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EditorialΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος, Εκδότης-∆ιευθυντής

Σχεδιασµός, πειραµατισµός και 
δοκιµή συνθέτουν το µέλλον 
του κρασιού. Παραδείγµατα ό-
πως αυτό της πρωτοπόρου Νέ-
ας Ζηλανδίας καθιστούν απα-
ραίτητη την επανεξέταση όλων 
των συνιστωσών του ελληνι-
κού κρασιού.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
WINE TRAILS 
ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Νέα εποχή για
τη χρήση δρυός 
Τα αποτελέσµατα µιας 
πολυετούς έρευνας 
φέρνουν τα πάνω κάτω, 
αλλά και τα µέσα-έξω 
στην επιλογή και χρήση 
δρυός στην οινοποίηση.

Value for money 
Υπάρχουν περιπτώσεις 
κρασιών που κοστίζουν 
περισσότερο απο 100 
ευρώ και φαντάζουν 
φθηνά. Μία γευστική 
δοκιµή, που θα σας 
καθηλώσει. 

Η άγρια πλευρά 
της µπύρας
Οι πολλαπλοί 
εµβολιασµοί, η χρήση 
βακτηρίων και το παιχνίδι 
των θερµοκρασιών 
φέρνουν οργανοληπτικά 
τα πάνω κάτω στον 
σύγχρονο κόσµο της 
µπύρας.

Α ν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα καλό, ανάμεσα στα μυριάδες προβλήματα που φέρνει
 ο ειδικός φόρος στο κρασί, είναι ότι μόνιασε τον κλάδο. 

Είναι από τις λίγες φορές στη σύγχρονη οινική ιστορία που οργανώσεις και εκπρόσωποι 
εμφορούνται από τέτοια σύμπνοια. Το στοιχείο αυτό κρίνεται απαραίτητο όχι μόνο για την 
αναχαίτιση της φορολογικής επίθεσης που δέχεται το προϊόν αλλά και για την αναζήτηση 
ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού μετά το γνωστό «Ορόσημο 2015», που έβαλε τις βάσεις
για την αμπελοοινική ανάπτυξη στη χώρα μας.
Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία συσπείρωσης των συντελεστών του χώρου ξεκινάει αρκετά 
νωρίτερα, δηλαδή πριν από την εκδήλωση της «φαεινής ιδέας» των κυβερνώντων για 
την επιβολή της συγκεκριμένης φορολογίας. Βάζει θεμέλια με την πετυχημένη Εθνική 
Στρατηγική της προηγούμενης περιόδου, ενισχύεται από τα κοινά προωθητικά προγράμματα 
των τελευταίων ετών, διευκολύνεται από διοικητικές αλλαγές σε κορυφαίες οργανώσεις 
του κλάδου και σφυρηλατείται με την οργισμένη κοινή αντίδραση όλων των πλευρών στις 
επίμαχες κυβερνητικές αποφάσεις που υπονομεύουν την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου. 
Καταλυτικός, σ’ όλη αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος της Διεπαγγελματικής του Οίνου, μιας 
οργάνωσης που περιποιεί τιμή στο θεσμό των διεπαγγελματικών, τουλάχιστον με βάση τα 
ελληνικά δεδομένα, και τροχιοδρομεί τον τομέα σε γνήσιους ευρωπαϊκούς ορίζοντες. 
Είναι γεγονός ότι μέσα από τη λειτουργία της Διεπαγγελματικής, άνοιξαν τα τελευταία 
χρόνια οι απαραίτητοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ αμπελουργών και οινοποιών. 
Αποκαταστάθηκε η σχέση της ΚΕΟΣΟΕ (συνεταιρισμοί) με τον ΣΕΟ (ιδιώτες οινοποιοί) και 
δρομολογήθηκαν κοινά προγράμματα δράσης για την τόνωση της εξωστρέφειας και την 
εισαγωγή πολύτιμης τεχνογνωσίας, που βάζει σιγά - σιγά το ελληνικό κρασί στα μεγάλα 
διεθνή σαλόνια. Πόσο θα κρατήσει αυτό δεν το ξέρουμε. Βλέπουμε πάντως πως οι εξελίξεις 
των τελευταίων εβδομάδων έχουν πεισμώσει δημιουργικά τους συντελεστές του κλάδου.  

ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Εικόνα από την τελευταία κοινή συνέντευξη Τύπου των εκπροσώπων του αµπελοοινικού κλάδου. 
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Εισαγωγή

Γ ια τη σύνταξη του συγκεκριμένου κειμέ-
νου ερωτήθηκαν 250 επαγγελματίες συμ-
μετέχοντες ενεργά σε κάθε πτυχή της οινι-
κής καθημερινότητας. Τι περιγράφει ο κα-
νόνας του 50 /50;

Ορισμένες περιγραφές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον τόσο για περαιτέρω κοινωνιολογική και ψυ-
χολογική ανάλυση, όσο και για το σύνθετο πεδίο της 
κοινωνικής ψυχολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ο-
ρισμένες σε τυχαία σειρά:
«50 / 50 συμμετοχή του κράτους στην οικονομική 
ζημιά των επιχειρήσεων, λόγω ύπαρξης ειδικού κα-
θεστώτος ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων»
«50 / 50 συμμετοχή του κράτους σε προγράμματα ο-
μαδικής προώθησης των ελληνικών κρασιών σε στο-
χευόμενες σημαντικές αγορές τους εξωτερικού»
«50 / 50 συμμετοχή εργοδοτών κι εργαζομένων στα 
οινοποιεία σε ενδεχόμενα νέα καθεστώτα κοινωνι-
κής ασφάλισης»
«50 / 50 συμμετοχή άλλων ποικιλιών, ανεξαρτήτως 
προέλευσης, στην παραγωγή ποικιλιακών οίνων»
«50 / 50 συμμετοχή έτοιμου αδιάθετου προϊόντος α-
πό τα προηγούμενα 3 οινοποιητικά έτη, μέσω της δη-
μιουργίας ενός νέου ειδικού τύπου premium οίνου, 
μόνο για τις ζώνες Ο.Π.Ε και Π.Γ.Ε »

Πριν ωστόσο οικειοποιηθεί κάποιος την περιγρα-
φεί του κανόνα «50 / 50», θεωρείται εξαιρετικά δό-
κιμο να γνωριστεί με ορισμένα από τα σύγχρονα απο-
τελέσματά του, καθώς η θεωρητική περιγραφή του α-
παιτεί από τον αναγνώστη κάτι πολύ περισσότερο α-
πό 580 λέξεις στριμωγμένες σε μία σελίδα, όραμα και 
αποφασιστικότητα, ενώ η οποιαδήποτε περιγραφή 
της εφαρμογής του στην καθημερινότητα είναι απλά 
δυναμικά εξελισσόμενη. 
Έτσι, η παραδειγματοδόχος ιστορία ξεκινά τον Απρί-
λιο του εθνοσωτήριου έτους 2007, σε μια αποθήκη  
στην επαρχία Aberdeenshire στη Σκωτία. 
Ο Martin κι ο James , έχοντας βαρεθεί τις μπύρες που 
κυκλοφορούσαν στην αγορά, αποφασίζουν να ξεκι-
νήσουν τη δική τους ζυθοποιία. Σε αυτό το σημείο, ι-
διαίτερα για τους λάτρεις των αριθμών, παρατίθενται 
τα ακόλουθα νούμερα:
  2 συμμέτοχοι κι όχι μέτοχοι όπως χαρακτηριστικά 
περιγράφουν ο Martin κι ο James, 2 εργαζόμενοι (οι 
συμμέτοχοι) κι ένας σκύλος
 1.050 παραγόμενα εκατόλιτρα μπύρας.

Η καθημερινότητα συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων, 
χειροκίνητες εμφιαλώσεις και πώληση των παραγό-
μενων προϊόντων, κυρίως σε υπαίθριες αγορές.  

Εννιά ενεργά χρόνια μετά, το 2015, οι αριθμοί έ-
χουν κάπως αλλάξει.
 14.568 συμμέτοχοι κι όχι μέτοχοι, 358 εργαζόμενοι 
(μεταξύ των οποίων και οι 2 αρχικοί) και 1 σκύλος. 
 +90.000 εκατόλιτρα παραγόμενης μπύρας, 26 α-
ποκλειστικά σημεία διάθεσης των παραγόμενων 
προϊόντων, 11 εκ των οποίων εκτός Μ. Βρετανίας.
Οι 36 διαφορετικού ύφους μπύρες που παράχθηκαν 
το 2015 διατίθενται σε 56 χώρες, δίχως να λείψουν ω-
στόσο από τις τοπικές υπαίθριες αγορές. Επιπλέον, οι 
άνθρωποι της BREW DOG περιγράφουν ξεκάθαρα 
πως τα δάνεια που χρειάστηκε να πάρουν 2007 δεν 
ήταν απλά δύσκολα ήταν απάνθρωπα. 

Παρόλα αυτά, ο στόχος τους εξαρχής, δεν ήταν σε 
καμία περίπτωση η δημιουργία μιας υγιούς κερδο-
φόρας επιχείρησης που συμβαδίζει με προ-οροθετη-
μένους ρυθμούς ανάπτυξης, χρηματιστηριακές δο-
μές υπεραξίας κ.ο.κ., αλλά η μετάδοση του πάθους 
και του οράματος της παραγωγής χειροποίητης μπύ-
ρας υψηλής ποιότητας σε άλλους ανθρώπους, όχι α-
παραίτητα στους περισσότερους. 

Συνδετικός κρίκος όλων των παραπάνω δεν είναι 
άλλος από τον «κανόνα του 50 /50», θεμέλιο λίθο της 
ζυθοποιίας BREW DOG. Κάθε υπεύθυνος διεργασι-
ών οφείλει να διχοτομεί τον επίσημο εργασιακό του 
χρόνο, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών με τους συ-
ναδέλφους, 50% στη διεκπεραίωση των εργασιών και 
50% στη στοιχειοθέτηση προτάσεων που είτε θα βελ-
τιώσουν τη διεκπεραίωση των εργασιών είτε θα ωθή-
σουν μπροστά το Brew Dog εγχείρημα στο σύνολό του. 

Αγορά, έρευνα και βιομηχανία παραδέχονται ανοι-
κτά πως, για ένα πλήθος αιτιών, ο κόσμος της μπύρας 
βρίσκεται περίπου 30 χρόνια μπροστά από αυτόν του 
κρασιού. Το ερώτημα που γεννάται λοιπόν, πρωτίστως 
για τον κόσμο του ελληνικού κρασιού, είναι πως ακό-
μα και απλός λάτρης των αριθμών να είναι κάποιος, α-
ξίζει τελικά να περιμένει ως το 2037 μελετώντας στο 
μεσοδιάστημα τη σειρά νόμων περί Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο κρασί και τα υπόλοιπα αλκοολού-
χα, για να δει τελικά κάποιον άλλο να βάζει μπρος; 

Ο κανόνας του 50/50

Τoυ Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Εξαρχής ο 
πρώτιστος 
στόχος ήταν η 
µετάδοση του 
πάθους και του 
οράµατος της 
παραγωγής 
χειροποίητης 
µπύρας υψηλής 
ποιότητας. 

