όσο και για τους ανθρώπινους παράγοντες , στον α-
μπελώνα και το οινοποιείο, που επιδρούν στο στυλ και την ποιότη-
τα του κρασιού. Υπό αυτή την εκπαιδευτική οπτική, σαφέστατα α-
ποκτούν την απιτούμενη γνώση για να κατανοήσουν  τις γευστικές 
ποιοτικές παραμέτρους ενώς κρασιού καθώς και τις όποιες γευστι-
κές διαφορετικότητες μεταξύ διαφορετικών κρασιών  

To WSET αποτελεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, τον 
θεμελιώδη λίθο της οινικής εκπαίδευσης. Μέρα με 
τη μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν 
πως πλησιάζει η ώρα της ανθρώπινης διαστημικής 
μετανάστευσης. Είναι το WSET έτοιμο να 
πρωταγωνιστήσει και σε μια τέτοια πρόκληση;

 Όπως συνέβη με κάθε νέα αγορά. Αν υπάρξει ζήτηση σαφέστατα 
και θα αναλάβουμε την πρόκληση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Λάζαρος Γατσέλος * Οινολόγου Dip. WSET
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ RIESLING 
ΣΤΟ SCHLOSS 
JOHANNISBERG

Με µια µακρά ιστορία οινοποίησης, που 
ξεκινά από τους αποφασισµένους να 
διαπρέψουν στην οινοποιία Βενεδικτίνους 
µοναχούς του 12 µ.Χ. αιώνα, ο αρχαιότερος 
αµπελώνας µε Riesling στον κόσµο 
απλώνεται στο λόφο του Johannisberg που 
φιλοξενεί το οµώνυµο κτήµα

Ταξίδι  Γερμανία

ΚΕΙΜΕΝΟ Παναγιώτης Πασχαλίδης  
* Υποψήφιος Dip. WSET
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Η ποικιλία Riesling πιστεύεται ότι α-
ποτελεί τη βασίλισσα των λευκών 
ποικιλιών αμπέλου στον μάταιο 
τούτο κόσμο, και όχι άδικα καθώς 
δίνει κάποια από τα μακροβιότερα  

λευκά κρασιά στον πλανήτη, αλλά και έχει τη 
δυνατότητα να παράγει τόσο ξηρά όσο και γλυκά 
κρασιά με γοητευτικά αρώματα, καθαρό φρού-
το, υψηλή οξύτητα και αντικατοπτρίζοντας το 
οινοπέδιο - «terroir»  δίνει διαφορετικές και πά-
ντα ενδιαφέρουσες εκφάνσεις ορυκτότητας. Κα-
τά πολλούς ειδικούς του κρασιού, Riesling είναι 
η Γερμανία και Γερμανία είναι το Riesling, και 
ποιος είμαι εγώ να το αμφισβητήσω; 

ΣΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ RHEINGAU

Και βέβαια μια από τις περιοχές της Γερμανίας 
που ξεχωρίζει για τους ιστορικούς και φημισμέ-
νους αμπελώνες της είναι το Rheingau, γενέτει-
ρα κάποιων εκ των πιο ιστορικών και μακροβιό-
τερων οινοποιείων στη Γερμανία και γενικότερα 
στον κόσμο, καθώς και εξαιρετικών και σπάνιων 
κρασιών. Σημιεωτέον ότι το Rheingau είναι μία α-
πό τις μικρότερες περιοχές που παράγουν κρασί 
στη Γερμανία με 3.155 εκτάρια έκταση αμπελώ-
νων το 2013 και το 3% του κρασιού που παράγε-
ται στη χώρα. Παρόλα αυτά αποτελεί μοναδικό οι-
νοτουριστικό προορισμό με την κωμόπολη του R-
ϋdesheim να δέχεται σε ετήσια βάση περί τα τρία 
εκατομμύρια επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της υφηλίου κατά την τουριστική σαιζόν 
που ξεκινά από τις πρώτες μέρες του Απριλίου 
και φθάνει μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου…. 
Ταυτόχρονα στην περιοχή βρίσκεται το χωριό 
Geisenheim, έδρα του πασίγνωστου και ενός εκ 
των πιο σημαντικών  πανεπιστήμιων Οινολογί-
ας, με σπουδαίο ερευνητικό και πειραματικό έργο 
τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην 
περιοχή του Rheingau βασιλεύει το Riesling με 
συντριπτικά ποσοστά ενώ  μικρές εκτάσεις καλύ-
πτει το Pinot Noir (Spätburgunder στα γερμανι-
κά) και η ποικιλία Sylvaner στις περιοχές κυρί-
ως που το Rheingau συνορεύει με το Mittelrhein.
Με αυτό το γεωγραφικό στίγμα ξεχωρίζει στο χάρ-
τη το χωριό Johannisberg με τον ομώνυμο λόφο, 
πάνω στον οποίο δεσπόζει το πρώην μοναστήρι, 
παλάτι και νυν οινοποιείο Schloss Johannisberg. 

