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Στο εξώφυλλο του Wine Trails
φιλοξενείται µία εικόνα από τις
γυναίκες εργάτριες, στις οποίες
εµπιστεύεται εδώ και χρόνια τον
τρύγο του το Κτήµα Χατζηµιχάλη.
Η φωτογραφία τραβήχθηκε στην
Αταλάντη κατά το ρεπορτάζ
τρύγου 2019 του Wine Trails.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΘΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ
ΜΕ ΡΗΧΗ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ;

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
WINE TRAILS
ΣΤΙΣ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Κλιµατική
Αλλαγή
Μια νέα τεχνολογία
υπόσχεται πλέον
του 50% µείωση της

Η συµβολή του αµπελουργού στην ποιότητα να συνοδεύεται και από συµµετοχή στην υπεραξία.

κατανάλωσης νερού
στο οινοποιείο

Κουµανταρία
Η ιστορία, το παρόν
και το µέλλον του
κρασιού που έχει
συνδέσει το όνοµά
του µε ιππότες και
τις Σταυροφορίες.

Γαλακτικά
βακτήρια
Αυτό που κάποτε
ονόµαζαν δεύτερη
ζύµωση σήµερα
αποτελεί ένα

Τ

ο ότι πηγαίνει σήµερα καλά το ελληνικό κρασί δεν σηµαίνει ότι πηγαίνει το ίδιο καλά και η
εγχώρια αµπελουργία. Μάλλον θα ήταν λάθος να ταυτίζει κανείς τις δύο έννοιες.
Είναι βέβαιο ότι δεν θα µπορούσαν όλοι οι αµπελουργοί στη χώρα µας να είναι και οινοποιοί.
Από την άλλη πλευρά η οινοποίηση δεν θα µπορούσε να πάει µακριά χωρίς τη συστηµατική
υποστήριξη της αµπελουργίας. Το γεγονός ότι η ζήτηση για οινοποιήσιµα σταφύλια, ειδικά σε
κάποιες αµπελουργικές ζώνες, όπως π.χ. στη Σαντορίνη, καθίσταται όλο και εντονότερη, αυτό
δεν σηµαίνει ότι όλα τα σταφύλια που παράγει η χώρα πληρώνονται 3 και 4 ευρώ το κιλό.
Κανείς δεν υποστηρίζει άλλωστε ότι οι στρεµµατικές αποδόσεις, όπως και οι δυνατότητες των
ποικιλιών, είναι ίδιες σε όλη τη χώρα. Εποµένως και οι τιµές δεν θα µπορούσαν να κινούνται
στα ίδια επίπεδα. Το θέµα είναι ο έλεγχος και η στρατηγική ή το αντίστροφο. Οι αµπελουργικές
ζώνες µε τεράστιες δυνατότητες στο ποιοτικό σταφύλι και στα υψηλής προστιθέµενης αξίας
κρασιά θα πρέπει να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλµού τα µεγάλα τους πλεονεκτήµατα.
Ενδεχοµένως θα ήταν χρήσιµο να επαναπροσδιοριστούν µε ανάλογο τρόπο και οι περιοχές
που εξασφαλίζουν µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις και θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για
αντίστοιχης ποιοτικής διαβάθµισης οινικά προϊόντα και αποστάγµατα.
Στο σηµείο αυτό είναι ανάγκη να επισηµανθεί η µεγάλη ζηµιά που έχει κάνει στην
αναδιάρθρωση του ελληνικού αµπελώνα και στην αναβάθµιση των ποικιλιακών δεδοµένων το
καθεστώς των διήµερων και η ιδιότυπη «βιοµηχανία» αποσταγµάτων. Ένα µοντέλο που έχει
αναπτυχθεί στη βάση των «γαλαντόµων» ποικιλιών του κάµπου και των σταφυλιών που δεν
περνούν καθόλου από το οινοποιείο αλλά οδηγούνται απευθείας στο αποστακτήριο.

πολύτιµο εργαλείο
για το τελικό στυλ.
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Εισαγωγή

Μια στρατηγική σύμπραξη
και το μέλλον στον πωματισμό

Η

Του Λάζαρου
Γατσέλου
Οινολόγου
Dip. WSET

To βιδωτό
πώµα
φελλού Helix
γεννήθηκε
µέσα από το
R&D-i της
Αmorim σε
συνεργασία
µε την 0-Ι

είδηση παρουσιάστηκε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίου εμβέλειας που ασχολούνται με το κρασί, την
μπύρα, τα αλκοολούχα ποτά, τον καφέ, τα ροφήματα, καθώς και το
εμφιαλωμένο νερό. Αναμφίβολα, δεν θα
μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού
πρόκειται για τη σύμπραξη δύο στρατηγικών παικτών στον τομέα του πωματισμού.
Δύο στρατηγικών εταίρων που θα χαράζουν πλέον κοινό μονοπάτι.
Vinolok και Αmorim ή Αmorim και
Vinolok είναι πλέον συνεργάτες στην ίδια ομάδα, καθώς η Corticeira Amorim εξαγόρασε το 50% της Vinolok. Αρκετοί αναρωτήθηκαν, ε, και; Πρόκειται για μια ακόμα εμπορική συμφωνία από τις δεκάδες αν όχι εκατοντάδες που συμβαίνουν
καθημερινά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση
μάλλον είναι ξεκάθαρα επιφανειακή και
εστιάζει μόνο και μόνο στα οικονομικά
μεγέθη των δύο πρώην ανταγωνιστών και
νυν συμμάχων, καθώς από τη μία υπάρχει
ο κολοσσός Αmorim με ετήσια έσοδα που
ξεπερνούν τα 760 εκατομμύρια ευρώ, ενώ
από την άλλη υπάρχει η πολλά υποσχόμενη Vinolok με κάτι περισσότερο από 47
φορές λιγότερα κέρδη.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ωστόσο, η συγκεκριμένη απόφαση σύμπλευσης και μελλοντικής κοινής πορείας σημαίνει πολλά περισσότερα από μια
απλή και καθημερινή στρατηγικά εμπο-

ρική εξαγορά. Αναμφίβολα πρόκειται για
τον προάγγελο πως μέσα στην επόμενη
πενταετία πρόκειται να συμβούν εξαιρετικές εξελίξεις στον κόσμο του πώματος.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Corticeira Amorim διαθέτει μακράν
το πιο εκτεταμένο και πολυδάπανο πρόγραμμα έρευνας κι εξέλιξης του κλάδου
(R&D-i), ενώ ταυτόχρονα η Vinolok φημίζεται για τις ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές των γυάλινων και κρυστάλλινων
προϊόντων της καθώς και για μια ροπή
προς την καινοτομία. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας προβλέπουν πως η
Vinolok ως εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί τόσο τη φυσική της έδρα, όσο και το σύνολο των λειτουργιών της.

Κάνε το όπως
οι Henschke.
Μόνο τυχαία
δεν µπορεί
να θεωρηθεί
η επιλογή
Vinolok για τον
πωµατισµό των
κορυφαίων
ερυθρών
κρασιών τους

ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Για την ιστορία, η έδρα της Vinolok βρίσκεται στην Τσεχία και συγκεκριμένα
στην περίφημη κοιλάδα των κρυστάλλων
όπου από το 1550 παράγονται τα διάσημα κρύσταλλα Βοημίας. Έτσι, αυτό που αχνό-φαίνεται και θα αρχίσει να ξεπροβάλλει σιγά- σιγά είναι περαιτέρω γνώση κι εφαρμογές στον τομέα της βιωσιμότητας
των υπαρχόντων προϊόντων, περαιτέρω
μείωση των ορίων ανοχής σε θέματα επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας
των αποτελεσμάτων στην παραγωγή των
προϊόντων, προϊόντα επιπλέον εύχρηστα
καθώς και σημαντικές εξελίξεις στο θέμα
της αισθητικής των πωμάτων.
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ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ Οµάδα Wine Trails

Σε 101 ηµέρες το ελληνικό
κρασί θα βρίσκεται στο
κατώφλι µιας νέας δεκαετίας.
Καθώς ο διεθνής ανταγωνισµός
γίνεται εντονότερος, οι παιδικές
ασθένειες και οι εφηβικές
εξάψεις των περασµένων
δεκαετιών θα πρέπει να
αποτελέσουν µακρινές και
ταυτόχρονα διδακτικές
αναµνήσεις. Αναµφίβολα,
υπάρχει µια κρίσιµη δέσµη
παραγωγών που µε αγάπη για
το προϊόν, σωστό σχεδιασµό,
και διαρκώς σηκωµένα µανίκια
καταφέρνει να λάµψει ακόµα
και τις πραγµατικά δύσκολες
χρονιές, πόσω µάλλον σε
µια τουλάχιστον πολύ καλή
ποιοτικά χρονιά όπως η φετινή.
Παραµένει λοιπόν κρίσιµο
για τη συνολική εικόνα του
ελληνικού κρασιού η δέσµη
να διανθιστεί. Εποµένως,
τι καλύτερο από µια χρονιά
που µπορεί ν’ αποτελέσει το
λάκτισµα για µια εντυπωσιακή
είσοδο σε µια νέα δεκαετία;
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ TSANTALI  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΕΛΑΜΨΑΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ
ΣΤΡΕΣΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
Ο τρυγητός στον αµπελώνα της «Ε. Τσάνταλης ΑΕ», ξεκινά αρχές Αυγούστου και τελειώνει το
δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου. Από τις 15 Αυγούστου, έως το τέλος Σεπτεµβρίου, ωστόσο,
το οινοποιείο είναι… τρελοκοµείο. Αυτές τις 45 ηµέρες όλοι και όλα δουλεύουν στα… κόκκινα
ΚΕΙΜΕΝΟ Λεωνίδας Λιάµης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Περικλής Παναγιωτίδης

«Η ρίεργη για τον αμπελώνα μας.
φετινή χρονιά είναι πολύ πε-

Ξεκίνησε με ικανοποιητικές βροχές,
δεν είχαμε ασθένειες και όλα εξελίσσονταν ωραία, μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Μετά ξεκίνησαν οι καύσωνες. Έχει, πλέον, να βρέξει από τις 20 Ιουλίου», στο Wine Trails διευθυντής αμπελουργικού τομέα της «Ε. Τσάνταλης
ΑΕ», Γιώργος Σαλπιγγίδης. Τον συνα-

ντήσαμε στο οινοποιείο του Αγ. Παύλου Χαλκιδικής, σε ένα διάλειμμα του
τρύγου και όπως μας είπε παρά τα προβλήματα στα αμπέλια του νομού, λόγω
της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου, που
μείωσαν την παραγωγή κατά 40%, «στα
λευκά, φαίνεται πως πάμε σε μια πάρα
πολύ καλή χρονιά. Στα κόκκινα, όμως,
τώρα στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπάρχει ερωτηματικό. Μιλά-

με για μια χρονιά με υψηλούς βαθμούς
αλκοόλης, ενώ για τη φαινολική ωριμότητα δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα.
Από τις πρώτες ενδείξεις θα μπορούσα
να πω ότι δεν είναι μεγάλη χρονιά και
σε αυτό θα έχει παίξει ρόλο το στρεσάρισμα των αμπελιών στο τέλος, που τα ανάγκασε να ανεβάσουν σάκχαρα. Αντιθέτως, όσα είχαμε τη δυνατότητα να τα
αρδεύσουμε, πήγαν εκπληκτικά».
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Επάνω αριστερά: Ο ιδιόκτητος αµπελώνας
της Τσάνταλη εκτείνεται σε 2.500 στρέµµατα.
Το νότιο σύνορό του βρίσκεται στη Ραψάνη και
το ∆αµάσι, στα δυτικά περιλαµβάνει τα αµπέλια
του Αµυνταίου, στα Βόρεια εκείνα της Αριδαίας
και της Γουµένισσας, ενώ το ανατολικό σύνορο
καταλήγει στη Μαρώνεια της Ροδόπης
και τη Χρωµίτσα στο Άγιο Όρος,
το «καµάρι» του αµπελώνα.
Επάνω δεξιά: Για την κάλυψη των
αναγκών της σε πρώτη ύλη η «Τσάνταλης»
συνεργάζεται και µε άλλους περίπου 1.000
αµπελουργούς, οι οποίοι καλλιεργούν γύρω
στα 6.000 στρέµµατα αµπέλια.
∆εξιά: Ο τρύγος συνήθως ξεκινά µε το
Sauvignon στη Χαλκιδική και το Chardonnay
στη Μαρώνεια, ακολουθούν το Μοσχάτο, η
Μαλαγουζιά, η Μαλβάζια, το Ασύρτικο και το
Αθήρι στη Χρωµίτσα και τέλος ο Ροδίτης. Στις
ερυθρές η αρχή γίνεται µε Merlot, έπονται το
Syrah, το Cabernet και τα Ξινόµαυρα Ραψάνης
και Αµυνταίου και κλείνει µε το όψιµο Αριδαίας.
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ KARADIMOS FAMILY  ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΑΛΛΑ
ΦΕΙΔΩΛΟΣ Ο ΤΡΥΓΟΣ
Mε τις χαµηλές θερµοκρασίες της άνοιξης να κρατούν χαµηλά
τις αποδόσεις στο αµπέλι, το Οινοποιείο Karadimos Family στον
Μεγαπλάτανο Αταλάντης βλέπει µια ποιοτική σοδειά το 2019
ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή

Σ

τα αμπέλια της οικογένειας
Καραδήμου, στη θέση Παλαιοκάστρα, ο τρύγος εξελίχθηκε δέκα μέρες οψιμότερα συγκριτικά
με το 2018. Ενδεικτικά, η Μαλαγουζιά ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου και το Ασύρτικο στις 29 Αυγούστου για να ακολουθήσει μετά από δύο ημέρες το Ξινόμαυρο.
«Η οψιμότητα οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες της άνοιξης,
που οδήγησαν σε αργή έκπτυξη
των οφθαλμών. Τα αποθέματα νερού λόγω των βροχών την ίδια εποχή δεν άφησαν το αμπέλι να διψάσει», αναφέρει ο οινοποιός Δη-

μήτρης Καραδήμος.
Ο κ. Καραδήμος κρίνει πως η φετινή σοδειά θα αποδειχθεί ποιοτικά καλή, αν και όχι τόσο γενναιόδωρη ποσοτικά, συγκρινόμενη
μάλιστα και με την περσινή χρονιά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ τα αδέλφια Καραδήμου –Δημήτρης και Γιάννης– έχουν αποφασίσει να επεμβαίνουν
με πράσινο τρύγο για να κρατούν
χαμηλά τις ποσότητες, φέτος αυτό
δεν κρίθηκε αναγκαίο. Η παραγωγή ανά στρέμμα κρατήθηκε χωρίς
επέμβαση κάτω από τα 1.000 κιλά ανά στρέμμα.

Επάνω: Η οικογένεια Καραδήµου κατέχει µία έκταση 65
στρεµµάτων στην οποία καλλιεργεί Μαλαγουζιά, Ξινόµαυρο,
Sauvignon Blanc και Ασύρτικο. Τα περισσότερα εξ αυτών
βρίσκονται στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Βήσσας,
ενώ η καλλιέργεια στο σύνολό της είναι βιολογική. Η
παραγωγή του Κτήµατος φτάνει τις 20.000 φιάλες ετησίως, .
Αριστερά: Αν και τα αµπέλια της οικογένειας Καραδήµου
έµειναν καθαρά από ασθένειες φέτος, είχαν να
αντιµετωπίσουν τους ορεξάτους αγριόχοιρους της περιοχής.
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© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ  ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από τους πρώτους στο κόψιμο
Ο τρύγος στο Κτήµα Χατζηµιχάλη ξεκίνησε µε το Chardonnay στις 5 Αυγούστου µε την πρώτη ύλη να δείχνει πως θα δώσει
πολύ καλά κρασιά. «Νοµίζω ότι ήµασταν από τα πρώτα οινοποιεία που µπήκαν φέτος στον τρύγο, αν και αργήσαµε 2-3 ηµέρες
για τα δεδοµένα µας. Βέβαια, το γεγονός ότι το Chardonnay ήταν λίγο πιο ώριµο, όταν κόπηκε, µπορεί να βγει σε καλό τελικά»,
ανέφερε ο Λεωνίδας Χατζηµιχάλης (συνέντευξη σελ. 30) και συνέχισε: «Σε σχέση µε το 2018 βέβαια είµαστε όψιµα καθώς
πέρσι ξεκινήσαµε εξωφρενικά νωρίς, στις 23 Ιουλίου». Μετά το Chardonnay, ακολούθησαν Sauvignon Blanc, Μαλαγουζιά και
Ροµπόλα, ενώ έφτασε ο καιρός για το Ασύρτικο και τις ερυθρές ποικιλίες , δηλαδή Merlot, Syrah και Cabernet Sauvignon.
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ΚΤΗΜΑ SEMELI  ΝΕΜΕΑ

ΖΩΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
Με κύριο γνώρισµα την οψιµότητα σε όλες τις ποικιλίες η φετινή
αµπελουργική χρονιά είναι πολλά υποσχόµενη σύµφωνα µε τον Λεωνίδα
Νασιάκο, χηµικό οινολόγο και γενικό διευθυντή του Κτήµατος Semeli

Ό

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
ο τρύγος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε χρονιά
να είναι διαφορετική. Ποιοτικά, αυτό
που μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον
μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, για τη Μαλαγουζιά, το
Sauvignon Blanc, τα Syrah, Merlot και
Cabernet Sauvignon που έχουν τρυγηθεί, καθώς και το Αγιωργίτικο του Κτήματος, είναι πως έχουμε μία πολλά υποσχόμενη χρονιά που θα μας δώσει
ερυθρούς οίνους με ζωηρά χρώματα,
φρουτώδη αρώματα και μεταξένιες τανίνες, ενώ τα λευκά έχουν έντονα ποικιλιακά αρώματα με ζωηρή οξύτητα»,

«

σημειώνει ο κ. Νασιάκος, ενώ συμπληρώνει: «Ο μοναδικός ίσως προβληματισμός μας για τη φετινή εσοδεία, είναι
πως η οψιμότητα ενδέχεται να μας οδηγήσει σε διακεκομμένο τρυγητό λόγω πιθανών βροχοπτώσεων, όμως η
παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών μας παρέχει την «πολυτέλεια» να αντέξουμε 2-3 βροχές χωρίς
κίνδυνο προσβολής των σταφυλιών.
Σαν γενικό συμπέρασμα, μπορώ να πω
ότι η φετινή χρονιά με την αναμενόμενα υψηλή ποιότητα των οίνων, θα μας
αποζημιώσει για το δύσκολο 2018 με
το έντονο πρόβλημα του περονόσπορου και τις επιπτώσεις του».