Κανόνας 50 / 50.
Η θεωρητική 
περιγραφή του 
απαιτεί από τον 
αναγνώστη κάτι 
πολύ περισσότερο 
από 580 λέξεις 
στριµωγµένες 
σε µία σελίδα, 
όραµα και 
αποφασιστικότητα. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναμφίβολα, οι απόφοιτοι 
του Τμήματος Οινολογί-
ας του Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών α-
ποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ελληνικής οινικής βι-

ομηχανίας. Εδώ και τρεις δεκαετίες 

στελεχώνουν κάθε εμπλεκόμενο το-
μέα του κλάδου, από την αμπελουργία 
και την οινοποίηση ως την προώθηση 
και τις εξαγωγές, έχοντας συμβάλει τα 
μέγιστα στην αναμόρφωση του σύγ-
χρονου ελληνικού κρασιού.

Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της επί-
πονης και απαιτητικής εκπαιδευτικής 
τους διαδικασίας αποτελούν οι πειρα-
ματικές οινοποιήσεις, καθώς από τη 
μία τους εφοδιάζουν με πραγματικές 
εμπειρίες κι από την άλλη τους ωθούν 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ 
ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ηµοσιογραφική Οµάδα Wine Trails
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Studio ALL4MATΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Studio ALL4MAT

να μετατρέψουν τη θεωρητική γνώση 
σε παραγωγή, σε πραγματικό χρόνο.
Πρόκειται για μια πολύμηνη και πο-
λυσχιδή, συνθετική διαδικασία κατά 
τη διάρκεια της οποίας οι τελειόφοι-
τοι καλούνται να αξιολογήσουν την 

πρώτη ύλη, να σχεδιάσουν τα πρωτό-
κολλα οινοποίησης, δηλαδή να προα-
ποφασίσουν την ακολουθία και τις ε-
ντάσεις των οινοποιητικών διεργασι-
ών, καθώς και να τα εκτελέσουν. Σε 
αυτό το σημείο θα πρέπει να επιση-

μανθεί πως οι τελειόφοιτοι καλούνται 
να αντιμετωπίσουν και όλα τα απρό-
οπτα μιας οινοποιητικής χρονιάς , α-
πό τον προληπτικό έλεγχο του εξοπλι-
σμού και τις ποιοτικές διακυμάνσεις 
της πρώτης ύλης λόγω καιρικών   

Απο το 1992 οι πειραµατικές 
οινοποιήσεις σχεδιάζονται και 

ολοκληρώνονται αποκλειστικάστο 
πειραµατικό οινοποιείο του 

Τµήµατος Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών.
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10    Wine Trails

Αριστερά: ∆ειγµατοληψία  
υπό το  πάντα άγρυπνο βλέµµα 
της κυρίας Ξηρογιάννη.

Κέντρο και δεξιά: 
Τελειόφοιτοι ελέγχουν τις όλες 

τις τελικές παραµέτρους των 
ρυθµίσεων πριν την έναρξη του 

φιλτραρίσµατος.

φαινομένων, ως τις απρόοπτες 
βλάβες. Οι προσπάθειες επι-
κεντρώνονται επι το πλείστον 
γύρω απο τις κύριες κι εναλ-
λακτικές ελληνικές ποικιλίες 
αμπέλου, ενώ διαφορετικά οι-
νοπέδια χρησιμοποιούνται ε-
ξίσου. Η διεκπεραίωση όλων 
των οινολογικών πρακτικών 
λαμβάνει χώρα κυκλικά πα-
ράλληλα με την ύπαρξη τομέ-
ων ευθύνης.
Οι πειραματικές οινοποιήσεις 
σχεδιάζονται και ολοκληρώ-
νονται στο πειραματικό οινο-
ποιείο του τμήματος, ο χώρος 
του οποίου απέκτησε τη σημε-
ρινή του μορφή το 1992. 
Από τότε ως σήμερα το οινολο-
γικό εκκολαπτήριο αλλάζει δι-
αρκώς εξοπλισμό καθώς οι α-
νάγκες της σύγχρονης οινο-
ποίησης διακρίνονται από την 
επιταχυνόμενη κίνησή τους.   
Οι ψυκτικοί θάλαμοι, το πιε-
στήριο, οι ανοξείδωτες δεξα-
μενές, οι μονάδες ελέγχου ψύ-
ξης, το σύστημα εμφιάλωσης, 
τα δρύινα βαρέλια παλαίωσης, 
οι μονάδες μικρο-οξυγόνωσης 
κ.ο.κ αποτελούν ωστόσο μόνο 
άψυχα εργαλεία.
Ψυχή όλων αυτών είναι η ο-
μάδα τελειόφοιτων σπου-
δαστών, που με γνώση,   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Αριστερά επάνω:  
O κ. Παρασκευόπουλος 
διδάσκει τη σηµασία της λεπτοµέρειας 
και των επεµβάσεων ακριβείας.
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φαντασία, ευρηματικότητα και πολλή 
δουλειά δημιουργεί μικρά διαμάντια 
τηρουμένων των αναλογιών. Ανάλο-
γης έντασης προσπάθεια καταβάλει 
και η επιβλέπουσα ομάδα καθηγητών 
την οποία διευθύνει ο Αν. Καθηγητής 
Ιωάννης Παρασκευόπουλος. 

Χωρίς ίχνος δισταγμού αξίζει να βρε-
θείτε στο χώρο του ιδρύματος και να 
συζητήσετε με κάποια, αν όχι με όλα, 
τα μέλη της ομάδας. Αν σταθείτε αρκε-
τά τυχεροί, μπορεί και να δοκιμάσετε 
τις προσπάθειες που φέρνουν το αύ-
ριο στα ποτήρια σας και στέκονται πέ-

ρα από στείρες βαθμολογίες και άχα-
ρες περιγραφές. 
Επιπλέον, στο τμήμα λαμβάνουν χώ-
ρα καί πειραματικές ζυθοποιήσεις α-
πο αντίστοιχες ομάδες τελειόφοιτων 
σπουδαστών καθώς κι απο μεταπτυχι-
ακούς σπουδαστές. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Επάνω αριστερά- 
κέντρο - δεξιά:

Τοποθέτηση ετικέτας  
κι εγκιβωτισµός. 

Το  πειραµατικό κρασί  
αποτελεί πλέον έτοιµο προϊόν.

∆εξιά: Ο προιστάµενος του 
τµήµατος Οινολογίας του 
Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών ∆ρ. Ηλίας 

Κόρκας.

Αριστερά: Οι κυρίες 
Χατζηλαζάρου και Ξηρογιάννη 
στην αγκαλία της πολυµελούς 

οµάδας οινοποίησης των 
τελειόφοιτων.

Ευχαριστούµε  θερµά τη 
διεύθυνση, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και την οµάδα 
οινοποίησης του Τµήµατος 

Οινολογίας για τη φιλοξενία 
και την εκπαίδευση
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ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ... 
Με µικρές νησίδες καλλιέργειας στην ορεινή Αιγιάλεια και στα χωριά  
των Καλαβρύτων, το Μαύρο Καλαβρυτινό µε την αργή ωρίµανση  
βρίσκει το δρόµο του προς τη σύγχρονη οινοποίηση

 Tαννίνες µε 
χαρακτήρα
Το Μαύρο Καλαβρυτινό 
παρουσιάζει χαµηλή 
συγκέντρωση 
σε ανθοκυάνες, 
ικανοποιητική 
συγκέντρωση ταννινών 
και σχετικά υψηλή 
οξύτητα.

Ευαισθησία 
στον βοτρύτη
Η ποικιλία του Μαύρου 
Καλαβρυτινού 
παρουσιάζει 
ικανοποιητική αντοχή 
σε ωίδιο,ενώ είναι πολύ 
ευαίσθητη στο βοτρύτη, 
γεγονός που συνέβαλε 
στη συρρίκνωση της 
καλλιεργούµενης 
έκτασής του.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Μαύρο Καλαβρυτινό παρουσιάζει τα ακόλουθα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά:
 H έκπτυξη οφθαλµών είναι αργή.
 Είναι όψιµη ποικιλία. 
 Παρουσιάζει έντονη ζωηρότητα. 
 ∆ιαθέτει τσαµπιά µεγάλα και συµπαγή µε ρόγες  
σφαιρικές, σκούρου µαύρου χρώµατος, µεσαίας 
σκληρότητας και λεπτού φλοιού.
 Η παραγωγή είναι συνήθως υψηλή ή µέτρια υψηλή. 
 Παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στο ωίδιο.
 Είναι πολύ ευαίσθητη στον βοτρύτη.

Επιπλέον
Παραδοσιακά διαµορφώνεται σε κυπελλοειδές σχήµα, 
ενώ µέσω πειραµατισµού, έχουµε διαπιστώσει πως 
η διαµόρφωση σε αµφίπλευρο  royat  έχει καλά 
αποτελέσµατα. 

Τ ο Μαύρο Καλαβρυτινό είναι μια οι-
νοποιήσιμη ποικιλία με μικρές νη-
σίδες καλλιέργειας στην ορεινή Αι-
γιάλεια και στα ορεινά χωριά των 
Καλαβρύτων.