ΑΠΟ ΤΟ 1100 Μ.Χ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

Η ιστορία του ξεκινά περίπου το 1100 μ.Χ. όταν 
Βενεδικτίνοι μοναχοί αποφασίζουν να χτίσουν έ-
να μοναστήρι στο λόφο Bischofsberg, που το 1130 
μ.Χ. παίρνει το όνομα Johannisberg αφιερωμένο 
στον Άγ. Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι υπάρχουν έγγραφες αναφορές στους α-
μπελώνες του λόφου, αλλά και την ποιότητά τους 
από το 817 μ.Χ. Υπό την καθοδήγηση των μονα-
χών, που και χρόνο να διαθέσουν για αμπελο-
καλλιέργεια είχαν αλλά και δυνατότητες να   
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κρατούν αρχεία με τις εσοδείες και να βελτι-
ώνουν τεχνικές, ξεκινά η μακρά ιστορία οι-
νοποίησης. Το αρχικό κτίσμα καθώς και η 
εκκλησία καταστρέφονται ολοσχερώς τον 
16ο αιώνα κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης 
αγροτών και πληβείων ενάντια στην υψη-
λή κοινωνία που ξέσπασε στη Γερμανία και 
σε γερμανόφωνες χώρες, γνωστή στα γερ-
μανικά σαν Deutscher Bauernkrieg.
Η νεότερη ιστορία ξεκινά τον 18ο αιώνα 
και πιο συγκεκριμένα το 1716 όταν το αβα-
είο της πόλης Fulda που βρίσκεται σε μι-
κρή απόσταση αγοράζει την έκταση αμπε-
λώνων που περιβάλλει τα συντρίμμια του 
μοναστηριού υπό την καθοδήγηση του η-
γούμενου και πρίγκιπα Konstantin von 
Buttlar και ξεκινά την κατασκευή ενός πα-
λατιού ακριβώς. Έτσι και το κτήμα παίρ-
νει το όνομά του Schloss Johannisberg, δη-
λαδή το παλάτι του Johannisberg. Η οινο-
ποίηση ξεκινά και πάλι επίσημα στο λό-
φο του Johannisberg, ο οποίος φυτεύεται 
εξ ολοκλήρου και εκ νέου με την ποικιλία 
Riesling, καθιστώντας το σαν τον παλιότε-
ρο αμπελώνα της ποικιλίας παγκοσμίως. 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΟΥ SPATLESE

Όπως παραδίδεται, το πρωτόκολλο της ε-
ποχής προέβλεπε ότι για να προχωρήσει 
ο τρύγος, έπρεπε να ληφθεί η απαραίτη-
τη άδεια από το αβαείο της Fulda, κάπου 
150 χιλιόμετρα μακριά.  Έτσι λοιπόν στάλ-
θηκε και το έτος  1775 αγγελιοφόρος, ώστε 
να λάβει την απαραίτητη έγκριση. Ο αγ-
γελιοφόρος αυτός όμως καθυστέρησε για 
αρκετές εβδομάδες λόγω αδιευκρίνιστων 
συνθηκών στη διαδρομή, πιθανότατα γέ-
νους θηλυκού… Έτσι ο καιρός πέρασε και 
τα σταφύλια στα αμπέλια προσεβλήθη-
σαν από ευγενή σήψη. Μόλις ο αγγελιο-
φόρος έφθασε και υπό την πίεση που θα 
δεχόταν ο υπεύθυνος του οινοποιείου, ώ-
στε να παραδώσει κάποια ποσότητα κρα-
σιού στο αβαείο, έδωσε την εντολή να ξε-
κινήσει ο τρύγος. Στη συνέχεια οινοποίη-
σε αυτά τα προσβεβλημένα από την ευγε-
νή σήψη σταφύλια δημιουργώντας τελι-
κά ένα νέο στυλ κρασιού το «Spätlese», α-
πό σταφύλια όψιμου τρύγου και με τα χα-
ρακτηριστικά αρώματα του βοτρύτη. 
Η τεχνική αυτή από εκεί και μετά αποτέ-
λεσε σταθερή έκφραση των κρασιών από 
το Schloss Johannisberg και αποτελεί την 
πρώτη επίσημη εμφάνιση αυτού του εί-
δους κρασιού στον κόσμο. Φυσικά οι επό-
μενες γενιές αποτίωντας φόρο τιμής στον 
«τσαχπίνη» αγγελιοφόρο, έχουν στήσει το 
άγαλμά του πάνω στο αλογάκι του, που 
βρίσκεται σε περίοπτη θέση στους κήπους 
του οικήματος του Schloss Johannisberg. 