Ερυθρούς οίνους µε ζωηρά χρώµατα, φρουτώδη αρώµατα και µεταξένιες τανίνες αποδόσεις βλέπει το Κτήµα Σεµέλη για τη φετινή χρονιά.
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΟΞΥΤΗΤΕΣ
Ήταν 10 Σεπτεµβρίου όταν το WineTrails επισκέφθηκε τον
αµπελώνα του Κτήµατος Παπαργυρίου στην περιοχή
Σοφιανά Κορινθίας. Στα τελάρα έµπαιναν υγιέστατα και
ζουµερά σταφύλια της ποικιλίας Μοσχούδι

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή
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Το αµπελοτόπι Λιµνάρα αγγίζει τα 900 µέτρα. Αυτό το κοµµάτι γης έδωσε µεγάλη ώθηση στο Κτήµα σύµφωνα µε τον κ. Παπαργυρίου. «Από
εδώ παίρνεις σταφύλια πιο ποιοτικά αρκεί να έχεις υποµονή και τις κατάλληλες ποικιλίες. Πιστεύω ότι το µέλλον της Ελλάδας είναι στα
ορεινά αµπέλια. ∆υστυχώς φέτος βγήκε το κριτήριο του υψοµέτρου από τις άδειες φύτευσης (σ.σ. στην 3η Περιφέρεια)», ανέφερε ο ίδιος.

Ο

φετινός τρύγος είναι όψιμος, περίπου μία εβδομάδα. Είναι ένας τρύγος χωρίς ασθένειες. Οι αποδόσεις μας είναι λίγο μικρότερες απ’ ό,τι συνήθως, αν και
αυτό δεν είναι απολύτως αρνητικό», ανέφερε στο Wine Τrails ο Γιάννης Παπαργυρίου.
Ο τρύγος του Κτήματος ξεκίνησε με το Αγιωργίτικο, ακολούθησε το Μοσχούδι, ενώ
τα επόμενα στη σειρά ήταν το Chardonnay
και το Ασύρτικο. Οι υπόλοιπες ερυθρές
ποικιλίες θα είναι έτοιμες γύρω στα μέσα Οκτωβρίου. «Γενικά τραβάμε αργά τον
τρύγο και λόγω περιοχής αλλά και λόγω οινολογικού στυλ. Θέλουμε τη φαινολική ωριμότητα, ειδικά στα ερυθρά κρασιά μας. Επίσης, έχουμε και ένα Ασύρτικο που το τρυγάμε όψιμα γύρω στις 10 Οκτωβρίου», ανέφερε ο ίδιος και συνεχίσε:
«Το Syrah που έχουμε εδώ, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει φτάσει στους 12,5 βαθ-

«

μούς και εμείς συνήθως το τρυγάμε στους
16. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να μας
ευνοήσει ο καιρός και να μην έχουμε μεγάλες βροχές. Φέτος ήταν μια χρονιά με
ήπιο καιρό και επάρκεια νερού. Επίσης,
είχαμε ένα στεγνό καλοκαίρι, αν εξαιρέσουμε μια μεγάλη βροχή του Ιουλίου, κατά την οποία έριξε 50mm μέσα σε δύο ημέρες, η οποία βέβαια μας βοήθησε. Επίσης, δεν είχαμε καθόλου καύσωνες. Είναι
ζήτημα αν η θερμοκρασία ανέβηκε στους
32οC. Έτσι, τα κρασιά της φετινής σοδειάς
θα έχουν πολύ καλές οξύτητες, ωραία αρώματα και λόγω των χαμηλών αποδόσεων καλή συμπύκνωση ακόμα και στα πιο
ελαφριά κρασιά». Όσον αφορά τις απώλειες στις αποδόσεις, οι οποίες δεν μπορούν
να αποδοθούν σε κάποια συγκεκριμένη
αιτία με ασφάλεια, στο Αγιωργίτικο έφτασαν το 30% και στο Μοσχούδι το 20%.
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Τρύγος
2019

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΙΚΑΡΙΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ

ΝΕΣΤΩΡ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΦΙΑΝΕΣ

Όψιµα κατά 15-20 ηµέρες
ξεκίνησε φέτος ο τρύγος στη
Μονεµβασιά µε τις αποδόσεις
να κρατούνται χαµηλότερα
από πέρσι, φτάνοντας οριακά
τα 500 καλά ανά στρέµµα
στους αµπελώνες της
οικογένειας Τσιµπίδη, που
φέτος διανύουν τον τρίτο
χρόνο βιολογικής
καλλιέργειας.

Χαρακτηριστικό της χρονιάς
στην Αιγιαλεία είναι τα
επίπεδα οξύτητας. «Η
ποιότητα είναι εκπληκτική.
∆εν έχουµε δει ξανά τέτοια
επίπεδα οξύτητας. Σε
δείγµατα κόκκινων
σταφυλιών το pH ήταν κάτω
από το 3. Νούµερα που µόνο
η Σαντορίνη καταφέρνει να
πιάσει», ανέφερε η Θεοδώρα
Ρούβαλη.

Μία εξαιρετική χρονιά για το
Φιλέρι προβλέπει ο Νέστωρ.
Μάλιστα, θα πάρει φέτος τον
πρώτο κανονικό τρύγο από
το κτήµα Φιλέρι µέσα στο
Οινοποιείο. Ο τρύγος ήταν
ελλειµµατικός αν και
εξελίχθηκε καλά µίας και ο
καιρός Ιούλιο-Αύγουστο ήταν
σχετικά σταθερός, ανέφερε η
Αθ. Λαφαζάνη.

Το 2019 αποδείχθηκε
καταστροφική χρονιά για το
λευκό Μπεγλέρι σύµφωνα µε
τον οινοποιό Νίκο Αφιανέ. Ο
κακός καιρός έριξε τις
αποδόσεις στο 50%, ενώ η
διαλογή που απαιτήθηκε
λόγω της κακής ωρίµανσης
αφαίρεσε ένα 20% επιπλέον.
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Τρύγος 2019

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

Τραγανά και φρέσκα
σταφύλια έδωσε φέτος
η ποικιλία του Σαββατιανού
στην Αττική, µε ωραία
αρώµατα και οξύτητες,
σύµφωνα µε τον οινοποιό
Βασίλη Παπαγιαννάκο.
Ωστόσο, οι αποδόσεις
έπεσαν κατά 20-30%.

Με Syrah και Αγιωργίτικο,
φτάνει στο τέλος ο τρύγος
στο Κτήµα Παυλίδη στη
∆ράµα., που επιµένει στην
πρακτική του νυχτερινού
τρύγου. Το πρόβληµα
ήταν οι βροχές, όπως
ανάφερε ο Παν.
Κυριακίδης. «Ο γεωπόνος
µας ήταν σε επιφυλακή,
έτσι ελέγξαµε τις
ασθένειες», ανέφερε.

ΚΡΗΤΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Μικρότερες αποδόσεις και
ανεβασµένη ποιότητα για
τον ελαφρώς όψιµο τρύγο
στη ζώνη ΠΟΠ ∆αφνές.
Εξαίρεση το Βιδιανό, που
αύξησε τις αποδόσεις του.
Οι βροχές του χειµώνα
βοήθησαν το φρούτο να
παραµείνει υγιές, τόνισε ο
Ζαχαρίας ∆ιαµαντάκης.

Χαµηλό 20ετίας κατέγραψε η
Σαντορίνη, καθώς ο ισχυρός
ΒΑ άνεµος του Μαρτίου αλλά
και η ανοµβρία κράτησαν την
παραγωγή των
οινοστάφυλων ΠΟΠ λίγο
πάνω από τους 1.000 τόνους.
Ωστόσο, η ποιότητα είναι πάλι
εξαιρετική τονίζει ο Χρ.
Κανελλακόπουλος.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΥΓΟΥ 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ
ΣΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ
Με τον καιρό να απέχει, µέχρι το τέλος του Ιούνη, από τις συνθήκες που το διεθνές µοντέλο πρόγνωσης
των κλιµατικών συνθηκών προβλέπει ότι θα επικρατήσουν στη χώρα µας µακροπρόθεσµα,
αλλά να τις προσεγγίζει µετά τα µέσα του Ιούλη, άλλη µια ιδιαίτερη χρονιά φθάνει στο τέλος της

Η

χρονιά ξεκίνησε στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πολλές βροχοπτώσεις (σε
αρκετές περιοχές μέχρι και το τέλος του Ιούνη). Ακόμα και στη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια έβρεξε πολύ, με αποτέλεσμα τα αμπέλια να ζωηρέψουν, χωρίς βέβαια
να έχουν την αναμενόμενη παραγωγή, λόγω
των πολύ δυνατών και καταστροφικών ανέμων της άνοιξης, αλλά και των ξηρών συνθηκών των προηγούμενων ετών (σε συνδυασμό
με τη διατήρηση πολλών οφθαλμών σε κάθε
πρέμνο που σταδιακά εξασθενούν τα φυτά).
Στις περισσότερες περιοχές, οι πολλές βροχοπτώσεις την άνοιξη και οι ιδανικές θερμοκρασίες για τη βλάστηση και την ανάπτυξη
των πρέμνων οδήγησαν σε αυξημένη ζωηρότητα και παραγωγικότητα τους αμπελώ-

νες, φαινόμενο που τα τελευταία 3-4 χρόνια
παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο.
Βέβαια είμασταν τυχεροί, αφού δεν βιώσαμε
τους καύσωνες που έπληξαν αμπελώνες στη
Βουργουνδία και σε άλλες αμπελουργικές περιοχές της Ευρώπης, καταστρέφοντας όχι μόνο
την παραγωγή, αλλά και το φυτικό κεφάλαιο.

ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ
Στη χώρα μας η έλλειψη ακραίων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο, οδήγησαν τις πρώιμες και μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλίες, που έχουν ήδη τρυγηθεί, σε ήπιο υδατικό stress και σε πολύ καλή φαινολική ωρίμανση, με αξιοπρόσεκτη διατήρηση της οξύτητας και των αρωμάτων
τους. Οι όψιμες ποικιλίες (το παρόν κείμενο
συντάκτηκε στο τέλος Αυγούστου) ωριμάζουν
προς το παρόν σε εξαιρετικές συνθήκες, ενώ η
ποιότητα του τρύγου τους θα εξαρτηθεί από τις
καιρικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν.

ΟΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
Οι υπερβολικές βροχοπτώσεις οδήγησαν
βέβαια και σε αύξηση των μυκητολογικών
προσβολών. Η πίεση του περονόσπορου ήταν μεγάλη ακόμα και σε περιοχές με συνήθως ανύπαρκτη πίεση και συνέβαλε στη μείωση της παραγωγής, ενώ έντονη ήταν και η
παρουσία του ωιδίου, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ποικιλίες (Chardonnay κ.λπ.). Το αξιοσημείωτο φέτος με το ωίδιο στη Βόρεια Ελλάδα ήταν η πολύ πρώιμη εμφάνισή του, αφού οι προσβολές ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα, στο στάδιο του μούρου (συνήθως εμφανίζονταν μετά την άνθηση και κυρίως μετά
την καρπόδεση –στάδιο φακής), κάτι που οι
αμπελοκαλλιεργητές θα πρέπει να πάρουν
σοβαρά υπόψη την ερχόμενη χρονιά.

Έντονη ήταν και η παρουσία της «βαμβακάδας» των αμπελιών. Η υπερβολική υγρασία
ευνόησε την εμφάνισή της σε πολλούς αμπελώνες, δειλά τον Ιούνιο και εντονότερα όσο
πλησίαζε ο περκασμός των πρέμνων.
Υψηλοί ήταν και οι πληθυσμοί της ευδαιμίδας, με αλληλοεπικάλυψη της δεύτερης και
τρίτης γενιάς σε πολλές περιοχές και με αρκετά παρατεταμένες πτήσεις του εντόμου
στην τελευταία γενιά.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΩΝ
Πέραν του αυξημένου κόστους φυτοπροστασίας εξαιτίας των βροχοπτώσεων και των ευνοϊκών θερμοκρασιών για την ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών και το κόστος των θερινών κλαδευμάτων ήταν, για τους ίδιους λόγους, αυξημένο. Η βλάστηση στους αμπελώνες ήταν συνεχής και οδήγησε τους αμπελουργούς στην εφαρμογή δύο έως και τεσσάρων κορυφολογημάτων και δύο-τριών χορτοκοπών - καλλιέργειας του εδάφους. Αναγκαίο
ήταν σε αρκετές περιπτώσεις και το ξεφύλλισμα των σταφυλιών, ώστε να διευκολυνθεί η
σωστή εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών
για την καταπολέμηση των ασθενειών, αλλά
και η αραίωση φορτίου (πρώιμος τρύγος) για
την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Όσον αφορά στα φαινολογικά στάδια, μέχρι
και τον περκασμό, η χρονιά χαρακτηρίζονταν ως «κανονική» (7-10 μέρες οψιμότερη
της περσινής). Από τον περκασμό και μετά τα
πράγματα άλλαξαν και η αλλαγή ήταν διαφορετική ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή, με τις ποικιλίες και τις περιοχές που ωριμάζουν μετά τις 20 Αυγούστου να αρχίζουν
να «τρέχουν» και να συγκομίζονται περίπου
στις ίδιες ημερομηνίες με πέρσι.

KEIMENO Χαρούλα Σπινθηροπούλου: Γεωπόνος, ειδικός αµπελουργίας,οινοποιός
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τη τελευταία πενταετία αναγκάζουν καθηµερινά τους
αµπελουργούς να αναθεωρούν τις πρακτικές τους. Και αυτό γιατί την τελευταία πενταετία
καµιά χρονιά δεν είναι ίδια µε την προηγούµενη και όλες παρουσιάζουν απότοµες αλλαγές
του καιρού, το οποίο αποτελεί και βασικό στοιχείο της κλιµατικής αλλαγής
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ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου
* Γεωπόνος, ειδικός αµπελουργίας, οινοποιός

Φ

έτος πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στη χώρα μας
το 21ο Διεθνές Συνέδριο της
Giesco, που έλαβε χώρα στη
Θεσσαλονίκη, το διάστημα 2328 Ιούνη, με τον καθηγητή Στέφανο Κουνδουρά του Α.Π.Θ. να φέρει το κύριο βάρος της διοργάνωσης. Το Συνέδριο αφορούσε κυρίως τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την έρευνα του τρόπου αντιμετώπισής της στους αμπελώνες. Υπήρξε γενική παραδοχή της αλλαγής του χαρακτήρα των κρασιών που παράγονται σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της αλλαγής
του κλίματος, ενώ αρκετές ερευνητικές εργασίες αφορούσαν στην αλλαγή των καλλιεργητικών τεχνικών, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της, βέβαια με συχνά αντικρουόμενα αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένου των διαφορετικών εδαφοκλιματικών συνθηκών και ποικιλιών στις οποίες διεξάγονταν
οι πειραματισμοί. Με αφορμή το Συνέδριο, αλλά και τις καταστάσεις που ως γεωπόνοι πεδίου
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, και θεωρώντας ότι το «εν οίδα, ότι ουδέν οίδα» και το «γηράσκω αεί διδασκόμενος» θα πρέπει να μας συντροφεύουν είτε ως ερευνητές είτε ως μάχιμους
αμπελουργούς (αλλά και ανθρώπους), καταθέτω κάποιους προβληματισμούς μου αναφορικά
με τις θερινές επεμβάσεις.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ
Όταν αναφερόμαστε στο ξεφύλλισμα εννοούμε την αφαίρεση φύλλων στο επίπεδο των σταφυλιών. Αυτό μπορεί να αφορά φύλλα κάτω από το σταφύλι, για να βελτιωθεί ο αερισμός των
σταφυλιών, ή αυστηρότερη αφαίρεση φύλλων
από τη μία ή και τις δύο πλευρές, με τα σταφύ-