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί πως στην 
οικογένεια των Μαύρων Καλαβρυτινών  α-
νήκουν το Ψιλόμαυρο Καλαβρυτινό, 
τo Χονδρόμαυρο  Καλαβρυτινό και το 
Μαύρο Καλαβρυτινό. Και οι τρεις ποι-
κιλίες συναντώνται σε παλαιούς κυπελ-
λοειδείς μεικτούς αμπελώνες σχεδόν α-
ποκλειστικά μαζί με αρκετές λευκές το-
πικές ποικιλίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστες καθα-
ρές φυτεύσεις συναντώνται και αυτές α-
φορούν νεότερους αμπελώνες.
Η περίπτωση της οικογένειας των Μαύ-
ρων Καλαβρυτινών διαφέρει σημα-
ντικά απο τις περισσότερρες πε-
ριπτώσεις αναβίωσης ποικιλιών 
στον Ελλαδικό χώρο. 
Η σημαντικότερη διαφορά εστιά-
ζεται στο γεγονός πως προϋπήρχε, 
των προσπαθειών αναβίωσης κι ε-
πέκτασης, στους επίσημους φακέ-
λους που καθορίζουν τη σύσταση 
ΠΓΕ οίνων. 
Έτσι, συμμετέχει επίσημα τόσο σε 
οίνους με Προστατεύομενη Γεω-
γραφική Ένδειξη «Πλαγιές Αιγιά-
λειας», όσο και «Αχαΐα» και «Πε-
λοπόννησος».
Στη σύγχρονη και παράδοξη πε-
ριπέτεια του Μαύρου Καλαβρυ-
τινού έχουν συμβάλει αρκετοί 
παράγοντες, πάντα συνδυαστι-
κά. Αρχικά υπήρξε σημαντική ε-
γκατάλειψη της αμπελοκαλλιέρ-
γειας στα ορεινά χωριά των Κα-

λαβρύτων μέχρι τα μέσα της δεκατίας του 
1980. Ακολούθησε η πραγματική εισβολή 
των εισαγόμενων διεθνών ποικιλιών και η 
διαρκώς αυξανόμενη διάδοση κι επέκτασή 
τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κι 
έπειτα. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε μια ανελ-
λαδικά μεταδιδόμενη συμπάθεια όσον αφο-

ρά την πρωιμότητα των καλλιεργού-
μενων ποικιλιών , αλλά και την ε-
ξασφάλιση υψηλών αποδόσεων. 
Έτσι, η αργή ωρίμανση και η ευαι-
σθησία στο βοτρύτη, οδήγησαν με 
ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς  στην 
επιπλέον συρρίκνωση της συνολι-
κά καλλιεργούμενης έκτασης με τη 
συγκεκριμένη ποικιλία.

ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ
ΣΤΟΝ ΤΕΤΡΑΜΥΘΟ 
ΑΠΟ ΤΟ 2005
Το οινοποιείο Τετράμυθος, 
εδώ και δέκα χρόνια, παρά-
γει και κυκλοφορεί ένα μο-
νοποικιλιακό κρασί απο 
100% Μαύρο Καλαβρυτι-
νό. Η συγκεκριμένη ετικέ-
τα γνωρίζει ιδιαίτερη αποδο-
χή σε τμήματα της δύσκολης 
και απαιτητική αγοράς του 
Καναδά, με τη ζήτηση εντός 
Ελλάδος να παραμένει χα-
μηλά αν και διαρκώς αυξα-
νόμενη. Οι φυτεύσεις στον 
αμπελώνα του κτήματος δεν 
περιορίζονται στο Μαύρο 
Καλαβρυτινό καθώς υπάρ-
χουν φυτά τόσο από Ψιλό-
μαυρο όσο και απο Χονδρό-
μαυρο Καλαβρυτινό.  

KEIMENO Γιώργος Κοντονής
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Η ΙΣΚΑ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Αποτελεί τη σηµαντικότερη ασθένεια του ξύλου στον ελληνικό 

-και όχι µόνο- αµπελώνα, η αντιµετώπιση της οποίας εξαντλείται 
µέχρι στιγµής µε την εκρίζωση και το κάψιµο των άρρωστων φυτών,  
που εντοπίζονται εύκολα την περίοδο των φθινοπωρινών εργασιών

µε εµφανή τα συµπτώµατα στα φύλλα και τις κλιµατίδες 

Για την 
προστασία 
των τομών
Με δεδοµένη τη µεταφορά 
των µυκήτων του ξύλου 
κατά το κλάδεµα και 
τη δυσκολία που έχει 
η εφαρµογή µε πινέλο 
προστατευτικών των 
πληγών του κλαδέµατος, 
η BASF προτείνει µία 
επουλωτική εφαρµογή των 
πληγών που συµβάλλει στον 
έλεγχο µε ένα συνδυασµό 
Pyraclostrobin+ Boscalid, 
η οποία αναµένεται να 
αξιολογηθεί και εµπορικά. 
Παράλληλα µύκητες Tricho-
derma έχουν δοκιµαστεί ως 
προς την ικανότητά τους να 
προστατεύουν τις τοµές του 
κλαδέµατος από τα σπόρια 
της ίσκας µε ενθαρρυντικά 
µέχρι στιγµής αποτελέσµατα 
σε βιολογικούς αµπελώνες 
στην Ιταλία.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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Αέρας ζωής στο πρέμνο
Κάποιοι «µερακλήδες» αµπελουργοί παλαιότερα που 
δεν είχαν τη λογική του «δε βαριέσαι, ένα φυτό είναι» 
έκαναν βαθιές τοµές στους βραχίονες ή στον κορµό για 
να µπει «αέρας στο φυτό», αργά το χειµώνα. Η πρακτική 
αυτή ήταν αποτελεσµατική στο να παρατείνει τη ζωή των 
φυτών, αφού η παρουσία αέρα δυσκόλευε τη ζωή των 
αναερόβιων µυκήτων της ίσκας.  
Είναι µία πρακτική που άρχισε να εφαρµόζεται τελευταία 
στη Γαλλία µε µικρά αµπελουργικά αλυσοπρίονα 
µε τα οποία αφαιρείται το άρρωστο τµήµα και 
πραγµατοποιούνται βαθιές τοµές στο ξύλο δίνοντας 
«αέρα ζωής» στο πρέµνο. Αυτό όµως σηµαίνει ότι 
διαρκώς θα υπάρχει µόλυσµα στον αµπελώνα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ρ. Χαρούλα  
Σπινθηροπούλου 

* Γεωπόνος, ειδικός  
αµπελουργίας, οινοποιός

Η περίοδος του φθινοπώρου είναι η περίοδος της ξε-
κούρασης των αμπελουργών και των αμπελώνων, 
αλλά και της προετοιμασίας της νέας χρονιάς. Ο 
τρύγος τελείωσε, ο αμπελουργός κάνει τον απολογι-
σμό του, τι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και τι ό-

χι στη διαχείρισή του στο πλαίσιο του δυνατού, γιατί είναι αλή-
θεια ότι καμιά χρονιά δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Αλλά 
η συσσωρευμένη εμπειρία ετών είναι αυτή στην οποία πρέπει 
να βασίζεται η αντίδραση του αμπελουργού στις συνθήκες της 
κάθε χρονιάς, αρκεί να είναι παρατηρητικός και να καταγράφει 
στη μνήμη του, αναλύοντας το γιατί.
Οι μήνες που ακολουθούν τον τρύγο είναι χαλαροί:
 Διόρθωση του συστήματος διαμόρφωσης (αλλαγή σπασμέ-
νων πασσάλων, αντιρρίδων),  ψεκασμός με διάφορες μορφές 
χαλκού (οξυχλωριούχος, υδροξείδιο του χαλκού, βορδιγάλειος 
κ.λπ.) μία ζεστή μέρα, πριν πέσουν τα φύλλα ενάντια στα μολύ-
σματα του περονοσπόρου αλλά και σαν απολύμανση ενάντια σε 
μύκητες και βακτήρια,  επισήμανση όλων των άρρωστων -λό-
γω ασθενειών του ξύλου- φυτών,  καλλιέργεια του εδάφους 
στο ρώγο του για όσους τη θεωρούν αναγκαία,  λίπανση με κά-
λιο και φωσφόρο όπου υπάρχει ανάγκη,  βασική λίπανση και 
προετοιμασία εδάφους στους αμπελώνες που θα φυτευτούν την 
άνοιξη,  προκλάδεμα των αμπελώνων μόλις πέσουν τα φύλλα 
ώστε να διευκολυνθεί το κλάδεμα κ.ά, είναι οι πρώτες φθινοπω-
ρινές δουλειές στους αμπελώνες.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ

Λόγω της σοβαρότητας των ασθενειών του ξύλου, στο άρθρο αυτό 
θα ήθελα να επιμείνω στις αναγκαίες εργασίες που σχετίζονται με 
την παρουσία τους στους αμπελώνες. Η σημαντικότερη ασθένεια 
του ξύλου στους ελληνικούς αμπελώνες είναι η ίσκα. Πρόκειται 
για ένα σύνδρομο που προκαλείται από διάφορους μύκητες, οι ο-
ποίοι σταδιακά, ξεκινώντας από την παρεμπόδιση της τροφοδοσίας 
του φυτού με νερό σε κάποιο τμήμα του, καταλήγουν να το νεκρώ-
σουν ολόκληρο. Το προσβεβλημένο ξύλο γίνεται εύθρυπτο σαν 
πριονίδι, ενώ στα φύλλα τα πρώτα συμπτώματα παρατηρούνται συ-
νήθως τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι χαρακτηριστικές κηλί-
δες μεταξύ των νεύρων οι οποίες σταδιακά γίνονται νεκρωτικές. 
Τα σταφύλια αρχίζουν να ξεραίνονται και όσα διατηρούν το χυ-
μό τους, αυτός είναι χαμηλόβαθμος και όξινος. Συχνά παρατη-
ρείται ατελής ξυλοποίηση των κληματίδων (όπως και σε κά-
ποιες ιώσεις). Κάποιες φορές η ίσκα εμφανίζεται ως αποπληξία, 
δηλαδή απότομη ξήρανση του φυτού σε διάστημα 1-2 ημερών, ι-
διαίτερα σε υψηλή θερμοκρασία.
Λόγω της αργής εκδήλωσης των συμπτωμάτων, φυτά με ίσκα εμφα-
νίζονται κυρίως σε αμπελώνες άνω των 10 ετών, αν και τελευταία α-
ναφέρονται ζημιές και σε πολύ νεότερους. Μεταφέρεται με το πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, και εντός του αμπελώνα με τα σπόρια των μυ-
κήτων που εισβάλλουν στο εσωτερικό των φυτών από τις τομές του 
κλαδέματος ή άλλες πληγές που δημιουργούνται μηχανικά   

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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με το πέρασμα του τρακτέρ, των παρελκομέ-
νων του ή του ανθρώπου (π.χ. με μεσινέζα).
Η επισήμανση των άρρωστων φυτών 
πραγματοποιείται εύκολα νωρίς το φθι-
νόπωρο, αφού τα συμπτώματα στα φύλλα, 
αλλά και στις κληματίδες (ανώμαλη ξυλο-
ποίηση) αυτή την περίοδο είναι εμφανή. 
Την επισήμανση ακολουθεί η εκρίζωση 
- απομάκρυνση και το κάψιμο των ασθε-
νών. Η συμπλήρωση του κενού που αφή-
νει το φυτό που απομακρύνεται συνήθως 
γίνεται με προέκταση των βραχιόνων των 
διπλανών φυτών κατά το κλάδεμα. 
Η επισήμανση και η εκρίζωση των άρρω-
στων φυτών είναι εξαιρετικά σοβαρή και α-
ναγκαία δεδομένου ότι η αύξηση της ίσκας 
παγκοσμίως είναι αλματώδης και θεωρείται 
η νούμερο ένα ασθένεια των αμπελώνων. 
Ο λόγος; Η μη ύπαρξη πλέον αποτελεσμα-
τικού τρόπου καταπολέμησής της (το 2001 
απαγορεύτηκε ως εξαιρετικά επικίνδυνο 
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον το αρ-
σενικώδες νάτριο, το «αποτελεσματικότερο 
προϊόν» ενάντια στην ίσκα). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ

Παράλληλα, εξαιτίας της ίσκας, ορισμένοι 
leaders αμπελουργοί αναθεωρούν την ά-
ποψή τους για το σωστό κλάδεμα των αμπε-
λώνων, προτείνοντας για παράδειγμα κλά-
δεμα του καβαλάρη και όχι του πεζού για τη 
δημιουργία μικρότερων τομών, εναλλακτι-
κό κλάδεμα για το Guyot, αφού σε σχέση με 
το διπλό κορδόνι-Royat παρουσιάζει 10-20 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από 
ίσκα κ.ά. (περισσότερα στο επόμενο άρθρο 
με τα χειμερινά κλαδέματα). 
Στο παρελθόν ελάχιστοι αμπελουργοί α-

σχολούνταν με ένα άρρωστο φυτό στα 
300-400 φυτά που υπήρχαν στο στρέμμα. 
Αποδέχονταν την ύπαρξή του. Συχνά την 
επόμενη χρονιά το ίδιο φυτό δεν παρουσί-
αζε κανένα πρόβλημα για να εμφανίσει ό-
μως τη μεθεπόμενη, γιατί η ίσκα ήταν πα-
ρούσα παρόλη την απουσία συμπτωμά-
των. Αυτό συνέβαλε στη χρόνια συνύπαρ-
ξη ασθενών με υγιή φυτά, η οποία πλέον 
θεωρείται επικίνδυνη, γιατί τα σπόρια των 
μυκήτων της ίσκας βρίσκονται διαρκώς 
στον αμπελώνα και απειλούν να εισβά-
λουν από οποιαδήποτε τομή - πληγή (κα-
τά το κλάδεμα για παράδειγμα).

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΨΙΜΟ

Η ύπαρξη ενός άρρωστου φυτού στο 
στρέμμα, εάν αφεθεί στην τύχη του, μπο-
ρεί να οδηγήσει στην καταστροφή του 20-
30% των φυτών σε μία δεκαετία από τη 
στιγμή της πρώτης εμφάνισης (ανάλογα 
με την ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες) και να καταντήσει ασύμφορη 
την καλλιέργεια μετά την εικοσαετία. Εί-
ναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την ποιοτι-
κή αμπελουργία, αφού πλέον έχει γίνει α-
ντιληπτή και στην Ελλάδα η σημασία της 
ηλικίας του αμπελώνα στην παραγωγή συ-
μπυκνωμένων κρασιών, αλλά και στην «ι-
στορία» κάθε κτήματος. 
Αφού εντοπιστούν τα φυτά, τα μεν νεκρά ε-
κριζώνονται και καίγονται εκτός του αμπε-
λώνα, τα δε «ζωντανά» αλλά προσβεβλημέ-
να κλαδεύονται μέχρις ότου βρεθεί υγιές 
ξύλο. Οι τομές καλύπτονται με κάποια πά-
στα ή πυκνό διάλυμα -πάστα χαλκού ή άλ-
λου μυκητοκτόνου σκευάσματος, για την 
προστασία των πληγών.  

 

ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ

περιοδικό

Περιοδικό με 
αποτύπωμα
 στο αμπέλι 
& το κρασί

Με 116 σελίδες και 
πλούσια ύλη για τα 

αμπελοοινικά θέματα, 
έρχεται το νέο τεύχος του 
περιοδικού Wine Trails, 

αρχικά μαζί με 
την  Agrenda 

και στη συνέχεια 
αυτοτελώς σε όλα 

τα περίπτερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 
AGRENDA

Προληπτικά 
μέτρα
Μέχρι να βρεθεί ικανοποιητικός 
τρόπος αντιµετώπισης του 
παθογόνου της ίσκας, ο 
αµπελουργός θα πρέπει 
προστατέψει τον αµπελώνα του 
λαµβάνοντας προληπτικά µέτρα: 

1Χρησιµοποίηση υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού 

για την εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων, όπως αυτό που 
προέρχεται από τη διαδικασία 
της κλωνικής επιλογής για 
παράδειγµα.

2Κλάδεµα µε ξηρό καιρό, όσο 
το δυνατό οψιµότερα.

3Αποφυγή µεγάλων τοµών.

4 Αποφυγή δηµιουργίας 
πληγών από το πέρασµα 

µηχανηµάτων.

5Προστασία των πληγών-
τοµών µε κάποιο 

φυτοπροστατευτικό σκεύασµα.

6Επιλογή συστηµάτων 
διαµόρφωσης-κλαδέµατος 

που δηµιουργούν µικρές τοµές 
κατά το κλάδεµα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ  
Αξιολόγηση µιας περιοχής για την εγκατάσταση 

αµπελοκαλλιέργειας, επιλογή θέσεων, ακόµη και 
συγκεκριµένων οινοποιήσιµων ποικιλιών, αλλά και 

παρακολούθηση µεµονωµένων αµπελοτεµαχίων αποτελούν 
µερικές από τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν τα 

σύγχρονα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα, GIS
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Αριστερά: Παρουσίαση, σε τρισδιάστατη δορυφορική εικόνα 
υψηλής ανάλυσης, των ορίων της ζώνης ΟΠΑΠ Νεµέας. Είναι 
εµφανείς οι διαφορές στο τοπογραφικό ανάγλυφο.
Κάτω: Συνδυασµός ορίων αµπελοτεµαχίων και δεδοµένων 
ψηφιακής αεροφωτογραφίας κοντά στην Αρχαία Νεµέα. 

Χ άρτες, διαγράμματα, σχέδια, αε-
ροφωτογραφίες, μαζί με δεδομέ-
να από δορυφόρους και μη επαν-
δρωμένα μικρά ελικόπτερα ή αε-
ροσκάφη, καταχωρούνται σε η-

λεκτρονικούς υπολογιστές, που είναι εφοδι-
ασμένοι με το απαραίτητο λογισμικό. Η χρή-
ση όλων αυτών των ψηφιακών δεδομένων, 
που σχετίζονται με αμπελοτεμάχια, αμπελο-
τόπια, οινοπαραγωγικές ζώνες, γίνεται μέ-
σα από ειδικά λογισμικά, που ονομάζονται 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά (Geographic 
Information Systems, GIS). 
Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν 
τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της χωρικής 
(π.χ. διαστάσεις, σχήμα αμπελώνα, θέσεις 
πρέμνων) με την περιγραφική πληροφορία 
(η οποία δεν έχει από μόνη της χωρική υπό-
σταση), όπως τιμές εδαφολογικών ιδιοτήτων 
στις θέσεις που έγινε λήψη εδαφικών δειγμά-
των, πορεία ωρίμανσης, απόδοση αμπελώνα 
κ.ά. Επιτρέπουν στους ασχολούμενους με το 
σχεδιασμό χρήσεων γης, αλλά και στους εν-
διαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές, να α-
ποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού 
περιβάλλοντος κόσμου, να δημιουργήσουν 
διαδραστικές ερωτήσεις χωρικού ή περιγρα-
φικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργού-
μενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χω-

ρικά δεδομένα, να τα προσαρμόσουν και να 
τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώ-
σεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφια-
κά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδρα-
στικοί χάρτες στο διαδίκτυο). 
Σημαντική πηγή πληροφοριών, που εισάγο-
νται στα GIS, είναι δεδομένα τηλεπισκόπησης 
(remote sensing), της επιστήμης παρατήρησης 
φαινομένων και χαρακτηριστικών της γήινης ε-
πιφάνειας από απόσταση, βάσει της αλληλεπί-
δρασης των υλικών, που βρίσκονται επάνω σε 
αυτή με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Η επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφορι-
ακών Συστημάτων παρέχει τα πλέον κατάλ-
ληλα μέσα – τεχνικές για τη διαχείριση όλων 
των πληροφοριών, που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση περιοχών, για την επιλογή θέσε-
ων αμπελοκαλλιέργειας, ακόμη μάλιστα και 
συγκεκριμένων οινοποιήσιμων ποικιλιών 
καθώς και για την παρακολούθηση μεμονω-
μένων αμπελώνων.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ
Πώς γίνεται η ψηφιακή χωρική αποτύπω-
ση των Οινοπαραγωγικών Ζωνών ΟΠΑΠ Ο-
ΠΕ (Greek wine regions) με χρήση Γεωγρα-
φικών Πληροφοριακών Συστημάτων;   

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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Βάση δεδοµένων 
για τα ελληνικά 
αµπέλια
Η Ερευνητική Μονάδα 
GIS του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει 
αναπτύξει µια γεωγραφική 
βάση δεδοµένων για τις 
ελληνικές ζώνες ΟΠΑΠ και 
ΟΠΕ. Η προσέγγιση αυτή 
µε τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ξεκίνησε 
µε την αναζήτηση της 
νοµοθεσίας που οριοθετεί 
τις οινοπαραγωγικές 
ζώνες. Η νοµοθεσία 
αυτή περιλαµβάνει 
ΥΑ ή διατάγµατα 
που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως για κάθε 
κατηγορία και ορίζουν 
τα όρια των ζωνών. 
Αναφέρουµε ότι για τις 
ζώνες ΟΠΑΠ ο πρώτος 
νόµος που τέθηκε σε 
εφαρµογή είναι στις 
14/03/1971 και ο πιο 
πρόσφατος στις 13/12/2011. 
Ενώ για τις ζώνες ΟΠΕ 
ο παλαιότερος νόµος 
τέθηκε σε εφαρµογή στις 
06/09/1971. Οι πληροφορίες 
από τη γεωγραφική βάση 
δεδοµένων, που αφορούν 
και όλα τα δεδοµένα του 
εδαφο-τοπο-κλιµατικού 
περιβάλλοντος επιτρέπουν 
την εξαγωγή χρήσιµων 
συµπερασµάτων. 
Ανάλογος µε το βαθµό 
λεπτοµέρειας στα δεδοµένα 
που καταχωρούνται σε ένα 
Γεωγραφικό Πληροφοριακό 
Σύστηµα, είναι και ο τρόπος 
εκµετάλλευσης ή γενικά  
χρήσης των δυνατοτή- 
των τους.