Η ιστορία από εκεί και μετά έχει διάφο-
ρες ανακατατάξεις και το οινοποιείο άλ-
λαξε χέρια αρκετές φορές.  Πέρασε στα 
χέρια του πρίγκιπα Γουλιέλμου του 5ου 
της Ολλανδικής Αυτοκρατορίας την πε-
ρίοδο 1802-1803, ενώ υπό την παρουσία 
του Goethe το κτήμα περνά στην κατοχή 
του Αυστριακού Αυτοκράτορα το 1815. Το 
1816 ο Αυτοκράτορας Franz  ο 1ος της Αυ-
στρίας δωρίζει το Schloss Johannisberg 
στον Καγκελάριό του, «Clemens Wenzel 
Lothar Fürst von Metternich» σε ανα-
γνώριση της προσφοράς του, υπό την πο-
λύ σημαντική προϋπόθεση ότι το ένα δέ-
κατο της συνολικής ετήσιας σοδειάς θα 
δίδεται σαν αντάλλαγμα στον Οίκο των 
Αψβούργων, κάτι που ακολουθεί το κτή-
μα μέχρι και τις μέρες μας, πιθανότατα 
πια σε μορφή κρασιού ή χρημάτων με δι-
καιούχους τους απόγονους και νόμιμούς 
κληρονόμους της δυναστείας. 
Το 1942 κατά την περίοδο του Β Παγκόσμι-
ου Πολέμου το Schloss Johannisberg  κα-
ταστράφηκε από ένα ατυχές και συνάμα α-
πρόβλεπτο γεγονός. Όταν συμμαχικά αερο-
πλάνα πετούσαν το βράδυ της 12ης Αυγού-
στου με προορισμό το Βερολίνο, κάποιο από 
αυτά υπέστη βλάβη. Ο πιλότος του θεώρησε 
κάλο να ρίξει τις βόμβες του πιο νωρίς αφού 
ήταν βέβαιο ότι δε θα έφθανε μέχρι τον προ-
ορισμό του. Έτσι επέλεξε μια ήσυχή πλαγιά 
δίπλα στον ποταμό Ρήνο και ξεφορτώθηκε 
το «εκρηκτικό» φορτίο του. Δυστυχώς το 
μέρος που έπεσαν οι βόμβες ήταν ο λόφος 
του Johannisberg με αποτέλεσμα τα οική-
ματα να καούν ολοσχερώς, ενώ σώθηκαν οι 
περιμετρικοί τοίχοι και αποτέλεσαν τις βά-
σεις και τα σχέδια για την ανακατασκευή 
του παλατιού και του πρώτου υπογείου κε-
λαριού από το ζεύγος «Fürstin Tatiana και 
Paul Alfons Fürst von Metternich» σε όλο 
το αρχικό του μεγαλείο κατά το έτος 1965. 
 

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ OETKER

Σήμερα το Schloss Johannisberg  ανήκει 
στον γερμανικό κολοσσό της οικογένειας 
Oetker. Και συνεχίζει να παράγει εξαιρε-
τικά κρασιά από Riesling ενώ ταυτόχρονα 
υπό την σκέπη των Oetker αλλά και του 
κτήματος, έχει περιέλθει και το γειτονικό 
G.H. von Mumm οινοποιείο που παράγει 
εντυπωσιακά κρασιά. Υπό τον Γερμανικό 
οινικό νόμο, το Schhloss Johannisberg α-
ποτελεί ανεξάρτητη ΠΟΠ ζώνη, χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω Γεω-
γραφική Ένδειξη. Ταυτόχρονα το παλάτι  
δεσπόζει πάνω στον ομώνυμο λόφο δίπλα 
στον ποταμό Ρήνο και αποτελεί οινοτου-
ριστικό προορισμό για τους οινόφιλους 
που επισκέπτονται την περιοχή. 

Το Schhloss 
Johannisberg αποτελεί 
ανεξάρτητη ΠΟΠ ζώνη, 

χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε περαιτέρω 

Γεωγραφική Ένδειξη 

Ταξίδι  Γερμανία
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Το άγαλμα του 
«τσαχπίνη» 

αγγελιοφόρου ο οποίος 
εν έτει 1775 συνέβαλε 

στη δημιουργία του οίνου 
ευγενούς σήψης Spatlese

Επάνω: Ο επισκέπτης µπορεί να 
ξεναγηθεί στους αµπελώνες, να 
µάθει την ιστορία του κτήµατος 
από τα χείλη των ειδικών, αλλά 
και να περιηγηθεί στα δύο υπόγεια 
επίπεδα, όπου βρίσκεται το νεότερο 
κελάρι από το 1950, αλλά και η 
«Bibliotheca Subterranea» µε 
µαρτυρίες από το 1786 όπου 
και φυλάσσεται η παλαιότερη 
εµφιαλωµένη εσοδεία του Schloss 
Johannisberg από το 1748. 