λια να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, συνήθως
νωρίς, πριν ή μετά την καρπόδεση, ώστε οι νεοσχηματισμένες ράγες να «συνηθίσουν» στην απευθείας έκθεση στον ήλιο. Και όταν βέβαια αναφερόμαστε σε ξεφύλλισμα, εννοούμε πάντα
ότι υπάρχει διαθέσιμη αρκετή φυλλική επιφάνεια πάνω από τα σταφύλια, ώστε να θρέψει
την παραγωγή και όχι για πρέμνα-χορεύτριες.
Η τελευταία πρακτική, δηλαδή το ξεφύλλισμα
και από τις δύο πλευρές, γίνεται σε περιοχές
που η πίεση των μυκητολογικών ασθενειών
είναι συνήθως μεγάλη. Σε επίπεδους αμπελώνες ακόμη και το αυστηρό ξεφύλλισμα και από τις δύο πλευρές, αμέσως μετά την καρπόδεση, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στη συγκέντρωση ανθοκυανών και φαινολικών ενώσεων μία χρονιά βροχερή και δροσερή όπως οι
δύο προηγούμενες, ιδιαίτερα στις όψιμες ποικιλίες, και αρνητικές σε μία χρονιά όπως η φετινή με βροχές και δροσερές θερμοκρασίες μέχρι τον Ιούνη και απότομη αλλαγή του καιρού
με ξηρασία και ζέστη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η εφαρμογή του ξεφυλλίσματος στην
ίδια ποικιλία σε επικλινείς αμπελώνες νότιας
έκθεσης μπορεί να μην έχει καμία θετική επίδραση ανεξάρτητα από τη χρονιά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΑΧΥΦΥΩΝ
ή ΜΟΝΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Η αφαίρεση των ταχυφυών (μασχάλες) γίνεται συνήθως μέχρι και ένα γόνατο πάνω από το
σταφύλι, λίγο πριν ή μετά την καρπόδεση. Μέχρι σήμερα θεωρείται ενδεδειγμένη πρακτική,
αφού εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον στο επίπεδο της σταφυλικής ζώνης επιτρέποντας
τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό του πρέμνου. Με την αλλαγή του κλίμα-

Νέες ανάγκες
στην ασφάλιση
της παραγωγής
Είναι νοµίζω ενδεικτικό το
ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών
ασφάλισης της παραγωγής των
αµπελώνων από ακραία φαινόµενα
(πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές
θερµοκρασίες, ξηρασία, βροχόπτωση
κ.λπ.), όχι στη βάση της ασφάλισης
του ΕΛΓΑ (βεβαιωµένη ποσοτική
ζηµιά από χαλάζι, ή σκίσιµο ραγών
από βροχή κ.λπ.), αλλά στη βάση
της εκτίµησης της ζηµιάς που ο
αµπελουργός κρίνει ότι µπορεί να
προκληθεί από συγκεκριµένα καιρικά
φαινόµενα που ο ίδιος θεωρεί ότι
µπορούν να υποβαθµίσουν την
ποιότητα και όχι µόνο την ποσότητα
της παραγωγής του. Η πρόταση
του κόστους ασφάλισης σχετίζεται
µε τη συχνότητα των φαινοµένων
όπως προκύπτει από τη µελέτη των
κλιµατολογικών δεδοµένων κάθε
περιοχής και προς το παρόν είναι
αρκετά υψηλό, ιδιαίτερα όταν γίνεται
µεµονωµένα ανά παραγωγό.
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Το 21ο ∆ιεθνές
Συνέδριο της Giesco,
το συνέδριο των ειδικών της
αµπελουργίας, έλαβε χώρα στη
Θεσσαλονίκη, το διάστηµα 23-28
Ιούνη, µε τον καθηγητή Στέφανο
Κουνδουρά του Α.Π.Θ. να φέρει
το κύριο βάρος της διοργάνωσης.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου οι
συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να επισκεφτούν αµπελώνες
της Β. Ελλάδας. Εντύπωση τους
προξένησε η µεγάλη ζωηρότητα
και παραγωγικότητα των
αµπελώνων µας, αλλά και το
ξεφύλλισµα, περισσότερο
ή λιγότερο αυστηρό, που
εφαρµόστηκε τη χρονιά αυτή.

τος προς το θερμότερο, θα είναι μία τεχνική
που θα πρέπει μάλλον να εγκαταλειφθεί, ιδιαίτερα στους επικλινείς αμπελώνες και να αντικατασταθεί από το κούρεμα των ταχυφυών. Τους ταχυφυείς θα πρέπει να τους κονταίνουμε, όχι να τους αφαιρούμε από τη βάση τους, όπως συνηθίζαμε, ώστε να προστατέψουμε το σταφύλι από τις αυξημένες θερμοκρασίες, αυξάνοντας όμως την πίεση των
ασθενειών σε χρονιές με βροχερή άνοιξη.

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Όσον αφορά στο αραίωμα φορτίου, η γνώμη των περισσότερων ειδικών αμπελουργίας που συμμετείχαν στο Συνέδριο ήταν
να γίνεται στο τέλος του περκασμού, με αρκετούς όμως να θεωρούν ότι είναι πιο σκόπιμος ένας πράσινος τρύγος, πριν τον περκασμό ή στο ξεκίνημά του. Οι απόψεις είναι διαφορετικές, αφού οι πειραματισμοί
πραγματοποιούνται σε διαφορετικές συνθήκες και για την παραγωγή διαφορετικών τύπων κρασιού. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλήξουμε στον κατάλληλο χρόνο αραίωσης του φορτίου, όταν
αυτό είναι αναγκαίο, είναι ο προηγούμενος πειραματισμός μας με εφαρμογές σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στο Ξινόμαυρο για παράδειγμα στη Νάουσα, ενδεδειγμένος χρόνος αραίωσης θα ήταν το
τέλος του περκασμού, 30-40 μέρες πριν
τον τρύγο. Σε πιο ζεστές όμως περιοχές ή
σε αμπελώνες μη ποτιστικούς, πιο σωστό
θα ήταν η αφαίρεση του φορτίου να γίνει νωρίτερα και όχι στο τέλος του περκασμού, για να μην καταπονηθούν αυστηρά
τα φυτά λόγω της μεγάλης παραγωγής, εάν το καλοκαίρι είναι ζεστό και ξηρό. Εάν
είναι όμως βροχερό και δροσερό, ενδέχεται

η πρώιμη αφαίρεση φορτίου να οδηγήσει
σε αύξηση του μέσου βάρους της ράγας, σε
πιο πυκνά σταφύλια και για το λόγο αυτό
σε μείωση της παραγωγής μικρότερη του
στόχου και να αναγκάσει τον αμπελουργό
σε ένα δεύτερο πέρασμα μείωσης του φορτίου στο τέλος του περκασμού.
Το ορθότερο βέβαια είναι να μην αναγκαστούμε να αραιώσουμε ποτέ, αλλά δημιουργώντας ισορροπημένα φυτά να παράγουμε
τόσα σταφύλια όσα μπορούν άριστα τα φυτά
μας να θρέψουν. Αυτό όμως γίνεται όλο και
δυσκολότερο με τις επικρατούσες συνθήκες.
Το κακό είναι ότι οι αμπελώνες είναι «ξέσκεποι» και δεν μπορούμε να βασιστούμε στα
«ημερομήνια!», συνήθως επεμβαίνουμε πυροσβεστικά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι
τέσσερις εποχές μοιάζει να «μπερδεύονται».
Τεχνικές όπως η χρήση ορυκτών (π.χ. Καολίνης) που βοηθούν στη μείωση του θερμικού stress με ταυτόχρονη προστασία-μείωση της προσβολής από εχθρούς όπως η ευδαιμίδα και το τζιτζικάκι, μάλλον θα γίνουν
απαραίτητες, αφού οι πειραματισμοί που
πραγματοποιούνται σε διαφορετικές αμπελουργικές περιοχές, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στην ποιότητα των παραγόμενων κρασιών. Αλλά και τεχνικές, όπως
η αφαίρεση ώριμων-λειτουργικών φύλλων
πάνω από τη σταφυλική ζώνη στον περκασμό, με στόχο την καθυστέρηση της ωρίμανσης των σταφυλιών των πρώιμων, ιδιαίτερα,
ποικιλιών, θα αρχίσουν να γενικεύονται με
στόχο την ωρίμανση του σταφυλιού σε δροσερότερες συνθήκες.
Το βέβαιο είναι ότι όσο πιο κοντά στο αμπέλι βρίσκεται ο αμπελουργός και όσο περισσότερο παρατηρεί και καταγράφει κάθε χρόνο,
τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίσει ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ID DAVID

Aπόφυλλωση χωρίς τραυματισμούς
Τους
αποφυλλωτές ID
DAVID διαθέτει
στην ελληνική
αγορά η εταιρεία
Π. Πετρόπουλος
ΑΕΒΕ

Αποδοτική αποφύλλωση χωρίς να προκαλεί
τραυµατισµούς στα σταφύλια υπόσχεται ο
αποφυλλωτής της εταιρείας ΙD DAVID διαθέτοντας
χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της σύγχρονης αµπελουργίας.
Η κεφαλή αποφύλλωσης µε την οποία είναι
εξοπλισµένος µπορεί να µετακινηθεί πάνω-κάτω,
µέσα-έξω και να της δοθεί γωνία 220 µοιρών
µε υδραυλικές κινήσεις, ενώ σύµφωνα µε την
κατασκευάστρια εταιρεία, µπορεί επίσης να
µετακινηθεί στην άλλη πλευρά (για παράδειγµα από
αριστερά στα δεξιά) επιτρέποντας την αποφύλλωση
της µίας µόνο πλευράς (π.χ. ανατολικής) χωρίς
να χρειάζεται ο ελκυστήρας να µπαίνει στην κάθε
σειρά από τη µία πλευρά. Παράλληλα, το µηχάνηµα
διαθέτει έναν αισθητήρα «χλόης» ο οποίος ρυθµίζει
αυτόµατα τη θέση της κεφαλής (µέσα-έξω) για την
προστασία των σταφυλιών. Ο αισθητήρας λειτουργεί
µε επαγωγικό αισθητήρα που δίνει ακαριαία εντολή
όταν το φύλλωµα είναι πυκνό και η ευαισθησία

του ρυθµίζεται πολύ εύκολα. Άλλα χαρακτηριστικά
που ξεχωρίζουν στον αποφυλλωτή είναι η κεφαλή
που είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Προαιρετικά ο χειριστής µπορεί να τοποθετήσει
µικρό κορφολογητή πάνω στην κεφαλή µπροστά
έτσι ώστε να καθαρίζει το πεδίο αποφύλλωσης από
τα εξέχοντα βλαστάρια, ενώ ο αποφυλλωτής µπορεί
να λειτουργήσει µε αυτόνοµη µονάδα υδραυλικής
παροχής µε ψυγείο λαδιού όταν η παροχή λαδιού
του τρακτέρ δεν επαρκεί.
Σε ό,τι αφορά την αποφύλλωση, είναι µία πρακτική
που γίνεται επί το πλείστον αλλά όχι αποκλειστικά
στα οινοποιήσιµα αµπέλια, µε σκοπό τη βελτίωση
της κυκλοφορίας του αέρα και της απόδοσης
ψεκασµού, τη µείωση της πιθανότητας δηµιουργίας
ασθενειών και προσβολής από µύκητες και την
αύξηση της πρόσβασης του ήλιου στα σταφύλια
βελτιώνοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ
διευκολύνει τη συλλογή στον τρύγο µε µεγαλύτερες
αποδόσεις ανά τρυγητή.
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Τεχνολογία Στον αμπελώνα
NEW HOLLAND

ANABAΘΜΙΣΕΙΣ

Η επόμενη μέρα στα ειδικά τρακτέρ
Η New Holland διευρύνει την προσφορά της στα
ειδικά τρακτέρ και οδηγεί την αγορά σε αποκλειστικά
χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο στα προϊόντα
της όπως ο σπαστός εµπρόσθιος άξονας (SuperSteer), το υλικό των ερπυστριών (SmartTrax), η
εργοστασιακή καµπίνα για τα ερπυστριοφόρα της σειράς
TK, η πιστοποίηση φιλτραρίσµατος κατηγορίας 4 για
τις καµπίνες (BlueCAB4) και το σύστηµα Noria στις
σταφυλοσυλλεκτικές Braud. Στην εποχή της γεωργίας
ακριβείας, η New Holland έχει προχωρήσει παράλληλα
στην ανάπτυξη δικών της εξειδικευµένων λύσεων
γεωργίας ακριβείας (PLM) που καλύπτουν από την πιο
βασική τεχνολογία παρακολούθησης και καθοδήγησης σε
όλη τη διαδροµή έως την πιο προηγµένη τηλεµατική και το
αποκλειστικό σύστηµα Enocontrol.
Οι αναβαθµίσεις αφορούν τρία µοντέλα: τα Τ4F ROPS, TK4
και Τ4 χαµηλού προφίλ.
Συγκεκριµένα, η New Holland προσφέρει το ειδικό
τρακτέρ της σειράς Τ4F σε έκδοση µε πολύ χαµηλό
προφίλ, που απευθύνεται κυρίως σε αγρότες µε σκεπαστές

καλλιέργειες, οπωρώνες, αµπελώνες και γενικά εργασίες
σε απότοµες πλαγιές. Ο νέος εµπρόσθιος άξονας φέρνει το
µπροστινό µέρος του ελκυστήρα πιο κοντά στο έδαφος, µε
το καπό να απέχει µόλις 135 εκατοστά από το έδαφος. Στο
πίσω µέρος του ελκυστήρα, η νέα χαµηλή πλατφόρµα, που
διατίθεται για ελαστικά 20’’ και 24’’, έχει τον χειριστή να
κάθεται µόλις 73,5 εκ. από το έδαφος, επιτρέποντάς του να
κινείται µε ευελιξία σε χώρους µικρού εύρους και ύψους.
Η σειρά TK4 διευρύνεται µε την προσθήκη ενός νέου
µοντέλου 107 HP (79 kW), προσφέροντας υψηλότερες
επιδόσεις και παραγωγικότητα για τους επαγγελµατίες. Το νέο
µοντέλο διαθέτει µια νέα τριβάθµια αντλία, 80 λίτρων, για να
προσφέρει µεγαλύτερη υδραυλική απόδοση, επιτρέποντας
εύκολο χειρισµό εξαιρετικά απαιτητικών παρελκόµενων.
Το Τ4LP διαθέτει νέο εµπρόσθιο άξονα βαριάς κατασκευής,
µε νέα χυτοσιδηρή στήριξη που προέρχεται από τη σειρά
Τ4 Utility, η οποία του δίνει τη δυνατότητα για τοποθέτηση
φαρδύτερων ελαστικών για λειτουργία µε ευκολία και
σταθερότητα ακόµη και µε µεγαλύτερα παρελκόµενα,
όπως εµπρόσθιοι φορτωτές ή ελαιοραβδιστικά.

Τα τρακτέρ New Holland διαθέτει στην ελληνική αγορά η Π. Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
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Συνέντευξη Λεωνίδας Χατζημιχάλης

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ
ΕΝΑΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΗΡΩΑ

ΝΑ ΠΙΝΕΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ
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«Στα δηµοφιλή "Φιλαράκια" βλέπαµε τους ήρωες της σειράς να πίνουν Chianti.
Γιατί να µην δούµε σε µία αντίστοιχη δηµοφιλή σειρά να πίνουν ένα ελληνικό
κρασί;». Μια εξαιρετικά σύγχρονη προσέγγιση στην επικοινωνία και το marketing
υιοθετεί ο Λεωνίδας Χατζηµιχάλης στο κοµµάτι της προβολής του ελληνικού
οίνου. Αντιπροσωπεύοντας, µαζί µε τον αδελφό του, τη νέα γενιά του Κτήµατος
Χατζηµιχάλη, ο Λεωνίδας µιλώντας στο Wine Trails, τόνισε ότι τα νέα δεδοµένα
της αγοράς επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση και δυνατότητα προσαρµογής,
µιας και το brand loyalty δεν υπάρχει πια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ Μαρίνα Σκοπελίτου * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή
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Συνέντευξη Λεωνίδας Χατζημιχάλης

Το 1973 το Κτήµα ξεκίνησε µε 90 στρέµµατα
για να φτάσει σήµερα τα 2200. Θέλετε να
µας µιλήσετε για τις επιλογές που οδήγησαν
τελικά σε αυτή την ανάπτυξη;
Ο πατέρας μου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, εισήγαγε την έννοια του premium
εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα με
το Cabernet Sauvignon. Παρήγαγε κάτι που δεν υπήρχε τότε. Αυτή η επιλογή αποτέλεσε ορόσημο. Στα χρόνια που
ακολούθησαν καλλιέργησε πολλές άλλες ποικιλίες, όπως το Chardonnay, το
Sauvignon Blanc και το Syrah με τις οποίες επίσης παρήγαγε δημοφιλή κρασιά και καθιέρωσαν το Κτήμα. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 2.000 στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα με 25 ποικιλίες. Οι
ετικέτες μας φτάνουν τις 35 και οι εξαγωγές μας το 30% της παραγωγής μας.

Το Κτήµα σας ήταν ένα από τα πρώτα
που ξεκίνησαν τις εξαγωγές το 1990.
Πόσο δύσκολο ήταν τότε το εγχείρηµα;
Στις ΗΠΑ ξεκινήσαμε τη δεκαετία του
'90. Ο πατέρας μου πήγαινε συχνά
στην Αμερική και σιγά-σιγά έχτισε ένα δυνατό brand με όχημα το Cabernet
Sauvignon και το Chardonnay. Αυτό
δεν είναι τυχαίο. Ο κόσμος ήξερε τις ποικιλίες και ήθελε να δοκιμάσει πώς τις οινοποιούν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα οι διεθνείς ποικιλίες
είναι το μέσο για να γίνουμε πιο γνωστοί
στις ΗΠΑ, όπου το κρασί μας πωλείται
ακόμα κυρίως σε ελληνικά καταστήμα-

τα. Καλό θα ήταν να μην υποτιμούμε τις
διεθνείς ποικιλίες. Μετά έρχονται οι πιο
γνωστές ελληνικές ποικιλίες και, αφού
γίνουμε γνωστοί, μπορούμε να προχωρήσουμε και στις λιγότερο γνωστές γηγενείς, ακολουθώντας ουσιαστικά το
πετυχημένο μοντέλο της Ιταλίας.