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ρ ∆ιονύσιος Καλύβας *  
Επίκουρος Καθηγητής Εδαφολογίας

& Παρασκευή ∆ήµου * Γεωπόνος,  
MSc Γεωπληροφορικής, Υπ. ∆ιδ. ΓΠΑ
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Φροντίδα στον αµπελώνα

Οι οινοπαραγωγικές ζώνες Ελλάδος Ο-
ΠΑΠ (Ονομασία Προέλευσης Ανώτερης 
Ποιότητας) και ΟΠΕ (Ονομασία Προέ-
λευσης Ελεγχόμενης Ποιότητας) είναι 
χωρικά καθορισμένες ζώνες παραγωγής 
οίνου εξαιρετικής ποιότητας. 
Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οί-
νου οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλει-
στικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλ-
λον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυ-
σικούς και ανθρώπινους παράγοντες, που 
λαμβάνουν χώρα μέσα στη ζώνη. 
Η παραγωγή και η οινοποίηση του οίνου 
πραγματοποιούνται μόνο εντός της οριο-
θετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η ανα-
γνώριση γενικά γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων ως προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευ-

όμενη Ονομασία Προέλευσης) είναι προς 
όφελος των παραγωγών και των μεταποι-
ητών καθώς και προς όφελος των κατανα-
λωτών, οι οποίοι πρέπει να έχουν σαφείς 
και συνοπτικές πληροφορίες για την κατα-
γωγή του προϊόντος και να αγοράζουν προ-
ϊόντα με εγγύηση ως προς την ποιότητα και 
τα χαρακτηριστικά τους. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΩΝ
Τα όρια των ζωνών συνήθως συμπίπτουν 
με τα διοικητικά όρια των κοινοτήτων. Έ-
τσι για τη δημιουργία των ψηφιακών αρ-
χείων των ζωνών (Layers, shapefiles όπως 
ονομάζονται στην ορολογία του GIS) πραγ-

ματοποιήθηκε επιλογή των κατάλληλων – 
επιθυμητών πολυγώνων κοινοτήτων από 
τα πολυγωνικά διανυσματικά αρχεία των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ε-
ξαγωγή αυτών σε καινούργια μεμονωμένα 
αρχεία για κάθε μία ζώνη χωριστά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν ε-
πιπλέον περιορισμοί για τον καθορισμό 
των ορίων, όπως για παράδειγμα περιορι-
σμοί υψομέτρου ή τα όρια των ζωνών ορί-
ζονταν από την ύπαρξη δρόμων ή σιδηρο-
δρομικών γραμμών. Για τις παραπάνω ζώ-
νες πραγματοποιήθηκαν επιπλέον επεξερ-
γασίες όπως χρησιμοποίηση υψομετρικών 
πληροφοριών καθώς και εύρεση και των α-
ντίστοιχων ψηφιακών αρχείων δρόμων, 
σιδηροδρομικών γραμμών κ.α. 

∆ιαφορές  
και µέσα  
στις ζώνες 
Στον Χάρτη ζωνών ΟΠΑΠ-
ΟΠΕ, εκτός από τα όρια των 
ζωνών παρουσιάζονται και 
άλλες πληροφορίες που 
έχουν καταχωρηθεί στη 
βάση δεδοµένων, όπως 
ποικιλίες και απόδοση 
(κιλά/στρέµµα) ανά ζώνη, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
καθορισµού κάθε ζώνης. Η 
χρήση των πληροφοριών, που 
υπάρχουν στη γεωγραφική 
βάση δεδοµένων επιτρέπουν 
την εξαγωγή χρήσιµων 
συµπερασµάτων, µερικά 
από τα οποία έχουν ήδη 
ανακοινωθεί σε διεθνή 
συνέδρια. Ενδεικτικά, 
καταγράφεται σηµαντική 
διαφορά, µέσα σε περιοχές 
ΟΠΑΠ, στις  εδαφικές 
συνθήκες αλλά και στις 
κλιµατικά χαρακτηριστικά και 
τους βιοκλιµατικούς δείκτες. 
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Σ 
την εφαρμογή μιας υγειονομικής και 
οινολογικής γενετικής πλατφόρμας υ-
ψηλού επιπέδου με την καταχώρηση ε-
πτά κλώνων ελληνικών ποικιλιών στον 
εθνικό κατάλογο της Ιταλίας οδήγη-

σε το πρωτοπόρο πρόγραμμα κλωνικής επιλογής 
του συνεταιριστικού φυτωρίου Vivai Cooperativi 
Rauscedo (VCR), το οποίο ξεκίνησε με παρότρυν-
ση της ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘80. Στα προγράμματα κλωνικής επιλογής της 
VCR, που περιλαμβάνονται οι πιο σημαντικές διε-
θνείς και εθνικές ποικιλίες της λεκάνης της Μεσο-
γείου, εντάχθηκαν μεταξύ άλλων οι ποικιλίες Α-
σύρτικο, Λιάτικο, Μαντηλάρι, Μοσχοφίλερο, Μο-
σχόμαυρο, Ροδίτης και Ξινόμαυρο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Αρχικά συλλέχθηκαν κληματίδες των επιλεγμέ-
νων γενοτύπων των ποικιλιών Ασύρτικο, Λιάτι-
κο, Λημνιό, Μαντηλάρι, Μοσχοφίλερο και Βιδι-
ανό, από παλαιούς αμπελώνες σε περιοχές όπου 
αυτές παραδοσιακά καλλιεργούνται. 
Η υγειονομική κατάσταση του υλικού αξιολογή-
θηκε με τεστ ELISA (πρωτόκολλο ARNADIA), 
PCR και μέθοδο indexing. Διενεργήθηκαν επι-
πλέον συμπληρωματικοί έλεγχοι με τη χρήση 
του τελευταίου ιταλικού πρωτοκόλλου επιλογής, 
το οποίο εγκρίθηκε το 2008 (GU υπ’ αριθ. 195, 21-

8-2008). Υγιείς γενότυποι πολλαπλασιάστηκαν 
με τον εμβολιασμό υγιούς φυτού κλώνου Kober 
5ΒΒ VCR 102 και φυτεύτηκαν στην Πειραματική 
Φυτεία της VCR σε γειτονικές σειρές 40 φυτών 
η καθεμία. Φυτά της κάθε ποικιλίας με πιστοποί-
ηση standard συνόδευαν τους επιλεγμένους γε-
νότυπους και διαμορφώθηκαν στα ενδεικνυόμε-
να για την ανάπτυξή τους συστήματα. 
Με την πάροδο 3 χρόνων από τη φύτευση και 
για 3 συνεχόμενα έτη διενεργήθηκαν αγρονο-
μικές και οινολογικές αξιολογήσεις. Αξιολογή-
θηκαν τα βλαστικά στάδια, σύμφωνα με την κλί-
μακα OIV, τα χαρακτηριστικά της σταφυλής και 
της ράγας (μέγεθος, βάρος, σχήμα) και η σύστασή 
τους (περιεκτικότητα σε σάκχαρα, οξύτητα, φαι-
νολικό προφίλ), η γονιμότητα και η παραγωγικό-
τητα των οφθαλμών και η καμπύλη ωρίμανσης 
σε σχέση με τον βασικό πληθυσμό (standard). Η 
συγκομιδή κάθε γενότυπου υποβλήθηκε σε μι-
κροοινοποίηση, ακολουθώντας τα βασικά πρω-
τόκολλα των κόκκινων και λευκών οίνων και δι-
ενεργήθηκε χημική ανάλυση σε σταθεροποιημέ-
νους οίνους. Ύστερα από μερικούς μήνες ξεκού-
ρασης στο μπουκάλι, κρασί το οποίο προήλθε α-
πό δύο συνεχόμενες συγκομιδές υποβλήθηκε 
σε γευστική δοκιμή από ειδικούς, με τηδιαδικα-
σία γευσιγνωσίας και τον οργανοληπτικό έλεγ-
χο αξιολόγησης για να δημιουργηθεί το γευστικό 
προφίλ των επιλεγμένων γενοτύπων. 

ΕΠΤΑ ΚΛΩΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Στις εγκαταστάσεις της πρωτοπόρου στην κλωνική επιλογή ελληνικών 
ποικιλιών ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε βρίσκονται σήµερα 12 νέοι γενότυποι για 
περαιτέρω αγρονοµική και οινολογική αξιολόγηση

KEIMENO  Νικόλαος Τσοµπίκος, Νικόλαος ∆άλπης * ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Eugenio Sartori, Francesco Anaclerio, Elisa De Luca * VCR - 
Vivai Cooperativi Rauscedo

Η στατιστική επεξεργασία 
των αγρονοµικών και 
οινολογικών δεδοµένων 
έγινε από την ANOVA. 

Επιλογή από 412 δείγµατα

Έµειναν µόνο οι επτά πιο ανθεκτικές  
Από το 1990 συλλέχθηκαν από τις πιο σηµαντικές ελληνικές αµπελουργικές περιοχές και ελέγχθηκαν 
συνολικά 412 δείγµατα των αναφερόµενων ποικιλιών. Από αυτά 30 δείγµατα (7,28%) βρέθηκαν  αρνητικά 
στο τεστ ELISA  και 12  (40%) ήταν αρνητικά στην PCR και στο indexing. Ανεξάρτητα από τον τόπο επιλογής 
και το γενετικό υπόβαθρο των ποικιλιών, οι πιο κοινοί ιοί που ανιχνεύθηκαν µε το τεστ ELISA ήταν οι 
GLRaV1 ( 17,96%) και GLRaV3 (25,73%) ενώ  συχνά παρατηρήθηκαν πολλαπλές µολύνσεις (24,27%) 
(Σχήµα 1). Οι περισσότερες ποικιλίες επέδειξαν παρόµοια ιολογική συµπεριφορά. Επιλέχθηκαν 7 από τους 
12 γενότυπους λόγω του  υγειονοµικού, αγρονοµικού και οινολογικού προφίλ τους.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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 Η VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO 
(VCR), παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά πολλαπλα-
σιαστικού υλικού αμπέλου, είναι ένα συνεταιριστι-
κό φυτώριο το οποίο ιδρύθηκε το 1933 στο Friuli 
(ΒΑ Ιταλία) και απαριθμεί 250 μέλη.  Με μέση ε-
τήσια παραγωγή πάνω από 80 εκατομμύρια εμβο-
λιασμένα φυτά σε 4.000 συνδυασμούς μοσχευμά-
των/εμβολίων/κλώνων, χαίρει παγκόσμιας εκτί-
μησης. Το 1967 δημιούργησε μία πειραματική φυ-
τεία 30 εκταρίων, εξοπλισμένη με ένα εργαστήριο 
φυτοϋγειονομικού έλεγχου (τεστ ELISA και PCR) 
και ένα μικροοινοποιείο για τον οινολογικό χαρα-
κτηρισμό των κλώνων. Σήμερα διακινεί περισσό-
τερους από 317 κατοχυρωμένους κλώνους σε πε-
ρισσότερες από 28 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 Η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε είναι ιδιωτική εταιρεία, 
με έδρα το Νησέλι Ημαθίας, που δραστηριοποιείται 
από το 1986 στην παραγωγή, έρευνα και διάθεση 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιό-
τητας. Σημαντική είναι και η ερευνητική δραστηρι-
ότητά της, στη βάση της οποίας ανέπτυξε την τελευ-
ταία δεκαπενταετία ένα μεγάλο αριθμό συνεργασι-
ών με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ινστιτούτα 
και άλλους ερευνητικούς φορείς, μέσα από εθνικά, 
ευρωπαϊκά αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενα ερευ-
νητικά προγράμματα. Μέσα από τέτοιες διαδικασί-
ες και άμεση σχέση με το ενδιαφέρον της εταιρίας 
για το πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου, έχει α-
ναπτυχθεί την τελευταία 25ετία, διαδικασία κλωνι-
κής επιλογής ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.  