∆εξιά: Η νεότερη ιστορία του 
κτήµατος ξεκινά το 1716 όταν 
το αβαείο της πόλης Fulda 
αγοράζει την έκταση αµπελώνων 
που περιβάλλει τα συντρίµµια 
του µοναστηριού και ξεκινά την 
κατασκευή ενός παλατιού.
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Ειδήσεις

ΒΕΛΓΙΟ

CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR

ΚΡΑΣΙ Η ΜΠΥΡΑ;

Το γαλλικό σατό Phélan Ségur, που αποτελεί 
ένα από τα πολλά υποσχόμενα κτήματα του 
Μπορντό,  πουλήθηκε στον Philippe Van 
de Vyvere, ιδρυτή του ναυτιλιακού κολοσ-
σού Sea-Invest, σύμφωνα με πληροφορίες 
του Wine Spectator. Ο Βέλγος επιχειρηματί-
ας το αγόρασε από την οικογένεια Gardinier, 
το αντίτιμο δεν έχει γίνει γνωστό αλλά η δια-
δικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρ-
χές του 2018. Με βάση τη συμφωνία ο Van 
de Vyvere θα αποκτήσει τον αμπελώνα 70 ε-
κταρίων στο Saint-Estèphe και το οινοποιείο. 
«Ερωτεύτηκα αμέσως το σατό Phélan Ségur. 
Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτήμα. Μί-
λησα αρκετές φορές με τ’ αδέρφια Gardinier 

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ 
PHILIPPE VAN 
DE VYVERE

Βέλγος οινοποιός έφτιαξε λευκό 
κρασί με γεύση μπύρας

Τέλος στο δίληµµα κρασί ή µπύρα έβαλε ο 49χρονος Βέλγος οινοποιός Filip De-
croix καθώς κατάφερε να τελειοποιήσει τη φόρµουλά του για το «Steenstraet-
se Hoppewijn», ένα λευκό κρασί µε γεύση µπύρας, που δηµιουργήθηκε από 
τον συνδυασµό Chardonnay µε βελγικό λυκίσκο. Η επίτευξη του συνδυασµού 
λευκού κρασιού µε λυκίσκο ήταν µια πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Ο 
Decroix ήδη έχει έτοιµες για αποστολή περίπου 3.000 φιάλες «Steenstraetse 
Hoppewijn», ενώ εργάζεται για µια δεύτερη παρτίδα 8.000 φιαλών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Φανή Γιαννακοπούλου

DECANTER FINGER LAKES

Αλεύρι από οινοστάφυλα 
έφτιαξαν στις ΗΠΑ 
Μια ευρεία ποικιλία αλεύρων χρησιμοποιώντας υπο-
λείμματα από γνωστές ποικιλίες οινοστάφυλων όπως 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Riesling, 
Gerwurztraminer και ένα μείγμα ερυθρών δημιούργη-
σε η αμερικανική εταιρεία Finger Lakes, σύμφωνα με 
την ιστοσελίδα Decanter.com. Επιπλέον, από αυτά τα 
αλεύρια η εταιρεία φτιάχνει κρακεράκια, cupcakes και 
τρούφες. «Αρχικά προσπάθησα να φτιάξω βιοντίζελ α-
πό το έλαιο που περιέχεται στα κουκούτσια των σταφυ-
λιών όταν το οινοποιείο πιέζει τα σταφύλια για να βγά-
λουν το χυμό τους. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος των υ-
πολειμμάτων αποτελείται από τη φλούδα, που έχει πολ-
λά θρεπτικά συστατικά αλλά παραδοσιακά στις ΗΠΑ α-
πορρίπτονταν», αναφέρει η Hilary Niver-Johnson δη-
μιουργός της μικρής εταιρείας Finger Lakes. Σύμφωνα 
με την ίδια το αλεύρι κρασιού χρησιμοποιείται συμπλη-
ρωματικά στα αλεύρια που ήδη υπάρχουν και δεν απο-
σκοπούν στο να τ’ αντικαταστήσουν. 

Περίπου 72 ευρώ

Το κόστος για 
ένα πακέτο µε 8 
αλεύρια κρασιού 
από διαφορετικές 
ποικιλίες 
οινοστάφυλων 
ξεκινά µε 63,52 λίρες 
(περίπου 72,10 ευρώ).
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ

PENFOLDS GRANGE 1951

ώστε να γίνει κατανοητό ότι ήμουν ένας α-
γοραστής που θα σεβαστεί την ιστορία του 
κτήματος και ότι ήμουν αποφασισμένος να 
συνεχίσω την εξαιρετική δουλειά που γί-
νεται εκεί», ανέφερε ο Van de Vyvere στο 
Wine Spectator. «Ο παππούς μου ήταν α-
φοσιωμένος γνώστης και συλλέκτης κρα-
σιών του Μπορντό και από όταν ήμουν πο-
λύ νέος μου έμαθε αυτόν τον κόσμο και α-
πό τότε συνεχίζω την οικογενειακή παρά-
δοση. Έχω πολλούς φίλους που έχουν τα δι-
κά τους οινοποιεία στο Μπορντό και το όνει-
ρό μου ν’ αποκτήσω το δικό μου έγινε πραγ-
ματικότητα όταν συνάντησα την οικογένεια 
Gardinier», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Ο αµπελώνας δηµιουργήθηκε 
το 1810 και το σατό χτίστηκε 

µια δεκαετία αργότερα από 
τον Ιρλανδό έµπορο Bernard 

Phélan. Στην  οικογένεια 
Gardinier περιήλθε από το 
1985 και τα τρία αδέρφια 

Thierry, Laurent και Stéphane 
ήταν υπεύθυνοι από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1990.