Το Βέλγιο είναι µία σηµαντική αγορά για
εσάς. Πώς ταίριαξαν τα κρασιά σας εκεί;
Οι Βέλγοι βρίσκονται το top 3 των λαών
με τη μεγαλύτερη κατανάλωση κρασιού
κατά κεφαλήν. Για εμάς πλέον το Βέλγιο είναι μεγαλύτερη αγορά από τη Γερμανία. Το στυλ των κρασιών μας βοηθά,
γιατί ο Βέλγος καταναλωτής προτιμά τα
γαλλικής φιλοσοφίας κρασιά. Επίσης,
μας βοηθά η τιμολογιακή πολιτική των
καταστημάτων εστίασης. Εκεί το κρασί
πωλείται επί 1,5 ή 2, οπότε ο καταναλωτής θα καταναλώσει περισσότερο. Στην
Ελλάδα που η τιμή είναι επί 3 και 4, θα
σκεφτεί κανείς ακόμα και το πρώτο.

Tο οικονοµικό εµφιαλωµένο κρασί θα
µπορούσε να αντικαταστήσει το χύµα;
Εμείς έχουμε μία αντίστοιχη πρόταση,
τη σειρά «J' aime» στη φιάλη των 187ml.
Ωστόσο, ένα στα δέκα εστιατόρια θα αντικαταστήσει το χύμα με κάτι πιο οικονομικό εμφιαλωμένο.

Τι ξεχωριστό έχει η αµπελουργική ζώνη
σας, της Κοιλάδας της Αταλάντης;
Να σημειώσω ότι είμαστε το μοναδι-

κό κτήμα με ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης.
Το καλοκαίρι το δροσερό ρεύμα από τον
Παρνασσό δροσίζει τ’ αμπέλια, ενώ το
χειμώνα ο θερμός αέρας του Ευβοϊκού
δεν τ’ αφήνει να παγώσουν. Επιπλέον,
έχουμε πολλά διαφορετικά είδη terroir
που μας επιτρέπουν να παίρνουμε το καλύτερο από κάθε ποικιλία όπως και διαφορετικές εκφράσεις της, γι' αυτό έχουμε λανσάρει και τη σειρά single vineyard.

Γνωρίζουµε ότι το Κτήµα Χατζηµιχάλη
αγαπά τα γυναικεία χέρια. Γιατί;
Ο τρύγος μας γίνεται αποκλειστικά γυναίκες, οι οποίες δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στο Κτήμα μας. Τις προτιμούμε γιατι έχουν μεγαλύτερη υπομονή από
τους άνδρες να καθαρίσουν σωστά το φυτό και να τρυγήσουν ό,τι πρέπει. Επίσης,
δείχνουν μία μητρική αγάπη όταν ασχολούνται με το αμπέλι. Η διαφορά φαίνεται ξεκάθαρα όταν έρχεται το τελάρο.

Όσον αφορά την προώθηση των
εξαγωγών, γίνονται όσα χρειάζονται;
Τα προγράμματα προώθησης καλύπτουν πιο πολύ το κομμάτι των εκθέσεων. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε να
γίνει μία άλλου είδους καμπάνια. Επιστρατεύοντας για παράδειγμα κάποιους
μεγάλους Instagram Ιnfluencers ή ακόμα και μέσα από ξένες σειρές. Πώς βλέπαμε ας πούμε στα «Φιλαράκια» ότι έπιναν Chianti. Γιατί να μη δούμε σε μία αντίστοιχη σειρά ένα ελληνικό κρασί.

Το Κτήµα Χατζηµιχάλη χρησιµοποιεί σταφύλια µόνο από ιδιόκτητους αµπελώνες. «Έτσι καταφέραµε να έχουµε τον απόλυτο έλεγχο
και να είµαστε από τα λίγα ελληνικά οινοποιεία πιστοποιηµένα µε ISO», ανέφερε στην συνέντευξή του ο κ. Χατζηµιχάλης.
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Κατά τη γνώµη σας ποιες θα είναι οι
οινικές τάσεις των επόµενων ετών;
Σημαντικότερές τάσεις θεωρώ τα vegan
και τα ροζέ κρασιά. Πιστεύω μάλιστα ότι
τα ροζέ κρασιά θα ξεπεράσουν τα ερυθρά.
Οι περισσότεροι καταναλωτές που θέλουν να αντικαταστήσουν το «σκληρό»
αλκοόλ, στρέφονται σε λευκό και ροζέ.

Είναι εύκολος ο νεαρός καταναλωτής;
Δεν είναι πολύ εύκολος, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι παραγωγοί και οι επιλογές. Επίσης, δεν υπάρχει πια το brand
loyalty, που υπήρχε. Δηλαδή ένας νέος δύσκολα θα μείνει πιστός σε μία εταιρεία γιατί του αρέσει να δοκιμάζει, γι’ αυτό πρέπει να μπορείς να προσφέρεις πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο.

Τα µελλοντικά σχέδια του Κτήµατος;
Το Κτήμα μας σιγά-σιγά περνά στην επόμενη γενιά, δηλαδή σε εμένα και τον αδελφό μου. Πρώτος βασικός μας στόχος είναι η
μεγαλύτερη διείσδυση στις ξένες αγορές. Επιπλέον, αλλαγές έρχονται και στο κομμάτι της επικοινωνίας σε μία προσπάθεια να
προσεγγίσουμε νεότερο κόσμο. Αλλάξαμε ήδη την ετικέτα του «Καπνία» αλλά και
των μονοποικιλιακών ετικετών, ενώ το κρασί μας φυσικά παραμείνει πιστό στη φιλοσοφία του πατέρα μας. Σκεφτόμαστε να αντικαταστήσουμε ποικιλίες με Μαλαγουζιά και Ασύρτικο που θεωρούμε ότι είναι το
μέλλον. Μία ακόμα νέα ιδέα μας είναι να
παράγουμε λευκό Cabernet Sauvignon.

Η αγορά επιβάλλει
τον πειραµατισµό
και τις αλλαγές
«Καλλιεργούµε
πολλές ποικιλίες
πειραµατικά. Στις
αρχές του 2020 θα
κυκλοφορήσουµε
1.500 φιάλες από
την πειραµατική
καλλιέργεια για
εµάς του Pinot Noir.
Επίσης, δοκιµάζουµε
το δυναµικό της
Κοιλάδας της
Αταλάντης µε
το Verdicchio, το
Trebbiano Greco,
το Grecanico,
το Grechetti και
το Aglianico,
οι οποίες είναι
αρχαιοελληνικές
ποικιλίες, που
ταξίδεψαν µε
τους Έλληνες
που έφτιαξαν τη
Magna Graecia και
επαναπατρίστηκαν
από τον πατέρα
µου πριν κάποια
χρόνια. Αυτές οι
οινοποιήσεις θα
αφορούν πολύ
µικρές παρτίδες.
Βέβαια, επενδύουµε
και σε ποικιλίες που
ζητά η αγορά, όπως
η Μαλαγουζιά και το
Ασύρτικο. Ειδικά, το
Ασύρτικο µπορούµε
να το παράγουµε σε
τιµές πιο προσιτές
για τον µέσο
καταναλωτή», τόνισε
ο κ. Χατζηµιχάλης.
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νομοθεσία

διατάγματα

αποφάσεις

Νοµολογία

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υ.Α. 1771/149520 (ΦΕΚ Β
2736/3.7.2019)
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο
2020-2023
Υ.Α. 1710/139653 (ΦΕΚ Β'
2441/20.06.2019)
Προσωρινή τροποποίηση των
προδιαγραφών του οίνο ΠΟΠ Ρομπόλα Κεφαλληνίας
ΚΥΑ 1978/157498 (ΦΕΚ Β
2710/2.7.2019)
Αγορές παραγωγών βιολογικών
προϊόντων (Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων επιτρέπεται η διακίνηση οίνου εμφιαλωμένου, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική
νομοθεσία, όπως ισχύει)
Υ.Α. 26021 (ΦΕΚ B'
2090/05.06.2019)
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» του Τμήματος
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Υ.Α. 586/35408 (ΦΕΚ Β
613/26.2.2019)
Τροποποίηση της 609/16822/1402-2017 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Κανονισμών
(ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ.
2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις (ΦΕΚ 600 Β)»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

Νέο θεσμικό
πλαίσιο τώρα

Επείγει η δηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου Αποσταγµάτων

Ο

ι συνέπειες της απόφασης
του Δικαστηρίου της ΕΕ της
13.07.2019 δεν περιορίζονται στη λήψη μέτρων φορολογικού χαρακτήρα, προς
εφαρμογή αυτής. Καταδικάζοντας την
Ελλάδα ως προς τη φορολογία των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης «τσίπουρο»/»τσικουδιά» και των αποσταγμάτων
των διήμερων αποσταγματοποιών, ανοίγει αναγκαστικά η συζήτηση για το μέλλον των αποσταγμάτων ως εθνικό κεφάλαιο για την οικονομία και τον πολιτισμό
μας, σε καθεστώς ανοιχτής οικονομίας.
Από την υπόθεση εξάλλου καταδείχτηκε
η απουσία συντονισμού σε κρατικό επίπεδο αλλά, σε συνέχεια της απόφασης, και οι
συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών, φαινόμενο, το οποίο
–όπως έχω επανειλημμένως εκφράσει– έχει φαντασιακή παρά ουσιαστική βάση.
Να, λοιπόν, που η σοβαρή κρίση την οποία προκαλεί η δικαστική απόφαση γεννά την αναγκαιότητα καλύτερου συντονισμού των παραγόντων (υπηρεσιών και
φορέων) που εμπλέκονται στον κλάδο.
Αυτή, με τη σειρά της, υπαγορεύει γενναίες θεσμικές τομές, με κυριότερη τη θέ-

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

σπιση Εθνικού Συμβουλίου Αποσταγμάτων, πρόταση που έχει ήδη τεθεί δημόσια.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Σκοποί ενός τέτοιου οργάνου θα πρέπει να
είναι: α) η χάραξη στρατηγικού σχεδίου για
τα ελληνικά αποστάγματα προκειμένου να
υπάρξει ουσιαστική πολιτική για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα μας, τη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, και
να απαντηθούν κατά τρόπο πειστικό και ρεαλιστικό ζωτικά κοινωνικά ζητήματα όπως
η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Στην ίδια
λογική β) η διαμόρφωση κοινών, εθνικών
θέσεων για την προάσπιση του κλάδου στα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα διεθνή fora.
γ) Ο καθορισμός προτεραιοτήτων ως προς
την έρευνα γύρω από τα αποστάγματα, η
οποία έχει μείνει απελπιστικά πίσω, καθώς και η ενίσχυση της επαγγελματικής
κατάρτισης γύρω από την τέχνη της αποσταγματοποιίας, δ) ο εκσυγχρονισμός της
νομοθεσίας που διέπει τα αποστάγματα
με γνώμονα τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την εξυγίανση του ανταγωνισμού και
τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας κατά την παραγωγή και διακίνησή τους και ε) η επεξεργασία προτάσεων για την τροποποίηση των τεχνικών φακέλων γεωγραφικών ενδείξεων (ούζο, τσίπουρο) και εξέταση αιτημάτων για καταχώριση νέων ενδείξεων, σύμφωνα με τα ο-

34 Wine Trails

34-35_GEWRGOPOULOS.indd 34

17/09/2019 21:49

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

ριζόμενα στον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό
για τα αλκοολούχα (Καν. (ΕΕ) 2019/787, ο
οποίος υπαγορεύει τη θεσμική οργάνωση
του κλάδου.
Ως προς τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αποσταγμάτων, αυτές θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, η οποία όμως θα είναι απαραίτητη (η γνωμοδότηση, όχι αναγκαστικά η σύμφωνη γνώμη) για τη λήψη μέτρων που αφορούν τον ευαίσθητο χώρο των αποσταγμάτων.
Σημαντική θα είναι επίσης η τακτική δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου. Με το
μοντέλο αυτό, προάγεται ο διάλογος χωρίς να
αποδυναμώνεται η κρατική κανονιστική αρμοδιότητα. Εξάλλου, αναγκαία είναι η εκ του Κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου τακτική
σύγκληση αυτού, προκειμένου να μην πέσει σε
de facto αχρησία, όπως δυστυχώς συμβαίνει με
την Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) στο χώρο του κρασιού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ
Σε σχέση με την σύνθεση της Επιτροπής,
θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή των αποσταγμάτων, από τους παραγωγούς των α' υλών, τους παραγωγούς
των προϊόντων, τους διανομείς και φυσικά
από εκπροσώπους του κράτους (τελωνεία,
χημικές υπηρεσίες, αλλά και από τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). Έτσι θα μπορούν όλοι άμεσα να
λαμβάνουν γνώση των προβλημάτων και
των προτάσεων και δεν θα καταλήγουμε ως
συνήθως σε κατακερματισμένες απόψεις.

Είναι, βεβαίως, αντιληπτό ότι η σύμπνοια
όλων αυτών των φορέων αλλά και της διοίκησης είναι δύσκολη υπόθεση, συχνά
μάλιστα θα είναι αδύνατη. Αυτό, όμως, είναι δευτερεύον (όσο και αν ακούγεται αστείο ή «ρομαντικό»). Και αυτό διότι, πρώτον, θα υπάρξουν αναγκαστικά συμβιβασμοί και συναίνεση, είτε πριν είτε κατά τη
διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου,
δεύτερον, θα καταγραφούν οι απόψεις
των επίσημων θέσεων και των συγκρουόμενων συμφερόντων, τα οποία συχνά
παραμένουν άγνωστα τόσο στη «βάση»
των εν λόγω φορέων όσο και στον πολιτικό κόσμο και την ελληνική κοινωνία και,
τρίτον, και είναι το πιο σημαντικό, θα νομιμοποιηθούν (πολιτικά και τεχνοκρατικά) οι αποφάσεις τις οποίες θα λάβει η ελληνική πολιτεία για τα αποστάγματα.
Η διευρυμένη σύνθεση του Συμβουλίου θα
δώσει ουσιαστικό βήμα και στις παραγωγικές δυνάμεις που θεωρούν εαυτόν, δικαίως ή όχι, ως αδύναμο ή αποκλεισμένο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Επιπλέον, η συγκρότηση ενός εθνικού οργάνου με τη συμμετοχή των συναρμόδιων
υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης θα θέσει τέρμα στο απαράδεκτο φαινόμενο της έλλειψης συντονισμού
ή ακόμα και διάθεσης συνεργασίας μεταξύ
των αρμοδίων υπηρεσιών που τελικά βαραίνει αποκλειστικά τον κλάδο.
Επίσης, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να επιδράσει ευεργετικά στη διεπαγγελματική

συγκρότηση του κλάδου καθώς αφενός
ο ένας θα «συνηθίσει» την παρουσία του
άλλου ενώ, αφετέρου, η κατά το δυνατόν
διαμόρφωση κοινών θέσεων, θα έχει «διαπαιδαγωγικό» χαρακτήρα καθώς θα γίνει βίωμα η συνύπαρξη από το σημερινό
αδιέξοδο του «ο σώζων εαυτώ σωθήτω»...
Τέλος, ευεργετική επίδραση θα έχει δίχως
άλλο η οργάνωση του διαλόγου με τους εκπροσώπους των διοικούμενων που καλούνται να εφαρμόσουν σήμερα κανόνες και διαδικασίες, τα οποία συχνά είτε δεν μπορούν
να εφαρμόσουν είτε μπορούν να τα καταστρατηγήσουν. Με την πρόταση, μειώνεται τόσο το διοικητικό κόστος θέσπισης και
ελέγχου κανόνων, όσο και το κόστος παραγωγής, λόγω της ύπαρξης πρωτοκόλλων τα
οποία έχουν μελετηθεί ορθά και τα οποία, εν
τέλει, δύνανται να εφαρμοστούν. Να σημειωθεί, δε ότι ο περιορισμός του διοικητικού
κόστους θα είναι σημαντικός και απόλυτος,
καθώς το Συμβούλιο που προτείνουμε δεν
θα συνιστά «άλλον έναν οργανισμό», δυσκίνητο και δαπανηρό, αλλά μια επιτροπή που
θα συνεδριάζει μερικές φορές το χρόνο.
Το πλέον θετικό, όμως, είναι ότι αυτή η λύση
θα καταστήσει πασιφανώς ανούσια την αντιαναπτυξιακή και γκροτέσκα παρουσία πολιτευτών στα γραφεία των υπουργείων και θα καταδείξει τη σοβαροφάνεια «τοπικών ηρώων» και
άλλων επιτήδειων ή γραφικών, που χτίζουν
πάνω στην άμμο του φόβου και της απελπισίας των παραγωγικών δυνάμεων. Ίσως, όμως,
αυτό να είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο για
μια τέτοια θεσμική ωρίμανση του κλάδου.
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Στα αποστάγματα η χώρα έχει ρόλο
Αφετηρία επαναπροσδιορισµού του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργεί σήµερα
η αγορά αποσταγµάτων στη χώρα µας, δύναται να αποτελέσει η καταδικαστική
απόφαση της 13ης Ιουλίου 2019 του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά
µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς στο τσίπουρο και την τσικουδιά
ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος

Η

απόφαση προβλέπει επί της ουσίας το διπλασιασμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο εμφιαλωμένο τσίπουρο – τσικουδιά και δραστική αναπροσαρμογή του τρόπου με τον οποίο
λειτουργεί σήμερα το καθεστώς των διήμερων, δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται
στον κάθε αμπελουργό να κάνει απόσταξη
μιας συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντος
που δεν τυποποιείται και προορίζεται κατά
βάση για αυτοκατανάλωση.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και για τα δύο
καθεστώτα, όπως εφαρμόζονται σήμερα, η
χώρα μας κινείται εκτός κοινοτικού πλαισίου και για το λόγο αυτό η καταδίκη από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήταν λίγο – πολύ αναμενόμενη. Στην πρώτη μάλιστα περίπτωση, η αυθαίρετη εφαρμογή της μειωμένης
φορολογίας, η οποία μεταφέρθηκε ως «δάνειο» από το ειδικό ενωσιακό καθεστώς το
οποίο θεσπίστηκε κατά τις προενταξιακές
διαπραγματεύσεις για το ούζο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι «έβγαζε μάτι». Οι μόνοι
που δεν το έβλεπαν ήταν βέβαια οι ντόπιοι

αποσταγματοποιοί τσίπουρου, οι οποίοι μόνοι τους μάλιστα άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, προσφεύγοντας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα αιτούμενοι περιοριστικά μέτρα
για το καθεστώς των διήμερων.

ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ
Όχι πως κι εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αποτελεί κοινό μυστικό η κατάχρηση που γίνεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο «παράθυρο» που αφήνουν οι κοινοτικοί κανονισμοί για την ερασιτεχνική κατ’ ουσία απόσταξη. Παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα
αυτή παρέχεται για να διασωθεί το έθιμο με
τα λεγόμενα καζανέματα στην Κρήτη αλλά
και σε άλλες αμπελουργικές ζώνες της χώρας, όλοι το ξέρουν πως η κατάχρηση που
γίνεται σ’ αυτή την υπόθεση κινείται στα όρια του ανεξέλεγκτου λαθρεμπορίου, αφήνοντας χώρο στους επιτήδειους να εμπορεύονται τεράστιες ποσότητες χύμα τσίπουρου και τσικουδιάς, χωρίς παραστατικά, χωρίς φόρο και χωρίς πιστοποιητικά ποιότητας. Λέγεται μάλιστα ότι τα υπερκέρδη συ-

γκεκριμένων παραγόντων του χώρου, είναι
που… επιχορηγούν τους πολιτικούς ταγούς,
διαβρώνουν δηλαδή το πολιτικό σύστημα
και διαιωνίζουν ένα καθεστώς, το οποίο μόνο σε βάρος του κλάδου, της εθνικής οικονομίας και εν τέλει και των ίδιων των αμπελουργών αποβαίνει.
Το πού θα οδηγηθούν τελικά τα πράγματα
μετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κανείς δεν μπορεί
να το προβλέψει. Για μια ακόμη φορά το πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο αρνείται να πάρει στα χέρια του την «καυτή πατάτα» αλλά
κάνει και κινήσεις -πρωτοβουλία Αυγενάκη- οι οποίες επιβαρύνουν τη θέση της χώρας μας έναντι των κοινοτικών αρχών.
Οι ειδικοί αναλυτές (βλέπε άρθρο & συνέντευξη Θ. Γεωργόπουλου στην Agrenda) εκτιμούν ότι η καταδικαστική απόφαση αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον
επαναπροσδιορισμό του όλου καθεστώτος
αλλά και για τη χάραξη συνολικά μιας νέας
στρατηγικής για τα αποστάγματα, όπου η χώρα μας θα μπορούσε να έχει ρόλο.
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Θεσµικά Άδειες φύτευσης

Ευελιξία στην αδειοδότηση
το 2020 ζητούν οι οινοποιοί
Σ

τρεβλώσεις στο πλαίσιο κατανομής αδειών φύτευσης αμπέλου παρατήρησαν για
ακόμα μία φορά ΚΕΟΣΟΕ και ΣΕΟ μετά τη
διανομή του 2019 που έγινε με το νέο μοντέλο που χώρισε τις περιφέρειες σε τρεις ζώνες.
Την ανάγκη τροποποίησης του καθεστώτος
για το 2020 έθεσε παράλληλα ο ΣΕΟ σε συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη ο οποίος ζήτησε τις προτάσεις των εκπροσώπων. Όπως έχει γίνει γνωστό, από ανάλυση της ΚΕΟΣΟΕ,
αυτό που ζητάνε οι εκπρόσωποι των οινοποιών είναι να γίνει εφαρμογή του περιφερειακού μοντέλου, δηλαδή να μοιράζονται σε κά-

θε περιφέρεια άδειες ίσες σε στρέμματα με
το 1% των φυτεμένων με αμπέλια εκτάσεών τους. Και αυτό πάλι υπό προϋποθέσεις, εφόσον στο περιφερειακό μοντέλο εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος να μην απορροφηθούν από
κάποιες περιφέρειες άδειες εάν τα αιτήματα
(τα αποδεκτά κυρίως) που θα κατατεθούν είναι σε στρέμματα λιγότερα του 1% της έκτασής τους με αμπέλια, σημειώνει η ΚΕΟΣΟΕ.
Όσον αφορά τις «στρεβλώσεις» για τις οποίες μιλάει ο ΣΕΟ, επισημαίνει ότι το 2019 κάποιες περιφέρειες έλαβαν σε άδειες πάνω από το 1% των στρεμμάτων οινοποιήσιμων αμπέλων τους και κάποιες λιγότερο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Α∆ΕΙΩΝ 2019

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟ 1% ΤΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

668

256

ΚΡΗΤΗ

1020

762

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1238

997

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

491

396

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α

766

687

ΗΠΕΙΡΟΣ

150

81

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

171

837

ΑΤΤΙΚΗ

305

617

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

169

464

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

119

274

Β. ΑΙΓΑΙΟ

149

280

Ν. ΑΙΓΑΙΟ

325

380

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ

178

207

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
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Θεσµικά Πιστοποίηση ΠΟΠ
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

Σε ΦΕΚ η κατάργηση
της ογκοµέτρησης

Ταχύτερη τροποποίηση
των φακέλων για τα ΠΟΠ
Με την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α

πλοποιημένη και ταχύτερη θα είναι η
διαδικασία τροποποιήσεων των φακέλων οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ, με την εφαρμογή
του νέου θεσμικού πλαισίου που μειώνει σε
8 από 15 τα απαραίτητα βήματα που θα ακολουθούνται κατά τη διαδικασία τροποποίησης ενός φακέλου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο
παρουσιάστηκε σε οινοποιούς και εκπροσώπους οινοποιητικών επιχειρήσεων σε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις αρχές Ιουλίου. Πλέον, για την εκκίνηση της διαδικασίας

Με την απόφαση Α. 1288/18-07-2019,
η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’
3083 της 31.07.2019 καταργείται
η υποχρεωτική ογκοµέτρηση
δεξαµενών. Όπως προκύπτει από την
απόφαση, η ογκοµέτρηση δεξαµενών
αντικαθίσταται από την απλή
υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών
κατασκευής/βεβαίωσης του
κατασκευαστή, όπου αναγράφονται τα
γεωµετρικά στοιχεία αυτών ή σχετικοί
ογκοµετρικοί πίνακες κατασκευαστών.
Σύµφωνα µε την απόφαση «εξαιρετικά,
στην περίπτωση που τα εν λόγω
πιστοποιητικά /ογκοµετρικοί πίνακες
δεν υφίστανται, τα γεωµετρικά στοιχεία
των δεξαµενών προσδιορίζονται
από (ειδική) επιτροπή (...) µε επιτόπιες
µετρήσεις και µε τη συνδροµή
υπαλλήλου της χηµικής υπηρεσίας,
εφόσον κρίνεται απαραίτητη».

τροποποίησης, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει
στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων το φάκελο, αυτός αποστέλλεται
στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής, από όπου μετά από εκ νέου αξιολόγηση αναρτάται και αναμένονται για δύο
μήνες οι ενστάσεις. Όταν εξεταστούν οι ενστάσεις από το ΚΕΠΟ, ο τροποποιημένος φάκελος περνά σε ΥΑ και κοινοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εν τέλει εισάγεται
σε Φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ
ή στο ηλεκτρονικό σύστημα e-ambrosia.

ΣΕΟ ΣΤΟΝ ΒΟΡΙ∆Η ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Χρήση εργοσήμου από τα οινοποιεία
Να δοθεί η δυνατότητα οι κεφαλαιουχικές εταιρείες του αγροτικού
τοµέα, όπως οι οινοποιητικές επιχειρήσεις, να κάνουν χρήση του
καθεστώτος του εργοσήµου κατά την απασχόληση εποχιακών
εργατών, διερευνά το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία
µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτηµα αυτό, τέθηκε
κατά τη συνάντηση του ΣΕΟ µε τον υπουργό, Μάκη Βορίδη, όπου
οι εκπρόσωποι του ΣΕΟ µίλησαν για το θέµα της «γεωργικότητας»
των οινοποιητικών επιχειρήσεων και πως πρέπει να παρασχεθεί η
δυνατότητα χρήσης του εργόσηµου και σε αυτές.
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η πρώτη ποικιλία με όνομα Έλληνα οινοποιού παρουσιάστηκε στη Νεμέα
Κρασί από την ποικιλία που φέρει το όνοµα του Θανάση Παπαϊωάννου, και οινοποιήθηκε υπό την επίβλεψή του, παρουσιάστηκε
σε εκδήλωση προς τιµή του εκλιπόντος οινοποιού την Παρασκευή 30 Αυγούστου στο Σύνδεσµο Οινοποιών Νεµέας. Η ποικιλία
«Θανάσης Παπαϊωάννου» είναι πειραµατική και δηµιουργήθηκε µε τη µέθοδο του υβριδισµού στο Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών
το 2007 µε την επίβλεψη του ερευνητή Π. Ζαµανίδη. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Odeski tshiorni» (Cabernet
Sauvignon x Alicante Boushet) µε την ποικιλία «Traminer Roze». ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος, την
ξηρασία και τις µυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά µε άλλες Vitis Vinifera (Zamanidis et al. 2012). Προορίζεται για την παραγωγή
αρωµατικών ξηρών, ηµίγλυκων και γλυκών έντονα αρωµατικών ερυθρών οίνων και ηδύποτων. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιείται
για παραγωγή αρωµατικών µε έντονο χρώµα θρεπτικών χυµών. Όπως δήλωσε στο Wine Trails ο ∆ηµήτρης Τάσκος, ερευνητής
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στο Τµήµα Αµπέλου του Ινστιτούτου Ελιάς, η εν λόγω ποικιλία είναι µία εκ των 162 ποικιλιών οινοποίησης
και άµεσης ανάλωσης (επιτραπέζια σταφύλια) που έχουν παραχθεί µε κλασική µέθοδο υβριδισµού και βρίσκονται στο Ινστιτούτο
αναµένοντας την ένταξή τους στον Εθνικό Κατάλογο.
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Στο Λιόπεσι ο τρύγος προχωράει µε γοργούς ρυθµούς. Οι 290 αµπελουργοί του
Αµπελουργικού Συνεταιρισµού Παιανίας έχουν ξεκινήσει από τις 6 Σεπτέµβρη.
Κι ως τώρα φαίνεται να κερδίζει η ποιότητα συγκριτικά µε την ποσότητα

Τ

α μέλη του Συνεταιρισμού από τα περίπου 7.000 στρέμματα αμπελιών αποκλειστικά της
ποικιλίας Σαββατιανό τρυγούν
περί τους 2.500 τόνους ετησίως. Τα σταφύλια περνάνε στα πατητήρια. Ο
γλεύκος που παράγουν σε ποσοστό 30% με
40% πωλείται στα οινοποιεία για την παραγωγή κρασιού ως επί το πλείστον ρετσίνας,
με βασικούς πελάτες τις οινοποιίες «Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ» και «Αφοί Γεωργιάδη ΑΒΕΕ». Ο Συνεταιρισμός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς από το 2016.

«Μπορεί φέτος σε ποσότητα να είμαστε λίγο χαμηλότερα από πέρυσι, λόγω της ανομβρίας του περασμένου Ιουνίου, αλλά η
ποιότητα των σταφυλιών εξακολουθεί να
είναι πολύ καλή» μας επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Παναγιώτης Σταμάτης προσθέτοντας «Η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη, καθώς αφήνουμε πίσω μας
μια περίοδο κινδύνου, από την οποία καταφέραμε να επιβιώσουμε».

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η οικονομική κρίση άφησε το αποτύπωμά της και στον Αμπελουργικό Συνεται-

ρισμό Παιανίας, που βρέθηκε ξαφνικά με
χρέος από σπασμένες επιταγές πελατών
του. «Άμεση και καθοριστική ήταν η παρέμβαση της Τράπεζας Πειραιώς» όπως
λέει χαρακτηριστικά ο κ. Σταμάτης και
συμπληρώνει ότι «το χρέος εξυπηρετείται και βαίνει συνεχώς μειούμενο». Άλλωστε ο κλάδος παρουσιάζει ανοδική πορεία δεδομένης και της αυξανόμενης ζήτησης των ελληνικών κρασιών, τα οποία
έχουν μπει για τα καλά στην κατηγορία
των γκουρμέ, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για τον Συνεταιρισμό «η διατήρηση της
παράδοσης της περιοχής, που είναι η πα-
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Σταγόνα ιστορίας
από την αρχαιότητα
Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα, Κιθαιρώνας, Γεράνια όρη κι Ορος Πατέρα
αγκαλιάζουν την Αττική γη δίνοντάς της γνήσιο μεσογειακό κλίμα
Μοναδική ηλιοφάνεια, ένα κλίµα
ευνοϊκό για αµπελοκαλλιέργεια.
Εκεί στη Βορειοανατολική Αττική,
στο Λιόπεσι, γεννήθηκε στην
αρχαιότητα το Σαββατιανό.
Την καλλιέργειά του αναφέρει
και ο ποιητής Όµηρος όταν
καταγράφει πως πέρασε στη
Βοιωτία και την Εύβοια.
Στην Παιανία πρωταγωνιστεί ο
αρχαιότερος αµπελώνας της
Ελλάδας. Το Σαββατιανό είναι
η κυρίαρχη ποικιλία, απόλυτα
εναρµονισµένη µε το ξηροθερµικό
κλίµα της Αττικής, αλλά και
ιδιαίτερης αντοχής σε ασθένειες
και αρκετά παραγωγική. Αυτοί
είναι και οι κύριοι λόγοι διάδοσης
της σε όλη τη χώρα.

Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ

ραγωγή οίνου» αποτελεί προτεραιότητα
και σε αυτό συμβάλλει η νεότερη γενιά.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Σήμερα το 30% των μελών του αποτελεί
τη νεότερη γενιά, η οποία φαίνεται να
επιλέγει –ίσως και λόγω οικονομικής
κρίσης- τη συνέχιση της οικογενειακής
παράδοσης. Και ο νυν πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Παναγιώτης Σταμάτης που
ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Μάιο, ανήκει στη νεότερη γενιά των αμπελουργών της Παιανίας.

Το Σαββατιανό είναι η βάση
της ρετσίνας, του πιο γνωστού
παραδοσιακού ελληνικού
κρασιού. Η «συνταγή» της
ρετσίνας δηµιουργήθηκε
χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι
αρχαίοι Έλληνες αποθήκευαν
και µετέφεραν το κρασί
µέσα σε αµφορείς, οι οποίοι
στεγανοποιούνταν και
σφραγίζονταν µε ρετσίνι. Αµέσως
έγινε αντιληπτό ότι το ρετσίνι
έδινε το ιδιαίτερο άρωµά του στο
κρασί, κι έτσι υιοθετήθηκε ως
αρωµατική προσθήκη.
Ο τρύγος στην Παιανία ξεκίνησε
στις 6 του Σεπτέµβρη. Τα 290
µέλη του Αµπελουργικού
Συνεταιρισµού Παιανίας
βρίσκονται στους αµπελώνες
µαζεύοντας τα τσαµπιά που τους
χάρισε ο φετινός χρόνος.
Σηµαντικός παράγοντας για τις
επιδόσεις του Σαββατιανού είναι

η µεγάλη ηλικία των αµπελώνων,
σε συνδυασµό µε τη γνώση,
την εµπειρία και το µεράκι των
παραγωγών της Αττικής, αλλά
και τον σύγχρονο εξοπλισµό που
διαθέτουν.
Κάθε στάλα ποιότητας της
ιστορικής ποικιλίας από κλήµατα
µε ηλικία κατά µέσο όρο πέραν
του µισού αιώνα «δεσµεύεται»
σε φιάλες και φθάνει στα ποτήρια
των οινόφιλων.
Η νέα γενιά Σαββατιανών
ξεχωρίζει για τη δυνατότητα
παλαίωσης, την εξαιρετική
οξύτητα, την αρωµατική ένταση
και τον γευστικό πλούτο. Μια
µεγάλη γκάµα από λευκά, κυρίως
ξηρά κρασιά. Ετικέτες που
αναγνωρίζονται και διακρίνονται
πλέον διεθνώς.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Γιουρουκέλη

ΜΕ MERWAH ΛΕΥΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΙΧΤΗΣ

Επιστροφή στο παρελθόν για
τους οινοποιούς του Λιβάνου
Οι Λιβανέζοι οινοποιοί ανατρέχουν στην ιστορία τους και είναι πλέον έτοιμοι να επεκτείνουν το ρεπερτόριό τους από « πολυτελή κόκκινα» κρασιά σε αυτόχθονες λευκές και «πιστές» στο terroir της χώρας ποικιλίες.
Έτσι, αφού η φήμη του Λιβάνου εδραιώθηκε
με διεθνείς ποικιλίες όπως το Syrah, το Merlot,
το Cabernet Franc και το Cabernet Sauvignon,
η χώρα τώρα κοιτάζει το παρελθόν της για έμπνευση. Μάλιστα οινοποιεία όπως το Ksara
φέρνουν στο προσκήνιο τις ιστορικές ποικιλίες με τη διάθεση ενός 100% Merwah, ποικιλίας που θεωρείται ότι είναι η κορυφαία του είδους της σε αυτή τη γωνιά του κόσμου.
Βέβαια δεν είναι μικρής σημασίας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα «υιοθετημένα
παιδιά» του Λιβάνου, όπως το Grenache, το
Carignan και το Cinsault, ποικιλίες που έχουν
μακρά ιστορία στην περιοχή αυτή.