Πρώτη 
κλωνική
Στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘80, µετά από 
προτροπή της ΒΙΤΡΟ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε, η VCR 
ξεκίνησε ένα πρωτοπόρο 
πρόγραµµα που αφορούσε 
την  πρώτη κλωνική 
επιλογή ελληνικών 
ποικιλιών

Σχήµα 1
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

Γηγενής ποικιλία από το νησί της Λήµνου, η οποία σήµερα καλλιεργείται 
στην Χαλκιδική, την Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία. Θεωρείται ως 
η αρχαιότερη ελληνική ποικιλία, καθώς πρόκειται για την “Ληµνία” που 
συναντάµε στον Αριστοτέλη. Είναι µία όψιµη ποικιλία, που προσαρµόζεται 
εύκολα σε αµµώδη και χαλαρά εδάφη χάρη στην υψηλή αντοχή της στην 
ξηρασία. Η γονιµότητα των οφθαλµών της βάσης είναι καλή και ενδείκνυται 
το κοντό κλάδεµα.Η κλωνική έρευνα επικεντρώθηκε στον βιότυπο της 
µικρής σταφυλής µε καλό πολυφαινολικό προφίλ, κυρίως όσον αφορά τις 
ανθοκυάνες και µία καλή οξύτητα.
Ο κλώνος VCR 294  αποµονώθηκε από τον αµπελώνα Τσάνταλη στον Άγιο 
Παύλο Χαλκιδικής.  Η ευρωστία και η παραγωγικότητα είναι µέση. Η σταφυλή 
είναι ελαφρώς µικρότερη από το µέσο, πυραµιδοειδής, µε µικρή φτερούγα. 
Το βάρος της ράγας  είναι ελαφρώς πάνω από το µέσο όρο (Σχ. 2Α). Ο φλοιός 
είναι παχύς και ισοµερώς χρωµατισµένος. ∆ίνει  κρασί µε καλό χρώµα και 
πλούσια δοµή, ιδιαίτερα πλούσιο σε λεπτά αρώµατα κόκκινων φρούτων 
και µπαχαρικών, ενώ  διακρίνεται ευχάριστα το τυπικό χαρακτηριστικό των 
φρέσκων βοτάνων. Έχει  µέτριες και µαλακές τανίνες και καλή οξύτητα. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή µονοποικιλιακών οίνων ή σε 
ανάµειξη µε άλλες κόκκινες ποικιλίες. 

Είναι γηγενής κρητική ποικιλία, όπου και 
καλλιεργείται στην περιοχή του Ρεθύµνου και του 
Ηρακλείου. Πολύ λίγα πράγµατα είναι γνωστά 
γι αυτήν την ποικιλία, ωστόσο πρόκειται για µία 
ποικιλία µε εξαιρετικές οινολογικές δυνατότητες, 
που κατά την γνώµη ορισµένων οινοποιών, 
πλησιάζουν αυτές του Viognier. Ο κλώνος VCR 
289 αποµονώθηκε από τον αµπελώνα Μπουτάρη 
στο Σκαλάνι. Ζωηρή, µε µέσο µέγεθος ράγας 
και σταφυλής (σχ. 3ε) και παραγωγή άφθονη και 
σταθερή. Η σταφυλή είναι κυλινδρική, επιµήκης, 
µε πλούσιες φτερούγες. Η ράγα είναι οβάλ, µε 
λεπτή κίτρινη φλούδα και πλούσια σάρκα. Το 
χρώµα του κρασιού µοιάζει µε αυτό της ράγας , µε 
έναν ελαφρύ χρυσοκίτρινο τόνο. Έχει πλούσιο και 
φρέσκο στόµα, µέτριο εως ικανοποιητικό  σώµα 
καλά ισορροπηµένο λόγω της καλής οξύτητας. 
Έχει πολύ χαρακτηριστικά και έντονα αρώµατα 
βερίκοκου, καρπων µήλου και αχλαδιου αλλα και 
εσπεριδοειδών, µε µία τελική νότα βοτάνων.

ΛΙΑΤΙΚΟ

ΛΗΜΝΙΟ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ

Πρόκειται για τοπική κρητική ποικιλία. Παρά την φωνολογική οµοιότητά της µε την 
ιταλική ποικιλία «Aleatico» δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει 

κάποια σύνδεση µεταξύ των δύο ποικιλιών. Ποικιλία ζωηρή, µέσοπρώιµη, η 
οποία προσαρµόζεται καλά τόσο σε φτωχά όσο και σε πλούσια εδάφη. Έχει 
υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην καλή γονιµότητα των οφθαλµών αλλά 
κατά την περίοδο ωρίµανσης είναι ευαίσθητη στον βοτρύτη. Η κλωνική 
έρευνα της Βίτρο Ελλάς και της VCR επικεντρώθηκε σε λιγότερο ζωηρούς 

βιότυπους µε καλή και σταθερή παραγωγή, µεσαίο µέγεθος, λιγότερο 
συµπαγή σταφυλή και πιο παχύ φλοιό.

Ο κλώνος VCR 295 αποµονώθηκε από τον αµπελώνα Μπουτάρη στο Σκαλάνι 
της Κρήτης.  Η ευρωστία και το µέγεθος της ράγας είναι µικρότερες από τον µέσο 

όρο της ποικιλίας, ενώ η παραγωγικότητα είναι σταθερή και οµοιόµορφη. Η σταφυλή 
είναι κυλινδρική και επιµήκης µε δύο ευδιάκριτες φτερούγες, λίγο µικρότερη (σχήµα 2Α) 

και λιγότερο συµπαγής από την συνήθη. ∆ίνει κρασί µε ζωηρό κόκκινο χρώµα, ισορροπηµένη οξύτητα (σχ. 3α) και καλή 
δοµή πλούσιο σε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων και µπαχαρικών. Είναι κατάλληλο τόσο για ξηρούς όσο και για 
επιδόρπιους οίνους, καθώς τα σταφύλια µπορούν εύκολα να αφυδατωθούν, χωρίς να υποβαθµιστεί η ποιότητά τους.

LIATIKO VCR 295

LIATIKO STANDARD

LIMNIO VCR294

LIMNIO STANDARD

VIDIANO VCR289

VIDIANO STANDARD
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ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

MOSCHOFILERO
VCR 293

MOSCHOFILERO
VCR 292

MOSCHOFILERO
STANDARD

MANDILARI
VCR 291

MANDILARI
VCR 290

MANDILARI
STANDARD

Πρόκειται για γηγενή ποικιλία της Κρήτης και του 
Αιγαίου, η οποία σήµερα καλλιεργείται και στην 
Πάρο, τη Ρόδο, τη Χίο και την Εύβοια. Συµµετέχει 
στην παραγωγή κόκκινων οίνων υψηλής ποιότητας 
µε την ΠΟΠ ονοµασία “Ρόδος” και “Πάρος”. Είναι µία 
εξαιρετικά εύρωστη ποικιλία, η οποία προσαρµόζεται 
εύκολα στις διαφορετικές εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες. Έχει υψηλή αλλά µερικές φορές ασταθή 
παραγωγικότητα, κυρίως λόγω της µερικής 
ανθόρροιας. Σε ζεστές και υγρές περιοχές υποφέρει 
από τον βοτρύτη και τον περονόσπορο. Το µέγεθος 
του σταφυλιού κυµαίνεται από µέτριο έως µεγάλο 
και παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη ποικιλοµορφία 
στα χαρακτηριστικά του. Η κλωνική έρευνα 
επικεντρώθηκε στον βιότυπο της  µικρότερης και µη 
συνεκτικής σταφυλής, η οποία µπορεί να περιορίσει 
την ευαισθησία στον περονόσπορο. Είναι κατάλληλο 
για φρέσκα ροζέ κρασιά αλλά µπορεί επίσης να 
αναµειχθεί κλασσικά και µε το Κοτσιφάλι. 