1810

Πάνω από 35.000 
ευρώ για μια σπάνια 
φιάλη κόκκινου οίνου
Μια πολύ σπάνια φιάλη κρασιού του 
υπέροχου αµπελώνα Penfolds στην 
Αυστραλία πωλήθηκε σε δηµοπρασία 
έναντι 51.750 δολαρίων Αυστραλίας 
(35.158 ευρώ), ποσό συνιστά ρεκόρ, 
όπως ανακοίνωσε αυστραλιανός οίκος 
δηµοπρασιών. Πρόκειται για ένα Penfolds 
Grange του 1951, πρώτου millesime 
αυτού του συλλεκτικού ερυθρού οίνου µε 
βάση το syrah, του οποίου ενδεχοµένως 
αποµένουν περίπου µόνο 20 φιάλες. «Είναι 
πολύ σπάνιο να πετύχεις αυτό το είδος του 
συνδυασµού, αλλά η φιάλη αυτή αποτελεί 
µέρος της ιστορίας του αυστραλιανού 
κρασιού», δήλωσε ο Νικ Στάµφορντ, 
ιδιοκτήτης του MW Wines που οργάνωσε 
τη δηµοπρασία την Τετάρτη 19 Ιουλίου 
2017 στη Μελβούρνη. «Πιστεύουµε 
ότι είναι ένα από τα ακριβότερα κρασιά 
που έχουν πουληθεί στην Αυστραλία», 
πρόσθεσε χωρίς να αποκαλύψει το όνοµα 
του νέου κατόχου του. 

Ο οινικός κόσμος αποχαιρέτησε  
τον οινοποιό Χαρίδημο Χατζηδάκη
Ένας από τους σηµαντικότερους Έλληνες οινοποιούς, ο Χαρίδηµος Χατζηδάκης, έφυγε από τη 
ζωή στις 11 Αυγούστου 2017.  Με καταγωγή από το Τυµπάκι, κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της 
Σαντορίνης αφού µε τον Θαλασσίτη του είχε συστήσει στους Έλληνες την οξύτητα, το Ασύρτικο και 
το µοναδικό terroir του νησιού. Έχαιρε µεγάλης εκτίµησης στη Σαντορίνη, ενώ πολλά διεθνή µέσα 
είχαν κάνει εκτενή και εγκωµιαστικά αφιερώµατα στα εξαιρετικά βιολογικά κρασιά του.
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Εκδηλώσεις

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Μέρες Πολιτισμού και Οίνου  
για άλλη μια χρονιά στη Νεμέα

Για 13η χρονιά πραγµατοποιήθηκαν φέτος οι Μεγάλες Μέρες 
Νεµέας 2017, ο θεσµός που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσµος 
Οινοποιών ΠΟΠ Νεµέας, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός και ο 
∆ήµος Νεµέας µε στόχο την προβολή του ονοµαστού κρασιού 
της περιοχής µε βάση την ποικιλία Αγιωργίτικο και οι οποίες 
εγκαινιάστηκαν στο ∆ηµαρχείο της Νεµέας το Σάββατο 26 
Αυγούστου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  Βαγγέλη 
Αποστόλου. Μαζί µε τις παράλληλες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο 
πραγµατοποιούνται, τα τοπικά οινοποιεία είχαν ανοιχτές τις πόρτες 
τους στο κοινό το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Σεπτεµβρίου. 

Ξεπέρασαν 
κάθε προσδοκία 
οι επισκέπτες στο 
Οινοποιείο Λαφαζάνη 

2�3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Με µεγάλη επιτυχία εορτάστηκαν το 
διήµερο 2-3 Σεπτεµβρίου στο Οινοποιείο 
Λαφαζάνη οι Μεγάλες Μέρες της 
Νεµέας. Εκατοντάδες επισκέπτες 
πέρασαν από τις εγκαταστάσεις του στις 
Αρχαίες Κλεωνές, ξεναγήθηκαν στα 
κελάρια και δοκίµασαν τα κρασιά. Το 
Σάββατο το µεσηµέρι ανοίχτηκαν φιάλες 
από την πιο παλιά Νεµέα, δοκιµάστηκαν 
και συζητήθηκε η εξέλιξή της στο χρόνο. 
Το οινοποιείο άνοιξε τις πόρτες του 
και τις δύο µέρες από τις 10:00 π.µ. το 