KINEZIKO KΡΑΣΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
Ας σηµειωθεί πως στο
τέλος του εµφύλιου
πολέµου το 1991, τα
ιστορικά σταφύλια
θεωρήθηκαν
παρωχηµένα ενώ
οι παραγωγοί έδιναν
µάχες µε διεθνείς
ποικιλίες.

Μ

πορεί η Κίνα να μην έρχεται στο μυαλό αμέσως ως χώρα παραγωγής οίνου, όμως σύμφωνα με τους ειδικούς ακόμη και στη Βρετανία αναμένεται, μέσα στο 2020, οι διοργανωτές επίσημων εκδηλώσεων που θα θέλουν να εντυπωσιάσουν τους
καλεσμένους τους να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ένα μπουκάλι κινέζικο κρασί στο τραπέζι. Ο
λόγος φυσικά είναι το γεγονός ότι στη διοργάνωση
Decanter World Wine Awards του 2019 η ασιατική
χώρα κέρδισε πολλά βραβεία. Μάλιστα μετά το διαγωνισμό, το Decanter συνέταξε έναν κατάλογο με
τις τάσεις της κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών που αναμένεται να προκύψουν το 2020 και εκεί αναφέρει και την Κίνα στις προβλέψεις της.

ΒΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΘΕΙ Η ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στα Μνημεία της Unesco η περιοχή του Prosecco
Ο λόφος των Prosecco µε τους αµπελώνες DOCG στη ΒΑ Ιταλία είναι µία από τις 29
νέες προσθήκες στα µνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Σε
αυτό το δύσβατο σηµείο η αµπελοκαλλιέργεια, ήδη από τον 17ο αιώνα, θεωρείται ότι
έχει δηµιουργήσει µια µοναδική αισθητική µε τις παράλληλες και κάθετες στις πλαγιές
λωρίδες αµπελιών, που ενισχύθηκε και από την υιοθέτηση της µεθόδου καλλιέργειας
«bellussera» τον 19ο αιώνα. Η ανακοίνωση της είδησης καλωσορίστηκε στον λογαριασµό
του Prosecco Superiore µε τη φράση «ένα όνειρο που γίνεται πραγµατικότητα».
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∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Αγκαλιάζει 11 φορές
τη Γη ο αμπελώνας
της Αυστραλίας
Η πρώτη στα χρονικά ανάλυση 5 εκατ.
εκταρίων από τον αυστραλιανό αµπελώνα,
προϊόν αξιοποίησης τεχνολογίας τεχνητής
νοηµοσύνης, έδειξε, µε τη χρήση
δορυφορικών εικόνων, πως ο συνολικός
αριθµός γραµµών µε αµπέλια µπορεί να
τυλιχτεί γύρω από τον πλανήτη 11 φορές.
Το λογισµικό αυτό, που χρηµατοδοτείται
από το Wine Australia, µπορεί να σκανάρει
υψηλής ευκρίνειας δορυφορικές εικόνες
από τα διάφορα αµπελοτόπια της χώρας και
να υπολογίσει µε ακρίβεια που βρίσκονται
οι αµπελώνες, αλλά και από πόσες σειρές
αποτελούνται οι φυτεύσεις. Πρόκειται για
µοναδικό στο είδος του λογισµικό, που
µπορεί να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει τις
τοποθεσίες κάθε ενός από τα 75.961 χωράφια
που απαρτίζουν τον αµπελώνα της χώρας.

Επιπρόσθετα η Sarah Jane Evans MW, επικεφαλής των κριτών του διαγωνισμού, οι οποίοι δοκίμασαν κοντά στα 17.000 κρασιά από 57 διαφορετικές χώρες, επισήμανε ότι «θα πρέπει να παρακολουθούμε το κινέζικο κρασί». Ας σημειωθεί ότι η
Κίνα ήταν η χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις στην
Ασία, πολύ πιο πάνω από την Ινδία, την Ιαπωνία
και την Ταϊλάνδη, με το 45% των 265 οίνων που
εισήχθησαν να κερδίζουν ένα βραβείο. Συνολικά,
τα κινεζικά κρασιά έλαβαν επτά χρυσά, 40 αργυρά μετάλλια και 73 χάλκινα μετάλλια. «Η Κίνα δεν
δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης στην προσπάθειά της να παράγει βραβευμένα κρασιά για
την παγκόσμια αγορά», δήλωσε η κυρία Evans.

Έβδομη
Το 2017, η Κίνα κατατάχθηκε
ως η έβδοµη µεγαλύτερη
χώρα παραγωγής κρασιού
στον κόσµο, µε όγκο 10,8
εκατοµµυρίων εκατόλιτρων,
λίγο πίσω από 11,8
εκατόλιτρα της Αργεντινής
και 13,7 εκατόλιτρα της
Αυστραλίας, σύµφωνα µε
στοιχεία του OIV.

400 ΜΕΛΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Πρόεδρος της AIDV ο Θεόδωρος Γεωργόπουλος
O πρώτος Έλληνας που εξελέγη Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για το ∆ίκαιο του Οίνου (International Wine Law
Association - AIDV) είναι ο πανεπιστηµιακός Θεόδωρος Γεωργόπουλος και η εκλογή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του
Παγκόσµιου Συνεδρίου της Ένωσης στη Λωζάννη. Κάτοχος της έδρας Jean Monnet για το ∆ίκαιο του Οίνου και των
Οινοπνευµατωδών (Νοµική Σχολή της Reims – Γαλλία), πρόεδρος του Ινστιτούτου Αµπέλου και Οίνου της Καµπανίας και
∆ιευθυντής του Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου, ο κ. Γεωργόπουλος αναλαµβάνει την Προεδρία της Ένωσης για τρία χρόνια.
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Tα αιτήµατα για εισαγωγή στην DOC
αυξήθηκαν κατά 73% τη χρονιά που
επετεύχθη η συµφωνία µε την ΕΕ
µε την οινοποίηση της κατηγορίας
να έχει αυξηθεί κατά 50%.

Πήραν στα χέρια
τους το δικό τους
Pinot Grigio
Κοινοπραξία επαγγελµατιών επιβάλλει
απαγόρευση φυτεύσεων στη Βενετία

Γιάννης Καρακάσης
MW, ο ένας εκ των δύο
Ελλήνων Master of Wine.

Με μια κίνηση που στόχο έχει να σταθεροποιήσει και στη συνέχεια να ωθήσει
προς τα επάνω την αγορά Pinot Grigio προχώρησε μια κοινοπραξία επαγγελματιών του κρασιού στη Β. Ιταλία, επιβάλλοντας τριετή απαγόρευση νέων φυτεύσεων στα μέλη της. Το Consorzio DOC delle Venezie ήδη από το 2017, οπότε μπήκε και στη λίστα των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ η περιοχή του, έχει διαμορφώσει ένα σχέδιο που θα αυξήσει την αξία και τη φήμη των εξαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας κρασιού. Σήμερα καλλιεργούνται πάνω από 26.000 εκτάρια αμπελώνα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ήδη έχουν φυτευτεί πλέον των 5.000
εκταρίων, πράγμα που σημαίνει πως σύντομα περί τα 30.000 εκτάρια με Pinot
Grigiο θα αρχίσουν να αποδίδουν. Το μέτρο αυτό αφορά 10.000 παραγωγούς
στους οποίους η Κοινοπραξία έχει εγγυηθεί ισορροπία και αναβαθμισμένη ποιότητα στην αγορά του DOC, ενώ διαβεβαιώνει πως στην αλυσίδα παραγωγής θα υπάρχει διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα, με την εγγύηση της κυβέρνησης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΕΣ

Ν. ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Οι Master of Wine
επιστρέφουν
στην Ελλάδα

Ταξίδι γνώσης
στην DIAM από
την Cork Hellas

Έξι χρόνια µετά την τελευταία
επίσκεψή τους ακόµη 20 Master
of Wine επιστρέφουν για µία νέα
οινική περιπέτεια. Η επίσκεψη
οργανώνεται από την Enterprise
Greece και θα περιλαµβάνει
στάσεις στην Αττική, την Κρήτη και
τη Σαντορίνη. Συνολικά αναµένεται
να δοκιµαστούν περίπου 350
κρασιά από 125 οινοποιεία.

Σε εκπαιδευτικό ταξίδι στις
εγκαταστάσεις της Diam στη Ν.
Γαλλία συµµετείχαν 12 Έλληνες
οινολόγοι και τεχνικοί οινοποιείων.
Οι συµµετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν γύρω
από τις τελευταίες προσεγγίσεις
της εταιρείας καθώς και να
παρακολουθήσουν συγκοµιδή
φυσικού φελλού.

Σε παγκόσµιο στρατηγικό
παίχτη έχει εξελιχθεί η
Diam µέσα σε µία 10ετία.
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14 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στο «κελάρι» του Κωτσόβολου
Οι λάτρεις του καλού κρασιού µπορούν να βρουν µία τεράστια γκάµα
από συντηρητές κρασιών για να επιλέξουν εκείνο που ανταποκρίνεται
καλύτερα στις δικές τους ανάγκες. Το «κελάρι» της Κωτσόβολος, και
πιο συγκεκριµένα τα καταστήµατα στο The Mall Athens, στο Εµπορικό
Πάρκο Αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος, στο Αεροδρόµιο Πυλαίας, στα
Ιωάννινα και στην Κέρκυρα, έχει 14 κωδικούς συντηρητές κρασιών
από τις µάρκες Climadiff, Hoover, Morris, Liebherr, Miele, Candy &
Sandstrom. Υπάρχουν από οικονοµικές λύσεις µέχρι ακριβότερες µε
µεγαλύτερη χωρητικότητα και διαφορετικές ζώνες θερµοκρασίας.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΙΟ ∆ΙΑΣΗΜΟ ΡΟΖΕ

∆ρόσισε
το καλοκαίρι
το Miraval
του Brad Pitt
Χιλιάδες ποτήρια Miraval
καταναλώθηκαν το φετινό καλοκαίρι
στη χώρα µας. Ο ροζέ οίνος, που
βγήκε στην αγορά ως το κρασί των
Μπρατζελίνα και έκανε τεράστιο θόρυβο
από την πρώτη χρονιά κυκλοφορίας
του το 2014, αποτέλεσε την αγαπηµένη
επιλογή του φετινού καλοκαιριού.
Μόνο στη Μύκονο καταναλώθηκαν
περισσότερα από 30.000 µπουκάλια στα
sea side restaurant του νησιού και όχι
µόνο. Στα νέα του διάσηµου Κτήµατος,
το γεγονός ότι πέρασε στα χέρια του
ηθοποιού Brad Pitt. Θυµίζουµε ότι το
τίµηµα για την αγορά του είχε αγγίξει τα
60 εκατοµµύρια ευρώ. Και οι ειδήσεις
δεν σταµατούν εδώ. Νέα οινική του
µούσα του Κτήµατος, το «Muse», που
εµφιαλώθηκε µόνο σε 2.000 magnum φιάλες, προκαλώντας ταραχή
στους οινόφιλους. Η σύνθεσή του
είναι µια αυστηρή επιλογή σταφυλιών
από τους δύο παλαιότερους
αµπελώνες του Κτήµατος που
ωριµάζουν σε τσιµεντένιες δεξαµενές
που έχουν σχήµα αυγού για καλύτερη
αλκοολική ζύµωση.
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M

DOMINIQUE
ILLET

Το Wine Trails συνάντησε και συζήτησε με τον Dominique Millet της ομώνυμης γαλλικής
βαρελοποιίας. Είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους στον πλανήτη που μπορούν να
καυχιούνται πως μεγάλωσαν μέσα στα αμπέλια, αλλά κυρίως μέσα στα βαρέλια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Λάζαρο Γατσέλο

Όλοι δρουν µε βάση µία φιλοσοφία.
Θα θέλατε να µοιραστείτε µαζί µας τη
φιλοσοφία της of Millet Cooperage;
Σαφώς. Η βαρελοποιεία Μillet φτιάχτηκε, μεγάλωσε, συνεχίζει και θα συνεχίσει να πορεύεται βασισμένη στο συνδυασμό

Σύµφωνα µε τη γνώση, την εµπειρία και
την οπτική σας, ποια είναι τα πιο σηµαντικά
στάδια στην κατασκευή ενός βαρελιού;
Ξεκινώντας από την επιλογή των ξύλων, κάθε βήμα έχει τη δική του σημασία και σπουδαιότητα. Αν οπωσδήποτε πρέπει να ξεχωρίσω κάποια, αυτά θα ήταν τα στάδια της ωρίμανσης του ξύλου και του καβουρδίσματος.
Με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα βαρέλια
θεωρώ πως είναι τα δύο πιο επιδραστικά.

Αναφέρατε πως θεωρείτε εξαιρετικά
σηµαντικό το στάδιο της ωρίµανσης
των δουγών, ιδιαίτερα όσον αφορά την
επαναληψιµότητα των τελικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών. Θα θέλατε να µοιραστείτε
πώς εργάζεστε στo βαρελοποιείο Millet;
Φυσικά, είναι εξάλλου κάτι γνωστό. Κατά τη φυσική ωρίμανση δουλεύουμε με ανοικτές στιβάδες δουγών. Αυτό επιτρέπει
την ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα, βρόχινου νερού και ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι
επιτυγχάνουμε σχεδόν ταυτόσημη ομοιογένεια στην εξέλιξη των ποιοτικών προδιαγραφών κάθε δούγας.

Ποιες είναι για εσάς οι σηµαντικότερες

αλλαγές των τελευταίων 30 χρόνων στη
βιοµηχανία κατασκευής βαρελιών;
Θα πω κάτι αντιφατικό αλλά πέρα ως πέρα αληθινό. Επανάσταση δίχως μεγάλες αλλαγές.
Αυτό που έχει, βήμα βήμα, εξελιχθεί σημαντικά είναι το στάδιο του καβουρδίσματος. Σήμερα έχει προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες διαφορετικών ποικιλιών και τόπων. Παλαιότερα συχνά συνέβαινε το αντίθετο.

∆ρυς. Φίλος η εχθρός στην προσπάθεια
κάποιου να αποδώσει της αίσθηση ενός
τόπου στο κρασί που παράγει;
Ένα παλαιό και ταυτόχρονα επίκαιρο γνωμικό λέει πως δεν υπάρχει μεγάλο κρασί δίχως τη
χρήση βαρελιού. Κατά συντριπτική πλειοψηφία τα κρασιά είναι λιγότερο ισορροπημένα δίχως τη χρήση βαρελιού. Το πέρασμα από δρύινους και όχι μόνο περιέκτες εφοδιάζει το νεογέννητο κρασί με στοιχεία που στην πραγματικότητα προστατεύουν, κατά το πέρασμα των
χρόνων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που του
μεταβιβάστηκαν από το σταφύλι, άρα κατ’ επέκταση την αίσθηση ενός τόπου. Κατά τη γνώμη
μου αυτό συμβαίνει με κάθε τύπο κρασιού.

Πιστεύετε πως η χρήση δρυός µπορεί να
προάγει την έκφραση των µεταλλικών/
ορυκτών αρωµάτων, γευστικών
χαρακτηριστικών και αίσθησης ενός οίνου;
Ναι. Πραγματικά ναι. Οι περισσότεροι μηχανισμοί που συμβαίνει αυτό δεν είναι γνωστοί. Πιθανά είναι θέμα συνέργιας πολλών παραμέτρων.

Πάρα πολλοί άνθρωποι του κρασιού,
παγκοσµίως, περιγράφουν το pH ως το
διαβατήριο για ένα µακροχρόνιο ταξίδι,
ιδιαίτερα για τα λευκά κρασιά. Αν τώρα
περάσουµε στη δρυ, τι πραγµατικά σηµαίνει
για τη µακροζωία ενός κρασιού;
Προφανώς το κρασί έχει περισσότερα του ενός διαβατήρια έτσι ώστε να μπορεί να ταξιδεύει βαθιά στο χρόνο. Η δρυς είναι ξεκάθαρα ένα
από αυτά για κάθε τύπο κρασιών. Ο ρόλος της
δεν περιορίζεται μόνο εκεί, είναι ένα πολυεργαλείο που απαιτεί επιδέξιους χειρισμούς.

Αν είσαστε υπεύθυνος κελαριού σ’ ένα
από τα αγαπηµένα σας οινοποιεία, µε την
υποχρέωση να µην έχετε Millet βαρέλια,
ποιες βαρελοποιίες θα εµπιστευόσασταν;
Είναι μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Ανάμεσα σε φίλους και συναδέλφους που γνωρίζω
κι εκτιμώ επιλέγω τις ακόλουθες. Τη βαρελοποιία Bordelaise, την οικογένεια Darnajou και
τη βαρελοποιία Seguin Moreau. Oι δύο πρώτες
είναι μικρές από την περιοχή του Μπορντώ. Η
Seguin Moreau με την οποία και συνεργάζομαι
αποτελεί παγκόσμια σταθερά.