Ροδόχρωµη ποικιλία µε καταγωγή από την 
Πελοπόννησο, που καλλιεργείται κυρίως στο οροπέδιο 
της Πελοποννήσου στην Μαντινεία και σε ύψος 650 
µ. Η αξιοσηµείωτη ποικιλοµορφία των σταφυλιών 
επιβεβαιώνει την θεωρία ότι το Μοσχοφίλερο ανήκει 
σε µία πολυκλωνική οικογένεια η οποία προήλθε 
από πολυάριθµες µεταλλάξεις της αρχαίας ποικιλίας 
Φιλέρι. Είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική και 
προσαρµόζεται σε διάφορα εδάφη, παρόλο που 
προτιµά τα φτωχά όπου µπορεί να φτάσει τα καλύτερα ποιοτικά 
αποτελέσµατα, µε την παροχή νερού. Αντίθετα είναι ευαίσθητο στις 
συνεχείς βροχοπτώσεις που µπορούν να προκαλέσουν ανθόρροια 
και να αυξήσουν την ευαισθησία στον βοτρύτη. Το αρωµατικό 
προφίλ του Μοσχοφίλερου µοιάζει µε αυτό του Τραµίνερ και του 
Μοσχάτου. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή του ΠΟΠ οίνου 
“Μαντινεία” . Παράγεται συνήθως στην εκδοχή “blanc de gris”, αλλά 
είναι επίσης κατάλληλο και για αφρώδη και ροζέ κρασιά. Η κλωνική 
έρευνα επικεντρώθηκε στον βιότυπο. της λιγότερο συµπαγούς 
σταφυλής ο οποίος  είναι περισσότερο κατάλληλος για φύτευση σε 
περιοχές µε προβλήµατα  στον βοτρύτη.
Ο κλώνος VCR 292 αποµονώθηκε από τον αµπελώνα Μπουτάρη 
στην Μαντινεία. Είναι ένας ζωηρός βιότυπος, µε παραγωγικότητα 
και µέγεθος της ράγας κάτω από τον µέσο όρο. Η σταφυλή είναι 
µικρή, κυλινδρική-πυραµιδοειδής, µε εµφανή  φτερούγα (Σχ. 2Β). 
Το χρώµα της φλούδας ποικίλλει από ροζ έως ανοιχτό βιολετί. Η 
σάρκα είναι χυµώδης µε υψηλό αρωµατικό δυναµικό. Το κρασί 
που  παράγεται από την λευκή οινοποίηση του κλώνου αυτού 
έχει  χρώµα κίτρινο του άχυρου, ελαφρύ σώµα και µία ευχάριστη 
φρεσκάδα χάρη στην καλή οξύτητα. Είναι κοµψό και αρωµατικό µε 
έντονα αρώµατα τριαντάφυλλου που θυµίζουν το 
Gewurztraminer. Παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην 
παραγωγή  επιδόρπιων οίνων. Ο κλώνος VCR 293 αποµονώθηκε 
από τον αµπελώνα Μπουτάρη στην Μαντινεία. Η ζωηράδα είναι 
στον µέσο όρο. Η παραγωγικότητα και το µέγεθος της ράγας 
είναι πάνω από τον µέσο όρο (Σχ. 2Β). Είναι µέσης πυκνότητας 
κυλινδρική και επιµήκης. Η γονιµότητα των οφθαλµών 
είναι πάνω από τον µέσο όρο.
Το χρώµα της φλούδας είναι ροζ-µωβ µε 
κόκκινες-βιολετί νότες. Το κρασί που 
παράγεται από την λευκή οινοποίηση του 
κλώνου αυτού έχει  ένα έντονο αχυροκίτρινο 
χρώµα µε ένα πλούσιο αρωµατικό προφίλ από 
ρόδα, λευκά λουλούδια και εσπεριδοειδή. Έχει 
µέτριο σώµα και καλή οξύτητα , που δίνει µία 
φρέσκια και ζωηρή αίσθηση στον ουρανίσκο 
(Σχ. 3δ). Ο κλώνος είναι κατάλληλος και για 
την οινοποίηση ροζέ κρασιών.
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Θεσµικά Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

«ΚΛΗΡΟΣ» ΤΗΣ UNESCO  
Ο ΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Οι φωνές εντός κι εκτός συνόρων που υποστηρίζουν τη δηµιουργία φακέλου για την ένταξη 
της Σαντορίνης στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Unesco πληθαίνουν 
διαρκώς, όπως αποδείχτηκε στο πρόσφατο Συµπόσιο που διοργανώθηκε στο νησί.  
Μπορεί η προσπάθεια για ένταξη υπό τη συγκεκριµένη προστατευτική αιγίδα να βοηθήσει  
πραγµατικά το µέλλον του ιστορικού Σαντορινιού αµπελώνα;
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«ΚΛΗΡΟΣ» ΤΗΣ UNESCO 
Ο ΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

2000

1659

1081-1118
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: 
ΜΙΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

8
αιώνα π.Χ.

1207-1566
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Μέχρι τους Ρωµαϊκούς χρόνους, 
επιγραφικά µνηµεία της 
Θήρας αναφέρουν ιδιοκτήτες 
αµπελώνων έκτασης 180-300 
στρεµµάτων περίπου

Κατά τη Βυζαντινή εποχή υπάρχει 
ένδειξη σύµφωνα µε την οποία ο 
αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ ο 
Κοµνηνός όταν την Επισκοπή την 
προικοδότησε µε αµπελώνες 

Στην Ενετοκρατία υπάρχουν 
πολλές µαρτυρίες περιηγητών 
ότι το νησί παρήγαγε εξαιρετικής 
ποιότητας οίνους µε κορυφαίο 
το VinοSanto – Vinsanto

Σε ένα γαλλικό βιβλίο του 
Francois Richard περιγράφεται η 
καλλιεργητική τεχνική που 
συναντάµε και στις µέρες µας

Το 2000 από τα 11 οινοποιεία τα 
8 ήταν επισκέψιµα. Σήµερα και 
οι 15 οινοποιοί του νησιού 
υποδέχονται τους επισκέπτες 

1876
Ιδρύεται το πρώτο συστηµατικό 
οινοποιείο στο ∆ήµο Καλλίστης. 
Οι µεγαλύτεροι παραγωγοί ήταν 
οι µοναστηριακές κάναβες και οι 
οίκοι Σπύρου Μαρκεζίνη, του 
Αντωνίου Βενετσάνου και 
Ιωάννου ∆ρακουτού

1Από το 1971 θεσµοθετήθηκε η 
ζώνη ΟΠΑΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – 
VQPRDSANTORINΙ που το 2010 
µετονοµάστηκε σε ΠΟΠ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – PDOSANTORINI 

1990

1971

Η Ι. Μπουτάρης& Υιός 
Οινοποιητική Α.Ε. άνοιξε το 
πρώτο σύγχρονο επισκέψιµο 
οινοποιείο της Ελλάδας στη 
Σαντορίνη

τον προικοδότησε µε 
αγρούς 
και αµπελώνες.

Τεκµήριο ανθρώπινης 
δραστηριότητας

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά 
που µεταβιβάζεται από γενιά σε 

γενιά αναδηµιουργείται συνεχώς 
από τις κοινότητες και τις οµάδες σε 
συνάρτηση µε το περιβάλλον τους.

Προϊστορικό  Ακρωτήρι
Σύµφωνα µε τον διευθυντή της 

ανασκαφής του Ακρωτηρίου στη 
Σαντορίνη, Χρήστο Ντούµα, είναι 

πολλές οι ενδείξεις που µαρτυρούν 
την καλλιέργεια της αµπέλου αλλά 

και την οινοποίηση ήδη από την 
προϊστορική εποχή.

Τ η δημιουργία ενός φορέα που θα ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα της 
ένταξης του αμπελώνα της Σαντορίνης στον κατάλογο της Άυλης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς της Unesco πρότεινε η Jocelyne Perard, διευθύ-
ντρια της έδρας της Unesco, στο Διεθνές Συμπόσιο του επιστημονικού 
και πολιτιστικού βραχίονα του Ο.Η.Ε., που φέτος διοργανώθηκε στη Σα-

ντορίνη από 5 έως 7 Νοεμβρίου και το οποίο παρακολούθησε το Wine Trails. Το 
Συμπόσιο αποτέλεσε την απαρχή μιας σοβαρής συζήτησης σχετικά με την ένταξη 
του σαντορινιού αμπελώνα, του γηραιότερου στον ελλαδικό χώρο, στον κατάλογο 
της Unesco, ενδεχόμενο που ισοδυναμεί... με τον πρώτο αριθμό του λαχείου λόγω 
της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας που συνεπάγεται. Μάλιστα πρέπει να σημειω-
θεί ότι η κυρία Perard επισήμανε ότι η ίδια θα συνδράμει προς αυτή την κατεύθυν-
ση. «Τα οφέλη από την επίτευξη του στόχου δεν αφορούν μόνο τον αμπελώνα της 
Σαντορίνης, αλλά όλο το νησί», είπε στην Agrenda ο πρόεδρος της Santo Wines, 
Μάρκος Καφούρος «δεδομένου ότι θα μπουν κανόνες, που θα ωφελούν το νησί, 
το οποίο τώρα δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις όσον αφορά τον αριθμό των κτιρίων». 
«Η Σαντορίνη αποτελεί το Νο1 brand name στην Ελλάδα, που πρέπει να διατηρη-
θεί, συμπλήρωσε ο κ. Καφούρος», ο οποίος επισήμανε δύο παράγοντες για την επι-
τυχία του εγχειρήματος: Την ενότητα του κλάδου και την ωριμότητα, με την οποία 
αντιμετωπίζει πλέον η κοινωνία τέτοια εγχειρήματα. 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Λόγω της ιστορικότητας του αμπελώνα της που διατηρεί καλλιεργητικές πρακτι-
κές από την αρχαιότητα, αλλά και της μεγάλης σύγχρονης ανάπτυξης του τουρι-
σμού και του οινοτουρισμού, ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ, Γιάννης Βογιατζής χαρακτή-
ρισε τη διοργάνωση του Συμποσίου στη Σαντορίνη συμβολική, αλλά και ουσιαστι-
κή.  «Το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι δημιουργήσαμε μία σχέση με την έδρα της 
Unesco», είπε στην Agrenda ο κ. Βογιατζής.  Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
διαδικασία για την ένταξη στον Κατάλογο είναι δύσκολη και χρονοβόρα και απαι-
τεί τη βούληση τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και του δήμου και των κατοί-
κων, όπως τονίστηκε στο Συνέδριο. Ενδεικτικό είναι ότι ο αμπελώνας της Βουργουν-
δίας μπήκε στην  Unesco τον περασμένο Ιούλιο μετά από 8 χρόνια προετοιμασίας, ε-
νώ στο φορέα που ασχολήθηκε με το θέμα συμμετείχαν πάνω από 30 ειδικοί.  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μαρία Κρόκου 
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Η µοναδικότητα της 
Ονοµασίας Προέλευσης
Σε εξέλιξη βρίσκετα µία πρωτοπόρα για τα 
ελληνικά χρονικά, αυτό-χρηµατοδοτούµενη, 
συνδυαστική έρευνα µε διάρκεια ως τώρα 
δύο και πλέον έτη, η οποία χρησιµοποιώντας 
σε συνδυασµό οργανοληπτικές και 
αναλυτικές µεθόδους ανάλυσης αναζητά 
την ύπαρξη η µη ανιχνεύσιµων παραγόντων 
που συνθέτουν την τυπικότητα και 
κατ’ επέκταση τη µοναδικότητα στα 
κρασιά που παράγονται υπό τον τίτλο 
Ονοµασία Προέλευσης Ελεγχόµενη 
Σαντορίνη. Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα 
υποδεικνύουν την απουσία ύπαρξης 
αυθεντικής(πρώτιστης) αρωµατικής 
ουσίας.  Ακολούθως, η τυπικότητα του 
χαρακτήρα των κρασιών ερευνάται πως 
και ως προς ποιο βαθµό οφείλεται στη 
συνέργεια  κύριων (1), καθαρών (2), 
δευτερευόντων (3),  χαρακτηριστικών, 
καθώς και  αρωµατικών ενισχυτών (4).   
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η επέκταση 
της έρευνας στα µονοποικιλιακά Ασύρτικα 
που καλλιεργούνται στις υπόλοιπες 
οινοπαραγωγικές ζώνες της χώρας, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς προέλευσης.  