πρωί έως τις 19:00 µ.µ. το απόγευµα 
για ξεναγήσεις στους χώρους του και 
γευστικές δοκιµές. Το Σάββατο ήταν µια 
µέρα αφιερωµένη στο Θέατρο Σκιών, 
ενώ όλο το διήµερο φιλοξενήθηκαν 
στο υπόγειο κελάρι του οινοποιείου 
αντικείµενα από την προσωπική συλλογή 
του σπουδαίου καραγκιοζοπαίχτη 
Σωτήρη Χαρίδηµου.  Η Κυριακή, όπως 
κάθε χρόνο, ήταν ηµέρα αφιερωµένη στο 
«παραδοσιακό πάτηµα» µε τη συµµετοχή 
να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Στις Μεγάλες Μέρες της Νεµέας συµµετείχαν σχεδόν 
όλα τα οινοποιεία της περιοχής που άνοιξαν τις πόρτες 
τους και πραγµατοποίησαν παράλληλες εκδηλώσεις.
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Το νέο τεύχος
έρχεται στις 14 Οκτωβρίου

µε την Agrenda 
B & B

M A G A Z I N E

ο κοσμοσ τησ μπιρασ και τησ απολαυσησ
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Cellier Wine Fair 2017

Στον Χάρτη των Γεύσεων 
όλες οι τελευταίες οινικές τάσεις

Τις πόρτες του ανοίγει το 12ο Cellier Wine 
Fair την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στο Hilton 
Athens. Επιλεγµένα κρασιά και αποστάγµατα, 
premium cocktails και delicatessen, από τους 
καλύτερους Έλληνες και ξένους παραγωγούς, 
αποτελούν το αντικείµενο της έκθεσης, που 
θα πραγµατοποιηθεί για 12η συνεχή χρονιά. 
Εκεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά γνωστούς οινοποιούς, 

να ανταλλάξουν µαζί τους απόψεις, να µάθουν 
τη διαδικασία δηµιουργίας των προϊόντων 
τους, να γευτούν µερικές από τις καλύτερες 
ετικέτες του ελληνικού και του παγκόσµιου 
αµπελώνα και να αγοράσουν τα προϊόντα που 
θέλετε σε προνοµιακές τιµές από το  σηµείο 
πώλησης.  Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί από 
τις 11:00 π.µ. έως τις 20:00 µ.µ. στο Hilton 
Athens, αίθουσα Τερψιχόρη. 

Σε έναν νέο και µεγαλύτερο χώρο η Wine 
Plus και ο Χάρτης των Γεύσεων καλούν 
οινόφιλους και µη να ανακαλύψουν τη µαγεία 
του κρασιού. Για πρώτη φορά στην πολύχρονη 
ιστορία της η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί 
στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης 
της ∆ΕΘ Helexpo, το οποίο για δύο µέρες θα 
µεταµορφωθεί σε έναν τεράστιο µαγνήτη 
που θα συγκεντρώσει όλο τον κόσµο του 
κρασιού της Ελλάδας. Οινοπαραγωγοί, 
αποσταγµατοποιοί, εισαγωγείς οίνων, 
επαγγελµατίες του κρασιού, της εστίασης, του 
τουρισµού και χιλιάδες οινόφιλοι καλούνται να 
δοκιµάσουν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν 
απόψεις και εµπειρίες σε ένα καλαίσθητο και 
πολιτισµένο περιβάλλον. 
Την ίδια στιγµή θα παρουσιαστεί ένα τεράστιο 
φάσµα κρασιών, ξεκινώντας από τα φρέσκα, 
τις νέες ετικέτες και συσκευασίες, αρκετές 
από τις οποίες θα κάνουν το ντεµπούτο 
τους στην εκδήλωση φθάνοντας έως τις 

κορυφαίες ελληνικές και τις συναρπαστικές 
διεθνείς επιλογές. 

Πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις
Ένα γεµάτο πρόγραµµα εκδηλώσεων προτείνει 
κάθε χρόνο ο Χάρτης των Γεύσεων και η 
φετινή διοργάνωση, χορηγός επικοινωνίας 
της οποίας είναι το Wine Trails, δεν αποτελεί 
εξαίρεση. Μάλιστα, όπως σηµειώνει η Wine 
Plus, ο νέος χώρος επιτρέπει τη δηµιουργία 
4 διαφορετικών σκηνών: α) Την κλειστή 
αίθουσα Marco Polo για απαιτητικές γευστικές 
δοκιµές, παρουσιάσεις και συζητήσεις. β) 
Έναν ευρύχωρο ανοιχτό χώρο για Γευστικές 
Εξερευνήσεις. γ) Τον µεγαλύτερο χώρο για 
το πολύ επιτυχηµένο και µε µεγάλη ζήτηση 
Wine School και δ) το καινούργιο Θέατρο 
Γεύσης για άνετες µαγειρικές επιδείξεις. 
∆έσµευση σύµφωνα µε τη διοργανώτρια Wine 
Plus αποτελεί η προσφορά σε εκθέτες και 
επισκέπτες της έκθεσης υπηρεσιών ποιότητας 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2�3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εκδηλώσεις
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Το μεγάλο συνέδριο 
για  τον τουρισμό