Αν ένας υποψήφιος πελάτης είχε µόνο 10
δευτερόλεπτα στη διάθεσή του ν' ακούσει τι
πραγµατικά είναι τα βαρέλια Millet, πώς θα
τα περιγράφατε σε µία και µόνο φράση;
Παράγουμε υψηλής ποιότητα και λεπτομεριακής κατασκευής, φινετσάτα και εύκαμπτα οργανοληπτικά βαρέλια που σέβονται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.
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στο διάστηµα
Ταξίδι Αγ.Ταξίδι
Μαυρίκιος
Αν ο D. Millet πραγµατοποιούσε
ένα ταξίδι στο διάστηµα θα
έπαιρνε µαζί του τρία βαρέλια
56 λίτρων το κάθε ένα: ∆ρυ,
ψευδο-ακακία και αγριοκερασιά.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:
«Πραγµατικά απολαµβάνω
να δουλεύω µε το κάθε είδος
ξεχωριστά οπότε είναι δύσκολο
να τα αποχωριστώ. Επιπλέον,
οι µικρές χωρητικότητες είναι
πραγµατικά θελκτικές για
τεχνίτες όπως εγώ».
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Ταξίδι Αγ. Μαυρίκιος

ΓΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΩΚΕΑΝΟ

‘Ενας από τους λόγους που ο κόσµος του κρασιού συγκινεί
είναι ότι η οινική περιπλάνηση µπορεί να σε µεταφέρει στα πιο
αναπάντεχα γεωγραφικά µήκη και πλάτη. ‘Ετσι κάπως συνέβη
και µε µια διεθνή συνάντηση οινοποιών µε φόντο τις απέραντες
χρυσές αµµουδιές και τους φοίνικες που αντανακλούν στα
κρυστάλλινα νερά του Αγ. Μαυρίκιου στον Ινδικό Ωκεανό

ΚΕΙΜΕΝΟ Γεωργία Παναγοπούλου *wine gini
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Ταξίδι Αγ. Μαυρίκιος

Σ

Αφορµή για εκπαίδευση
του προσωπικού του
ξενοδοχειακού οµίλου που
τη φιλοξένησε αποτέλεσε
η εκδήλωση La Paulée. Γι’
αυτό συµµετείχαν αρκετοί
από τους 75 sommeliers που
ανήκουν στο δυναµικό των
πεντάστερων ξενοδοχείων
του που απλώνονται στον
Ινδικό Ωκεανό.

κοπός του ταξιδιού στον Αγ. Μαυρίκιο ήταν η κάλυψη του «La Paulée». Πρόκειται για μια εκδήλωση
που αποτελεί φόρο τιμής στην ομώνυμη μεσαιωνική γιορτή της Βουργουνδίας, η οποία λάμβανε χώρα
μετά τον τρύγο και συνεχίζεται με νέες συνθήκες μέχρι σήμερα. Στο νησί του Ινδικού Ωκεανού η αντίστοιχη διοργάνωση είναι επίσης ετήσια και διαρκεί μια εβδομάδα. Φέτος επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν σημαντικοί παραγωγοί από πέντε
χώρες, στους οποίους ήταν αφιερωμένη η κάθε μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθούσαμε σεμινάρια και δοκιμές
και το βράδυ επισκεπτόμαστε τα εστιατόρια των ξενοδοχείων, όπου βραβευμένοι Michelin σεφ δημιουργούσαν αποκλειστικά
μενού για τους οίνους κάθε παραγωγού. Οι βραδιές ολοκληρώνονταν στο κελάρι, δοκιμάζοντας μοναδικές σοδειές, με επιλογές ανάμεσα σε 2.500 ετικέτες κρασιών Νέου και Παλιού Κόσμου. Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια μέρα στη μέση του ωκεανού για δοκιμή κρασιών σε καταμαράν και στη συνέχεια με
γεύμα έξι ωρών και τέλος τη δημοπρασία κρασιών από τις καλύτερες σοδιές των πέντε παραγωγών. Ας σημειωθεί ότι τα έσοδα
της δημοπρασίας δίνονται κάθε χρόνο σε έναν από τους σομελιέ
του ομίλου πεντάστερων ξενοδοχείων που φιλοξενεί τη διοργάνωση, ως υποτροφία, για παρακολούθηση ενός εξαμήνου σε ένα από τα καλύτερα οινικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα της Γαλλίας. Επόμενος στόχος La Paulée στη... Βουργουνδία! Santé!
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νατάσα Στασινού

ΡΟ∆ΙΤΗΣ

ΟΥΤΕ ΛΕΥΚΟΣ

ΟΥΤΕ ΤΑΠΕΙΝΟΣ
«Καµία ποικιλία δεν τον φθάνει» λέει ένα ζακυνθινό ποίηµα ηλικίας
τουλάχιστον εκατό ετών για τον πολυφυτεµένο Ροδίτη, ο οποίος. σήµερα, σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας, αποδεικνύει περίτρανα την αξία του

ORANGE 2017
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
Πορτοκαλί ξηρός οίνος
από αµπελώνα βιολογικής
καλλιέργειας της ορεινής
Ολυµπίας µε αυτόρριζα πρέµνα
ηλικίας 30 ετών 13,5% vol.

ΦΟΛΟΗ 2018
ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Ροδίτης από την περιοχη της Φολόης.
Η κλασσική λευκή οινοποίηση δίνει ένα
κρυστάλλινος κιτρινοπράσινος οίνο µε
αρώµατα εσπεριδοειδών, πράσινου
µήλου και λευκόσαρκου ώριµου
ροδάκινου. 13% vol.

ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΣΗ 2016
Ένας Ροδίτης από
τη Γουµένισσα που
ζυµώθηκε µαζί µε
τα στέµφυλα για ένα
ολόκληρο µήνα, στη
συνέχεια παρέµεινε µε
τις οινολάσπες για ένα
χρόνο σε δρύινο βαρέλι
και εµφιαλώθηκε χωρίς
φιλτράρισµα και θειώδη.
13% vol.
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ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΕΣΑ 2017
ΚΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΡΟ∆ΙΤΗΣ 2018
ΑΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Πληθωρικά αρώµατα ανανά,
λευκόσαρκου ροδάκινου και
µάνγκο. Στόµα µε όγκο και
οξύτητα που προσδίδει ισορροπία
για τον Ροδίτη του Κτήµατος
Αναστασίου που καλλιεργείται
στην Κορινθία. 12% vol.

Η ποικιλία έχει γερές ρίζες στον
Τύρναβο. Εδώ έχουµε ένα λαµπερό
χρυσοκίτρινο κρασί µε πληθωρικά
αρώµατα φρούτων, γεµάτη γεύση και
δροσιστική οξύτητα. 12% vol.

ΡΟ∆ΙΤΗΣ 2015
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ

ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥ 2017
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Από τους ιδιόκτητους αµπελώνες στη Νεµέα,
µέσα στους οποίους κάθε ποικιλία καλλιεργείται
στο σηµείο που της ταιριάζει, ένα λευκό ξηρό
κρασί βιολογικής γεωργίας που χαρακτηρίζεται
από αρώµατα εσπεριδοειδών, ενώ στο στόµα
είναι µαλακό και ευχάριστο. 14% vol.

Λευκοκίτρινο
χρώµα, αρώµατα
πράσινου µήλου,
λεµονιού κι ανθών.
Πλούσιο στόµα
και ικανοποιητική
επίγευση. Ένας
Ροδίτης που βγάζει
όλα τα χαρακτηριστικά
της ποικιλίας και της
ορεινής Αιγιαλείας.
12% vol.

ΑΣΠΡΟΛΙΘΙ 2017
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΡΟΥΒΑΛΗ
Πρασινοκίτρινο χρώµα, αρώµατα φρέσκων
φρούτων µε νότες εσπεριδοειδών και
ζωηρή φρεσκάδα. Ένα κρασί σταθµός για
την εξέλιξη του Ροδίτη, τόσο εντός όσο και
εκτός συνόρων. 11,5% vol.
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

PYLÓS CHARDONNAY
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΕΣΤΩΡ
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος
Ένα Chardonnay 100% που
ωριµάζει για 6 µήνες σε
δρύινα βαρέλια. Έχει λαµπερό
χρυσοκίτρινο χρώµα µε αρώµατα
τροπικών και λευκόσαρκων
φρούτων, εµπλουτισµένο µε
λιπαρότητα και νότες µπαχαρικών.
Σερβίρεται στους 10° C – 12° C.

12,8% VOL

ΙΝΙΜΑ ΝΕΓΚΟΣΚΑ ΡΟΖΕ
ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
Ένα ροζέ που παλαιώνει σε δρύινα
βαρέλια για έξι µήνες. Στη µύτη
κυριαρχούν αρώµατα λουλουδιών
και βανίλιας, σε συνδυασµό µε
νότες κόκκινων φρούτων και
µπαχαρικών, ενώ στο στόµα
είναι πληθωρικό, µε αντίστοιχο
αρωµατικό χαρακτήρα, κοµψή
αίσθηση οξύτητας και πλούσια
γεύση. Ένα ροζέ κρασί µε ιδιαίτερη
προσωπικότητα ήρθε να προστεθεί
στη σειρά ΙΝΙΜΑ.

12,5% VOL

CHÂTEAU NICO
LAZARIDI ΕΡΥΘΡΟ
NICO LAZARIDI
Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ

Μία ιδέα απο τις πολλές ενδιαφέρουσες
γεύσεις της φθινοπωρινής κάβας δίνει
το Wine Trails στους οινόφιλους
αναγνώστες του

Ένα γοητευτικό χαρµάνι µε
βαθύ ερυθρό χρώµα στο
οποίο συνδυάζονται τα γλυκά
αρώµατα φρούτων του Merlot
µε την πυκνότητα του Cabernet
Sauvignon και τη φινέτσα του Sangiovese. Πίνεται ευχάριστα για τα
επόµενα 6-8 χρόνια από τον τρύγο.

14,9% VOL
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ΕΠΙΛΟΓΗ

Trails

KALYPSO 2016

AΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Καταφέρνει και συνδυάζει την ξεκάθαρη ανθική τυπικότητα της
ποικιλίας µε τη σφιχτή δοµή των κρασιών που έχουν ξεκουραστεί σε
υποθαλάσσιο περιβάλλον, και µάλιστα εξαιρετικά ισορροπηµένα

Σ

την Καλυψώ, κόρη του Τιτάνα Άτλαντα και της Ωκεανίδας Πλειόνης, αφιέρωσε τη
νέα του κυκλοφορία το Οινοποιείο Βακάκη που βρίσκεται στην περιοχή της Μεγάλης Λάκας
στο νησί της Σάμου. Η Καλυψώ κατά την
αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν νύμφη και κατοικούσε στο νησί Ωγυγία. Απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη φήμη καθώς
κατά τον Όμηρο κρατούσε επι εφτά ολόκληρα χρόνια τον Οδυσσέα εμποδίζοντάς τον να γυρίσει, μετά τον Τρωικό πόλεμο, στην πατρίδα του την Ιθακη. Ο μύθος δεν σταματά εδώ, καθώς η Καλυψώ
εκτός απο γάμο πρότεινε στον Οδυσσέα
και αθανασία, λαμβάνοντας όμως επαναλαμβανόμενες αρνητικές απαντήσεις.
Τα παράπονα του Οδυσσέα οδήγησαν
στην παρέμβαση του Δία. Έτσι, όχι μόνο
αναγκάστηκε να τον αποδεσμεύσει αλλά
να του προσφέρει οδηγίες και εφόδια για

το μακρινό και δύσκολο ταξίδι επιστροφης προς την Ιθάκη. Ανάμεσά τους και
«Μαύρο κρασί».
Ωστόσο, η Κalypso του Νίκου Βακάκη είναι ένα λευκό ξηρό κρασί απο Μοσχάτο Σάμου το οποίο περνά εικοσιτέσσερις μήνες βυθισμένο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσσας σε βάθος είκοσι μέτρων. Σκοπός του Οινοποιείου Βακάκη είναι να δώσει στο οινόφιλο κοινό μία επιπλέον διάσταση των εκφράσεων των λευκών ξηρών κρασιών απο την
ποικιλία Μοσχάτο Σάμου. Κάτι που καταφέρνει με εξαιρετική επιτυχία, καθώς
τόσο οι 12,5% vol. ισορροπούν με τη μέτρια δροσιστική οξύτητα, όσο ο τυπικός
ανθικός χαρακτήρας αποκτά μια πιο πολύπλευρη εκφραστικότητα που συνδυάζεται ιδιαίτερα κομψά με τη σαφώς σφιχτότερη, των κλασικών, δομή του κρασιού. Όλα αυτά προκύπτουν στα είκοσι
μέτρα βάθος, δηλαδή σε πίεση 3 atm.
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ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

GIGIFIOGGOS SUMMER PARTY

Γιόρτασε για τα καλά
το φετινό καλοκαίρι
το Porto Carras

Μεταξά και The Clumsies
δηµιούργησαν µαζί στην Κρήτη
Το ταξίδι εξερεύνησης του Οίκου Μεταξά, παρέα µε
την οµάδα του The Clumsies, φέτος είχε αντικείµενο
διερεύνησης την Κρήτη και το ιστιοπλοϊκό, µε
πλήρωµα τρεις κορυφαίους bartenders από όλο τον
κόσµο, έκανε τρεις στάσεις σε µαγικές τοποθεσίες
του νησιού. Σε κάθε µία, ένας από τους κορυφαίους
bartenders, εµπνευσµένος από τα θαύµατα της
Κρήτης, δηµιούργησε από πέντε µοναδικά cocktails
µε METAXA 12 Αστέρων. Πρόκειται για τους Philip
Bischoff, Head Bartender του δεύτερου καλύτερου
µπαρ στον κόσµο, του «Manhattan» στη Σιγκαπούρη,
και Beverage Manager στο ξενοδοχείο «Four
Seasons» στην Μπανγκόκ, Shingo Gokan, από το
«Speak Low» της Σαγκάη, 20στό καλύτερο στον
κόσµο, και Julian Vose από το «Dead Rabbit» της
Νέας Υόρκης, 16ο καλύτερο στον κόσµο.ζ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ TRIPS FOR ALL

∆ιεθνής ταξιδιωτική εκποµπή
στο Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάµου
Στην οιναποθήκη του 19ου αιώνα που έχει µετατραπεί σε «Μουσείο
Οίνου» του ΕΟΣ Σάµου πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές Ιουλίου
τηλεοπτικά γυρίσµατα για την εκποµπή «Trips for all» που προβάλλεται
διεθνώς σε Αµερική, Καναδά, Ρωσία και Κύπρο.Το συνεργείο
κατέγραψε τηλεοπτικά όλη την ιστορικοκοινωνική διαδροµή του
σαµιώτικου κρασιού µέσω ξενάγησης στις αίθουσες αυθεντικών
ιστορικών εκθεµάτων, ενώ τη γαστρονοµική πινελιά στην εκποµπή
προσέφερε ο executive chef Βαγγέλης Μπιλιµπάς, ο οποίος
εµπνεύστηκε και παρουσίασε τρία διαφορετικά πιάτα. Σηµειώνεται ότι
η διεθνής εταιρεία RKpromotica LTD έχει την επιµέλεια της παραγωγής
και την εκτέλεση των γυρισµάτων της ταξιδιωτικής σειράς.
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Μια οινική βραδιά γεµάτη «φρέσκες» εκπλήξεις, κρασί,
µουσική και summer διάθεση διοργάνωσε το Κτήµα Πόρτο
Καρράς στο Gigifioggos Wine Bar στο Περιστέρι, στις 11
Ιουλίου, µε το Wine Trails να δίνει φυσικά το παρών Αφορµή,
η έναρξη της συνεργασίας του γνωστού wine bar µε τον head
sommelier Βασίλη Παπαδόπουλο, o οποίος έχει δηµιουργήσει

µια ανατρεπτική και εντυπωσιακή λίστα κρασιών. Πρώτη
επιλογή φυσικά ο προικισµένος αµπελώνας του Porto
Carras στη Χαλκιδική και οι τρεις καλοκαιρινές του ετικέτες.
Πρωταγωνίστρια η Μαλαγουζιά, µαζί µε το Limneon µε τα
ελκυστικά ζουµερά κόκκινα φρούτα και την αφρώδη Zoe µε τις
εκρηκτικές τροπικές νότες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ ΤΗ JACQUES WEIN POT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑ FLORIAN

Ηχηρή συνεργασία
για τη Nico Lazaridi
Με τη νέα σοδειά του Amalthea
συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία της
Nico Lazaridi µε τη γερµανική αλυσίδα
Jacques Wein Depot, η οποία ξεκίνησε
την περσινή χρονιά. Ο λευκός οίνος
Amalthea από σταφύλια Sauvignon
Blanc, Ugni Blanc και Ασύρτικο που
προέρχονται από τα αµπελοτόπια της
∆ράµας, είναι το πρώτο ελληνικό κρασί
που περιέλαβε στον κατάλογό της η
Jacques Wein Depot. Η χαρακτηριστικά
ευχάριστη οξύτητα και η φρουτώδης
επίγευση έχουν ήδη καταστήσει τον οίνο
δηµοφιλή στους Γερµανούς οινόφιλους
καθώς έχει αποσπάσει εξαιρετικές
κριτικές (4,8/50) και σηµειώνει πολύ
καλές πωλήσεις. Η νέα εσοδεία του
2018 µόλις κυκλοφόρησε και συνοδεύει
ιδανικά ψητά κρέατα µε λαχανικά,
θαλασσινά και δροσερές σαλάτες.

Η πρώτη ρετσίνα
από Chardonnay

ΝΕΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

Εγκαινιάστηκε
το Akrathos Winery
Mε µια εντυπωσιακή διοργάνωση και
πληθώρα καλεσµένων το Akrathos
Winery εγκαινίασε στις 21 Σεπτεµβρίου
το οινοποιείο του στη Χαλκιδική. Στη
γενέτειρα του Αριστοτέλη και του
«Ακάνθιου οίνου», στις ανατολικές
πλαγιές του Χολοµώντα, απέναντι από
το Άγιο Όρος και τον Σιγγιτικό κόλπο,
βρίσκονται οι βιολογικοί αµπελώνες
του νεότευκτου οινοποιείου που είναι
φυτεµένοι µε ελληνικές ποικιλίες. Σε
υψόµετρα που ξεκινούν από τα 550
και φτάνουν στα 700 µ., οι αµπελώνες
δέχονται την ευεργετική επίδραση της
µεσηµβρινής θαλάσσιας αύρας αλλά και
των δροσερών και υγρών νυχτερινών
αέρηδων από τα γύρω βουνά, που
ανακουφίζουν τα φυτά κατά τους
θερµούς καλοκαιρινούς µήνες.