Η  SITEVI γίνεται 
40 ετών το 2017

Στις 19-21 Οκτωβρίου 2017 η Σαντορίνη 
φιλοξενεί το σηµαντικό ∆ιεθνές Συνέδριο 
«Τουρισµός: Τάσεις, Προοπτικές και 
Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και τους 
Προορισµούς» που θα 
πραγµατοποιηθεί στο 
Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος 
Μ. Νοµικός, στο Φηροστεφάνι 
µε χορηγό επικοινωνίας το 
Wine Trails. Πρόκειται για το 5ο 
∆ιεθνές Συνέδριο Τουρισµού 
(http://imic2017.conferences.gr/
past-aegean-university-con-

ferences/)  του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
«Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του 
Τουρισµού» και του Εργαστηρίου Τουριστικών 
Ερευνών και Μελετών, του Τµήµατος 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το 
13ο Συνέδριο της γνωστής 
σειράς IMIC (http://imic2017.
conferences.gr/past-imics/) της 
Ηλιότοπος Συνέδρια τα οποία 
ένωσαν φέτος τις δυνάµεις 
τους. http://imic2017.confer-
ences.gr 

Από τις 28 ως τις 30 Νοεµβρίου 2017, 
στο Εκθεσιακό Πάρκο του Μονπελιέ, 
θα πραγµατοποιηθεί η SITEVI, που 
κλείνει φέτος 40 χρόνια πρωτοπορίας 
και τεχνογνωσίας. Πρόκειται για τη 
µεγαλύτερη διεθνή έκθεση αγροτικού 
εξοπλισµού και τεχνογνωσίας για την 
παραγωγή αµπέλου - οίνου, ελιάς και 
οπωροκηπευτικών.
Η SITEVI ανεβάζει τον πήχη φέτος 
καλύπτοντας το 97% της εµπορικής της 
επιφάνειας (έναντι 87% το 2015 την ίδια 
περίοδο). Σε αυτό συνέβαλε η µεγάλη 
άνοδος του αριθµού των διεθνών 
επιχειρήσεων (+12%), ενώ σηµαντική 
είναι και η αύξηση στους τοµείς της 
οινοποίησης, της συσκευασίας και 
των υλικών δενδροκαλλιέργειας, των 
κηπευτικών και των χώρων πρασίνου, 
επιβεβαιώνοντας έτσι τη βούλησή της 
έκθεσης να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
τριών παραγωγικών κλάδων.
Σηµειώνεται ότι µε την ευκαιρία των 
40 της χρόνων, η SITEVI δίνει ακόµα 
περισσότερο χώρο στην καινοτοµία. 
Τέλος µε τον ειδικό χώρο υποδοχής   
για τους διεθνείς επισκέπτες, η 
SITEVI ολοκληρώνει τον κατάλογο 
των υπηρεσιών της. Περισσότερες 
πληροφορίες:  CCI France-Grèce c/o Pro-
mosalons Grèce: (email: aantonakaki@
promosalons.gr)
https://www.sitevi.com/

19�21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28�30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

7-11 Οκτωβρίου 
Anuga Κολωνία
Aπό 7 µέχρι 11 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί 
στην Κολωνία η µεγαλύτερη ∆ιεθνής Έκθεση 
Τροφίµων και Ποτών στον κόσµο, που αποτελεί 
ταυτόχρονα τη σηµαντικότερη επιχειρηµατική και 
επικοινωνιακή πλατφόρµα για τον κλάδο.

8 Οκτωβρίου 
Κρασιά του Αιγαίου
Τα κρασιά των νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
παρουσιάζουν για άλλη µια χρονιά στο αθηναϊκό 
κοινό οι παραγωγοί τους, την Κυριακή 8 
Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Μ. Βρετανία.

13-14 Οκτωβρίου 
London Greek Wine Festival
To φηµισµένο Φεστιβάλ Ελληνικού Κρασιού, που 
πραγµατοποιείται στο εστιατόριο Greek Larder 
του Λονδίνου επιστρέφει φέτος πιο πλούσιο από 
ποτέ Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Οκτωβρίου.

5 Νοεμβρίου 
ΟιΝοτικά
Οι Οινοποιοί της Κρήτης οργανώνουν για πρώτη 
φορά στην Αθήνα, την έκθεση Κρητικού κρασιού 
ΟιΝοτικά στις 5 Νοεµβρίου, στη «Μ. Βρεταννία».

12 Νοεμβρίου 
Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Οινοτουρισµού
Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινοτουρισµού (European 
Day of Wine Tourism) γιορτάζεται κάθε χρόνο από 
το 2009 τη δεύτερη Κυριακή του Νοεµβρίου. 

19 Νοεμβρίου 
Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά
Η αφρόκρεµα των ερυθρών κρασιών της 
ελληνικής αγοράς περιµένει τους οινόφιλους 
στην Μεγάλη Βρετανία, την Κυριακή 19 
Νοεµβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

26 Νοεμβρίου 
ΟινοΚεντρικά
Τα κρασιά της Κεντρικής Ελλάδας θα 
παρουσιάσουν στο κοινό της πρωτεύουσας 
οινοποιοί µέλη της Ενωσης Οινοπαραγωγών του 
Αµπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας (ΕΝΟΑΚΕ), 
στην εκδήλωση γευσιγνωσίας «ΟινοΚεντρικά».

Εκδηλώσεις πού & πότε
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Ανεκτίμητος θησαυρός 
221 ετών στο κελάρι 
του Liberty Hall

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φανή Γιαννακοπούλου

Ανεκµετάλλευτοι οίνοι ηλικίας 
221 ετών, οι οποίοι είχαν 
αποσταλεί λίγο µετά την 
Αµερικανική Επανάσταση στις 
ΗΠΑ, αποκαλύφθηκαν στα 
πλαίσια των έργων αναστύλωσης 
του µουσείου πολιτιστικής 
κληρονοµιάς Liberty Hall του 
Νιοt Τζέρσεϊ. Η ιστορική αυτή 
οινική συλλογή περιελάµβανε 
τρία κρασιά από τη Μαδέρα από 
το 1796 και 42 νταµιτζάνες από 
τη δεκαετία του 1820, όπως 
αναφέρει σε δηµοσίευµά της η 
ιστοσελίδα NJ.com

«Ξέραµε ότι υπήρχε πολύ οινόπνευµα εκεί κάτω, αλλά δεν είχαµε 
ιδέα τι ηλικίας ήταν. Νοµίζω ότι το πιο συναρπαστικό κοµµάτι ήταν 
όταν βρήκαµε κρασιά από τη Μαδέρα του 1796 και µετά η έρευνα 
που κάναµε για να δούµε γιατί βρέθηκαν εδώ και σε ποιον ανήκαν», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Liberty Hall, Τζον Κιν. Τα 
κρασιά, σύµφωνα µε το προσωπικό του µουσείου, στάλθηκαν στο 
Liberty Hall εν αναµονή της προεδρίας του Τζον Άνταµς 1797-1801 
(σ.σ. δεύτερος Πρόεδρος των ΗΠΑ µετά τον Τζορτζ Ουάσινγκτον).  
Η συλλογή των κρασιών αποκαλύφθηκε όταν στα πλαίσια της 
ανακαίνισης του µουσείου γκρεµίστηκε ένας ψεύτικος τοίχος που 
είχε κατασκευαστεί κατά την περίοδο της Ποτοπαγόρευσης. 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η χρηµατική αξία των κρασιών της Μαδέρα του Liberty Hall 
δεν έχει αποκαλυφθεί, είναι η µεγαλύτερη γνωστή συλλογή 
στις ΗΠΑ και µια από τις πλέον εκτεταµένες στον κόσµο. Η 
Αµερική ήταν πάντα µια µεγάλη αγορά για τη Μαδέρα και οι 
αρχικές 13 αποικίες εισήγαγαν 95%  των κρασιών τους από 
αυτό το νησί που βρίσκεται στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό 
και ανήκει στην Πορτογαλία. Εικάζεται ότι η υπογραφή της 
∆ιακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, επισφραγίστηκε µ’ ένα 
ποτήρι κρασιού από τη Μαδέρα και ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο 
Τόµας Τζέφερσον ήταν φαν και οι δύο του κρασιού. Το Liberty 
Hall αποφάσισε να γεµίσει µια καράφα µ’ ένα δείγµα από τα 
αρχικά αυτά µπουκάλια Μαδέρα και ο Τζον Κιν που το δοκίµασε 
υποστηρίζει ότι µοιάζει µε γλυκό Sherry. 

Μέρος της έρευνας 
του Μουσείου έδειξε 
ότι τα κρασιά τα 
εισήγαγε ο Ρόµπερτ 
Λένοξ, ένας 
εκατοµµυριούχος 
έµπορος από τη Νέα 
Υόρκη, ο οποίος είχε 
στην κατοχή του γη 
στο Χάρλεµ και από 
αυτόν πήρε το όνοµά 
της η λεωφόρος 
Lenox.     

Η χρηµατική αξία των 
κρασιών Μαδέρα του 
Liberty Hall δεν έχει 
αποκαλυφθεί, είναι όµως 
η µεγαλύτερη γνωστή 
συλλογή στις ΗΠΑ 
και µια από τις πλέον 
εκτεταµένες στον κόσµο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορία
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TrailsTrails
Τεύχος  Νο 16 
Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 4 ευρώ 

ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ

ISS
N 

22
41

-9
45

4  

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΤΡΥΓΟΣ 2017

ΟΣΟΙ ∆ΙΑΒΑΣΑΝ
περνάνε στην επόμενη τάξη ποιότητας,
πιο αρωματικά τα λευκά, γεμάτα τα κόκκινα

BURN COTTAGE ● C. OTAGO

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ PINOT NOIR

ΤΑΞΙ∆Ι ● ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SCHLOSS
JOHANNISBERG

ΑΠΟ ΤΟ 12ο ΑΙΩΝΑ
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