Μια νέα premium ρετσίνα, τη
µοναδική στην Ελλάδα από την
ποικιλία Chardonnay, λάνσαρε στην
αγορά το Κτήµα Florian. Το νέο
προϊόν ονοµάζεται «Κουκουνάρι
2018» και παράγεται από ένα αµπέλι
12,5 στρεµµάτων της ποικιλίας
Chardonnay, η οποία επιλέχθηκε
γιατί είναι προσαρµόσιµη σε
πειραµατισµούς σύµφωνα µε
τον Gerd Schneider, συνιδιοκτήτη
του boutique οινοποιείου από το
Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Μια από
τις ιδιαιτερότητές της είναι ότι η
φυσική ρητίνη που χρησιµοποιείται
στην παραγωγή είναι σε πάρα
πολύ µικρή ποσότητα, περί τα 180
γραµµάρια ανά τόνο.
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ένας µοντέρνος οδηγός οινοτουρισµού
Την επανέκδοση του βιβλίου της Μαρίας Νέτσικα «Τα κρασιά της Ελλάδας»
παρουσιάζουν οι εκδόσεις ΙΑΝΟΣ. Πρόκειται για έναν µοντέρνο, δίγλωσσο πλέον, οδηγό
οινοτουρισµού στην εύχρηστη µορφή βιβλίου τσέπης, που καταγράφει τον ελληνικό
αµπελώνα και τα κρασιά του. «Αγάπησα από την πρώτη στιγµή την ιδέα (σ.σ. του
Οινοτουρισµού), την πίστεψα, παρακολούθησα την εξέλιξή της και συνεχίζω να την
υπηρετώ ταξιδεύοντας µόνη ή µε παρέα σε όλη την Ελλάδα και την υφήλιο. Καρπός
των περιηγήσεων είναι το βιβλίο µου "Τα κρασιά της Ελλάδας"», δήλωσε η συγγραφέας.

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑLER BIOWEINPREIS

Στην κορυφή του κόσµου
τα εγχώρια GB Restaurants
Για έκτη συνεχή χρονιά, τα εστιατόρια GB Roof
Garden & Tudor Hall τιµήθηκαν από το Wine
Spectator µε το βραβείο «Best of Award of Excellence», γεγονός που τα εδραιώνει ως κορυφαίο
προορισµό παγκοσµίως εκείνων που αγαπούν
το καλό κρασί, τόσο χάρη στο κελάρι τους όσο
και στην άριστη ποιότητα µενού και σέρβις. Ας
σηµειωθεί ότι οι νικητές των Wine Spectator Restaurant Awards προέρχονται από 75 χώρες.

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΔΙΑΝΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Τέσσερα Χρυσά και ένα Αργυρό είναι τα µετάλλια που απέσπασε
το Κτήµα Ζαχαριουδάκη στον Internationaler Bioweinpreis, τον
µεγαλύτερο διαγωνισµό βιολογικών κρασιών της Γερµανίας.
Ανάµεσα σε 1.103 ετικέτες από 27 χώρες την παράσταση έκλεψε το
µονοποικιλιακό Βιδιανό, 2018, το οποίο βρέθηκε πρώτο στα λευκά µε
99/100 αποσπώντας έτσι το Μεγάλο Χρυσό (Top Gold) µετάλλιο. Με
Χρυσό διακρίθηκαν επίσης η ερυθρή Ορθή Πέτρα, 2016, η λευκή Ορθή
Πέτρα, 2018 και ο λευκός Codex 2018. Αργυρό µετάλλιο απέσπασε το
ροζέ Victoria, 2018, και µάλιστα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του
κάνοντας ένα πολλά υποσχόµενο ξεκίνηµα.

ΣΕΙΡΑ ΟΙΝΩΝ MOI, JE M'EN FOUS

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ MAGNUM ΦΙΑΛΕΣ
Μια από τις πιο γνωστές σειρές κρασιών, η «Moi Je m' en fous» από το
Winery Monsieur Nicolas του Γιώργου Καραµήτρου διατίθεται πλέον
στην αγορά και σε magnum φιάλες του 1,5 λίτρου. Η σειρά κρασιών του
οινοποιείου από τον Μεσενικόλα Καρδίτσας αποτελείται από τη λευκή (από
Μαλαγουζιά), τη ροζέ (από Μοσχάτο Αµβούργου) και την ερυθρή (από
ποικιλία Ληµνιώνα) εκδοχή, όλες από αµπέλια που απολαµβάνουν την
αύρα της Λίµνης Πλαστήρα.
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ΣΤΑ 50ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ WSET

Μεγαλώνει η δίψα για οινική εκπαίδευση
∆υναµικό «παρών» στη µεγάλη γιορτή µε αφορµή τα 50 χρόνια λειτουργίας
του WSET έδωσε το ελληνικό παράρτηµα WSPC στο Παλαιό Φάληρο

Α

υξάνει συνεχώς η ζήτηση για οινική εκπαίδευση διεθνώς, όπως αποδεικνύει τόσο η συνεχής ανάπτυξη του
Οργανισμού WSET (Wine & Spirits Education Trust), όσο και η αλματώδης αύξηση των κατόχων πιστοποίησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Ενδεικτικά, την περίοδο
2018/2019 συνολικά 108.557 υποψήφιοι έλαβαν κάποια πιστοποίηση από το WSET, καταγράφοντας αύξηση 15% σε
σχέση με πέρυσι και σπάζοντας για πρώτη φορά το
φράγμα των 100.000 πιστοποιήσεων. Πιο ειδικά, ρεκόρ καταγράφηκε και στους νέους
κατόχους Diploma για το 2019, που έφτασαν τους 532, προερχόμενοι από 40 χώρες από όλο τον κόσμο, σημειώνοντας
αύξηση 21% σε σχέση με το 2018.
Η φετινή χρονιά άλλωστε αποτελεί ορόσημο για τον διεθνή οργανισμό, ο οποίος διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο
«Wine Education Week» με αφορμή τα
50 χρόνια λειτουργίας του WSET, θέτοντας ως στόχο να σπάσει το Ρεκόρ Guinness

του πολυπληθέστερου μαθήματος γευσιγνωσίας στον κόσμο. Το Wine Education Week αποτέλεσε μια μεγάλη πρόσκληση προς οινόφιλους σε όλο τον κόσμο, αφού για μια
περίπου εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από
450 εκδηλώσεις σε 45 χώρες. Το ελληνικό παράρτημα, το οποίο κατατάσσεται στα 15 καλύτερα του κόσμου από το 2009,
οργάνωσε επίσης μία μεγάλη γιορτή με αφορμή και τα 15
χρόνια του, που έλαβε χώρα από τις 9-12 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του WSPC στο Παλαιό Φάληρο, προσφέροντας οκτώ ανοικτά
workshops προς καταναλωτές. Εκεί αυτοί έμαθαν περισσότερα μεταξύ άλλων
για τις βασικές αρχές γευσιγνωσίας, το
συνδυασμό κρασιού – φαγητού, τη σωστή επιλογή ετικέτας, την επίδραση του
βαρελιού στο κρασί και τη σημασία της
υπεύθυνης κατανάλωσης. Ας σημειωθεί
ότι η μόνη προϋπόθεση συμμετοχής ήταν το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των
συμμετεχόντων.
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Εκδηλώσεις πού & πότε
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

13 Οκτωβρίου

Αίολος Wine Fair

Οι αμπελώνες της Πελοποννήσου
σε μια οινογευσία στην Πάτρα

Το οινικό ραντεβού σταθµός για
επαγγελµατίες και οινόφιλους θα λάβει
χώρα και φέτος στο ξενοδοχείο Intercontinental µε πολλές όµως εκπλήξεις να
περιµενουν τους επισκέπτες.

1η Νοεμβρίου

Παγκόσµια Ηµέρα
Ξινόµαυρου
Η Ένωση Οινοπαραγωγών Οίνοι Βορείου
Ελλάδος όρισε την 1η Νοεµβρίου ως την
Παγκόσµια Ηµέρα Ξινόµαυρου.

10 Νοεμβρίου

Γιορτή Οινοτουρισµού
Την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινοτουρισµού
γιορτάζουν την Κυριακή 10 Νοεµβρίου
τα ελληνικά οινοποιεία που ανήκουν στο
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πόλεων του Κρασιού
(RECEVIN) ή σε οινοτουριστικά δίκτυα.

11 Νοεμβρίου

ΟιΝοτικά 2019
Τα κρητικά οινοποιεία επσκέπτονται την
Αθήνα για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά
µέσα από την έκθεση Κρητικού κρασιού
ΟιΝοτικά τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου, στον
Πολυχώρο Πολιτισµού Αθηναΐς.

22-24 Νοεμβρίου

Στην καρδιά
του Ξινόµαυρου
Στη Νάουσα το τριήµερο 22-24 Νοεµβρίου
θα χτυπά η καρδιά του Ξινόµαυρου µε ένα
πλήθος εκδηλώσεων που διοργανώνει ο
Σύνδεσµος Οινοποιών και Αµπελουργών.

Η πρώτη οινογνωσία της σεζόν για το
Patras Wine Club θα πραγµατοποιηθεί
το Σάββατο 12 Οκτωβρίου (18.30-21.30
µ.µ.), στην αίθουσα του ξενοδοχείου Astir
Hotel Patras. Εκεί ο Κώστας Προβατάς
Dip WSET θα παρουσιάσει τα βασικά
βήµατα οινογνωσίας, δοκιµάζοντας 11
ετικέτες του ελληνικού αµπελώνα από
την Αχαΐα και την Πελοπόννησο. Το κοινό
θα µυηθεί σε όρους όπως οξύτητα,

γεύση, επίγευση, διάρκεια, αρώµατα,
τανίνες, ξηρότητα κ.ά. καθώς και πώς
να τα αναγνωρίζει και να τα αξιολογεί σε
ένα κρασί.
Ας σηµειωθεί ότι η εκδήλωση αυτή
αποτελεί την πρώτη από τις 10 που έχουν
προγραµµατιστεί για τη σεζόν 20192020, ενώ σε επόµενες οινογνωσίες θα
συµµετάσχουν και ιστορικά πρόσωπα της
οινοποιίας στην Ελλάδα όπως ο Γιώργος
Σκούρας και ο Στέλιος Μπουτάρης. Τη
διοργάνωση έχει αναλάβει η εταιρεία
Kdigital Advertising και τις φιάλες
παραχωρούν τα οινοποιεία: Οινοποιείο
Ρούβαλη, Αχαιών Οινοποιητική, Κτήµα
∆ρυόπη, Οινοποιείο Λαφαζάνη, Κτήµα
Μερκούρη, Κτήµα Οινοτρόπαι, Οινοποιία
Μποσινάκη, Αµπελώνες Rira, Κτήµα
Παλυβού και Οινοποιείο Τετράµυθος.

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η εμπειρία του Fine Drinking
στο 14ο Cellier Wine Fair
Τις πόρτες του ανοίγει το 14ο Cellier
Wine Fair την Κυριακή 13 Οκτωβρίου
στο Hilton Athens. Επιλεγµένα κρασιά
και αποστάγµατα, premium cocktails και delicatessen, vegan και
βιοδυναµικής καλλιέργειας κρασιά,
από τους καλύτερους Έλληνες και
ξένους παραγωγούς, αποτελούν το

αντικείµενο της έκθεσης, που θα
πραγµατοποιηθεί για 14η 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 θέλουν
σε προνοµιακές τιµές από το σηµείο
πώλησης. Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί
από τις 11:00 π.µ. έως τις 20:00 µ.µ.

30 Νοεμβρίου

Ο Χάρτης των Γεύσεων
Ο Χάρτης των Γεύσεων 2019 φέτος θα
πραγµατοποιηθεί για δύο µέρες, στο
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη
Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 30 Νοεµβρίου
και την Κυριακή 1η ∆εκεµβρίου 2019.
64 Wine Trails
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2628 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΜΟΝΠΕΛΙΕ

Φέρνει καινοτομία και τεχνολογία
στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου
Στην ποιότητα του προγράµµατός της
εστιάζει για µια ακόµη χρονιά η 29η
έκδοση της SITEVI, που αναµένεται
να φιλοξενήσει τις πιο πρόσφατες
τεχνολογικές καινοτοµίες στον γεωργικό
εξοπλισµό αλλά και κάθε είδους εφόδια,
εξοπλισµό, προϊόντα και υπηρεσίες,
από την καλλιέργεια έως τη διανοµή, τη
συγκοµιδή, την οινοποίηση, την εµφιάλωση
καθώς και τη µεγαλύτερη παρουσίαση
µηχανών τρύγου παγκοσµίως. Παράλληλα
στη φετινή διοργάνωση, η οποία
σηµειωτέον λαµβάνει χώρα κάθε δύο
χρόνια στο Μονπελιέ της Γαλλίας, θα
πραγµατοποιηθούν περισσότερες από 50
εκδηλώσεις, συνέδρια και εργαστήρια ενώ
θα στηθεί µια «Πλατεία Γευσιγνωσίας»
όπου θα διοργανωθούν τα Master Classes
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και οι γευσιγνωσίες οίνου, ελαιόλαδου
αλλά και χυµών φρούτων και λαχανικών.
Επιπρόσθετα για άλλη µια χρονιά τo Village
Start-up για τη βελτίωση κάθε επιχείρησης
µε τα εργαλεία που προσφέρει ο
ψηφιακός κόσµος θα προσφέρει τις
υπηρεσίες του ενώ στο πλαίσιο της
έκθεσης θα διοργανωθούν επισκέψεις
σε αµπελουργικές και ελαιοκοµικές
περιοχές και συνεταιρισµούς καλλιέργειας
οπωροφόρων στην περιοχή της Occitane.

Η 29η Sitevi θα λάβει χώρα
από 26 έως 28 Νοεµβρίου
στο Μονπελιέ της Γαλλίας.
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Εκδηλώσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στα παράθυρα του κρασιού
θησαύριζε η Φλωρεντία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
Όσοι έχουν ταξιδέψει σε
Ρώµη, Βενετία, Μιλάνο
αλλά και την Τοσκάνη, θα
έχουν σίγουρα θαυµάσει τα
αρχοντικά φλωρεντίνικης
αρχιτεκτονικής, που
χτίστηκαν την περίοδο
της Αναγέννησης. ∆ίπλα
από τις µεγαλοπρεπείς
εισόδους τους ένα
παρατηρητικό µάτι θα
έβλεπε ένα αντίγραφο της
κύριας πόρτας σε µέγεθος
µικρού παραθύρου.
Πρόκειται για τα λεγόµενα
buchette del vino, τα
«παράθυρα του κρασιού».

Τα «buchette del
vino», τα οποία σε
ακριβή µετάφραση
είναι οι «τρύπες
του κρασιού» είναι
µικρά παραθυράκια
στον τοίχο της
αποθήκης, που
στα αρχοντικά
της Φλωρεντίας
βρίσκονταν στο
ύψος του δρόµου,
δίπλα από την
κεντρική πόρτα.

Κατά τον 16ο αιώνα, είναι γνωστό πως στη Φλωρεντία έδρευαν
περισσότερες από 100 οικογένειες τραπεζιτών που εξυπηρετούσαν
ολόκληρη την Ευρώπη. Κάπου εκεί η ανερχόµενη αστική τάξη άρχισε
να παίρνει το πάνω χέρι έναντι των γαιοκτηµόνων και των βασιλιάδων
της Ευρώπης. Και κάπου εκεί οι µονάρχες άρχισαν να χρεώνονται
στους τραπεζίτες της Φλωρεντίας. Και οι δαιµόνιοι Φλωρεντίνοι, από
την πλευρά τους, όποτε έβλεπαν πως ένας βασιλιάς δεν ήταν σε θέση
να ξεπληρώσει µετρητοίς τα δάνειά του, τότε µε παπική εντολή, µε
τον στρατό τους ή απλά µε τα λόγια έπειθαν τον χρεωµένο ευγενή να
πληρώσει σε είδος. Μαλλί έφτανε στη Φλωρεντία, κρασί, γαλακτοκοµικά
και ελαιόλαδο όσο παράλληλα οι Φλωρεντίνοι αστοί αποκτούσαν
περιουσίες στις εύφορες επαρχίες. Τότε ένα µέλος της οικογένειας
αναλάµβανε να µεταποιήσει τις πρώτες ύλες ή να εγκατασταθεί στα
νεοαποκτηθέντα κτήµατα και να στέλνει ο ίδιος την παραγωγή στις
αποθήκες του οικογενειακού palazzo στη Φλωρεντία. Prociutto, σιτηρά,
αλλά και φυσικά εκλεκτά κρασιά αποθηκεύονταν στην cantina, στο ύψος
του δρόµου, ακριβώς δίπλα από την κεντρική εξώπορτα του αρχοντικού.
Τότε όµως ο τραπεζίτης είχε ένα πρόβληµα:
Πώς να κρατάει το πλήθος έξω από το παλάτι του, αλλά ταυτόχρονα
να µπορεί να βγάζει χρήµατα, πουλώντας την πραµάτεια που
συσσωρευόταν στην αποθήκη του. Τα χέρια του λύθηκαν από τα buchette del vino, τις τρύπες του κρασιού σε ακριβή µετάφραση, ένα µικρό
παραθυράκι στον τοίχο της αποθήκης. Οι πελάτες χτυπούσαν διακριτικά
την πόρτα για να προµηθευτούν σε πιο ανταγωνιστικές τιµές τα αγαθά.
Ο υπεύθυνος της αποθήκης, ο cantiniere, άνοιγε το παράθυρο και
εκτελούσε κάθε παραγγελία, από το γέµισµα ενός ποτηριού µε κρασί,
µέχρι µιας ολόκληρης νταµιτζάνας. Ό,τι δεν χωρούσε να περάσει από την
buchette, το προµηθευόταν ο πελάτης από την πίσω πόρτα, αυτήν του
προσωπικού του αρχοντικού.
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