Κλίµα, έδαφος και άνεµοι 
και µια ιδιαίτερη τεχνική 

Στο ιδιόµορφο οικοσύστηµα που 
δηµιουργήθηκε από τις αλλεπάλληλες 
εκρήξεις του ηφαιστείου και τη λάβα 
που έκαψε τις πέτρες και µετέβαλε το 
χώµα σε ένα πορώδες έδαφος, πλούσιο 
σε στάχτη, κίσσηρη και ελαφρόπετρα, 
οφείλεται η παγκόσµια µοναδικότητα 
του Σαντορινιού αµπελώνα. Παράλληλα 
οι αµπελουργοί διαµέσου των αιώνων 
έχουν διαµορφώσει ιδιαίτερες 
καλλιεργητικές τεχνικές εξασφαλίζοντας 
την επιβίωση των αµπελώνων σε αυτό 
το εξαιρετικά αφιλόξενο οικοσύστηµα. Η 
εµβληµατική κουλούρα, παραδοσιακός 
τρόπος κλαδέµατος, κάνει τα κλήµατα 
ανθεκτικά στην ξηρασία, και ικανά να 
αντιστέκονται στους σφοδρούς ανέµους. 
Οι κληµατίδες που σχηµατίζουν ένα 
φυτικό καλάθι και το πλούσιο φύλλωµα 
προστατεύουν τα ευπαθή µέρη όπως 
τους οφθαλµούς, τους τρυφερούς 
βλαστούς και τις λεπτόφλουδες ράγες 
των σταφυλιών από τα χτυπήµατα της 
άµµου και τον καυτό ήλιο. Επίσης στις 
περιοχές µε απότοµη κλίση του εδάφους 
οι περίφηµες «πεζούλες» χτισµένες µε 
ξερολιθιές διαµορφώνουν το έδαφος σε 
επίπεδα, διευκολύνοντας την καλλιέργεια 
και περιορίζοντας την απώλεια του 
νερού της βροχής.’Ετσι τα σταφύλια 
της Σαντορίνης ωριµάζουν γρήγορα και 
διατηρούν την οξύτητά τους.

Ιωάννα Βαµβακούση

Aπό αριστερά: Ο 
πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ, 
Γιάννης Βογιατζής, 
η Jocelyne Perard, 
διευθύντρια της έδρας της 
Unesco, και ο δήµαρχος 
της Σαντορίνης, Αν. Ν. 
Ζώρζος.
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Σύµφωνα µε τα 
ευρήµατα των 
ανασκαφών του 
Ακρωτηρίου 
το προϊστορικό 
τοπίο της 
Θήρας, το οποίο 
διατηρείται από 
την εναπόθεση 
της τέφρας, ήταν 
διαφορετικό από 
το σηµερινό.

Παραδοσιακό κλάδεµα παρακολούθησαν οι σύνεδροι της Σαντορίνης.

Στο Συµπόσιο 
παρευρέθηκαν καθηγητές 
πανεπιστηµίων και 
παράγοντες του οινικού 
κλάδου από Ελλάδα, 
Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Ρουµανία και Κύπρο.

Οι σύνεδροι επισκέφθηκαν 
την Ένωση Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων, 
Santo Wines, τον 
αρχαιολογικό χώρο 
Ακρωτηρίου και τα 
οινοποιεία Βενετσάνου και 
Μπουτάρη. 

Ωρίµανση 
στις κάνναβες
Κτισµένες µε τα ηφαιστειακά 
υλικά, µε την παραδοσιακή 
τεχνική και εµπειρία αιώνων, τα 
προβιοµηχανικά παραδοσιακά 
οινοποιεία της Σαντορίνης, 
γνωστές και ως «κάνναβες», 
εξασφαλίζουν ακόµα τις 
ιδεώδεις συνθήκες ωρίµανσης 
του κρασιού, σύµφωνα µε την 
Παρασκευή Μποζινέκη, αρχιτέκτονα, που µίλησε κατά τη διάρκεια 
του Συνεδρίου. Σταθερή θερµοκρασία, υγρασία και ηρεµία 
χαρακτηρίζουν αυτά τα κτίσµατα, που σήµερα διατηρούνται για 
την παραδοσιακή οινοποίηση από µικρούς παραγωγούς για 
οικιακή χρήση, ή από µεγαλύτερους παραγωγούς, γιατί και οι 
συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά και η γοητεία και η αρχιτεκτονική 
αξία των χώρων αυτών είναι απαράµιλλη. Επίσης διαθέτουν και 
τουριστική πλευρά, καθώς µερικές κάνναβες έχουν γίνει µουσεία 
του κρασιού, χώροι τέχνης, εστιατόρια, καταστήµατα ακόµα και 
τουριστικές κατοικίες.

H εµπειρία από 
το Alto Douro

Τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, σύµφωνα µε 

την εισήγηση του Joao 
Rebelo, για τις επιπτώσεις 
της ένταξης στην UNESCO, 
η Οριοθετηµένη Περιφέρεια 
του Douro (DDR) βρίσκεται 
σε µία κατάσταση διαρκούς 
επενδυτικής δραστηριότητας, 
µε έµφαση στην οινοποιία, τον 

τουρισµό και στην οδοποιία. Με σκοπό να µειωθεί το κόστος 
και να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα του κρασιού, 
από το 1980 σχεδόν το 50% των αµπελώνων της DDR 
υιοθέτησαν τις παραδοσιακές προδιαγραφές που στο τέλος 
οδήγησαν στην ένταξη στη λίστα των Μνηµείων Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς, µε αποτέλεσµα στην περιοχή να υπάρξει µεγάλη 
επενδυτική δραστηριότητα σε οινοποιία, µάρκετινγκ και 
εύρεσης κατάλληλων αγορών για διάθεση του προϊόντος, µε 
δυνατή σύνδεση µε το terroir ενώ, ο τουρισµός οργανώθηκε 
γύρω από τον ποταµό Douro και το terroir.

Από τον Joao Rebelo

Παρασκευή Μποζινέκη
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KEIMENO Γιώργος Κοντονής  

Συνεχίζεται και τη νέα προγραµµατική περίοδο η δράση για τη διατήρηση των 
παραδοσιακών αµπελώνων Σαντορίνης και Θηρασιάς µε τη στρεµµατική 
ενίσχυση από 90 ευρώ το στρέµµα, να µειώνεται στα 76,5 ευρώ

Στη Θήρα μένει όρθιος 
με 76,5 ευρώ το στρέμμα   

Από τρία στρµ. και άνω

Στήριξη νέων 
βιοκαλλιεργητών 
Τη βιοκαλλιέργεια 
οινοποιήσιµων σταφυλιών 
στηρίζει το νέο πρόγραµµα 
«Βιολογικές καλλιέργειες» 
του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, µε τις ενισχύσεις 
να ορίζονται στα 65,7 
ευρώ/στρέµµα (αν είναι 
ήδη βιοκαλλιεργητής) και 
84,5 ευρώ/στρέµµα (αν 
µετατρέπει των αµπελώνα).
Η δέσµευση είναι τριετούς 
διάρκειας και εφαρµόζεται 
σε καθορισµένα αγροτεµάχια 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
τριετίας για την µετατροπή 
σε βιολογικό αµπελώνα. Οι 
δικαιούχοι µετά το πέρασµα 
της τριετίας µπορούν να 
ενταχθούν στο υποµέτρο 1.2 
«Ενισχύσεις για τη διατήρηση 
βιολογικών πρακτικών και 
µεθόδων παραγωγής», 
που αφορά όσους είναι ήδη 
βιοκαλλιεργητές, για να 
συνεχίσουν να λαµβάνουν 
ενισχύσεις (µειωµένες) αν το 
επιθυµούν. Ελάχιστη έκταση 
είναι τα 3 στρέµµατα. Ε νισχύσεις ύψους 76,5 ευρώ, ποσό 

μειωμένο σε σχέση με τον «Μπαλτα-
τζή», θα λάβουν οι αμπελουργοί Σα-
ντορίνης και Θηρασιάς που θα συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα «Διατή-

ρησης αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπε-
λώνα Ν. Θήρας» τη νέα προγραμματική περί-
οδο, σύμφωνα με τον οδηγό των Προγραμμά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς δι-
άρκειας, εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγρο-
τεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας 
και συνίστανται στα παρακάτω:
●Διατήρηση του παραδοσιακού κλαδέματος.
●Δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθ-
μισης πέριξ του αγροτεμαχίου ελάχιστου πλά-
τους 0,5 μ. στον οποίο εφαρμόζεται χειρωνα-
κτική ζιζανιοκτονία.
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να συμμετά-
σχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι εί-

ναι κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και 
Θηρασία και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α-
γροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ε-
νταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
●Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Ε-
ΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για 
τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι).
●Να βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης.
●Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο 
της δέσμευσης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο αμπελώνας της Σαντορίνης αποτελεί γεωρ-
γική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) με 

Η ενίσχυση για βιολογικά αµπέλια 
φτάνει τα 84,5 ευρώ/στρέµµα.

Θεσµικά Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
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συνολική έκταση 15.000 στρμ. περί-
που. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο α-
μπελώνα ηλικίας, όπως υπολογίζεται, 
3.500 ετών. Αποτελεί μια μεγάλη α-
μπελογραφική συλλογή, αφού διασώ-
ζει περισσότερες από 50 ποικιλίες α-
μπέλου, ορισμένες από τις οποίες είναι 
σπάνιες και έχουν μοναδικά αμπελο-
γραφικά και οινολογικά χαρακτηριστι-
κά. Τα πρέμνα του είναι αυτόρριζα, δεν 
είναι εμβολιασμένα σε αμερικανικά υ-
ποκείμενα αμπέλου, αφού το αμμώδες 
έδαφος της Σαντορίνης δεν επέτρεψε 
στο έντομο της φυλλοξήρας να εγκατα-
σταθεί σ’ αυτό.
Στα νησιά Θήρα (Σαντορίνη) και Θη-
ρασία, λόγω των ειδικών οικολογικών 
συνθηκών που επικρατούν (συχνοί και 
ισχυρής εντάσεως άνεμοι, εδάφη ξη-
ρά και φτωχά) έχει επικρατήσει ένα ι-
διόρρυθμο κυπελλοειδές στεφανωτό ή 
με γυριστές σχήμα, που έχει σκοπό να 
προφυλάξει τους βλαστούς και τα 
σταφύλια από τη σφοδρότητα 
των ανέμων που πνέουν 
στα νησιά αυτά και που 
προκαλούν μηχανικές 
βλάβες, τόσο λόγω α-
ποκολλήσεως ολό-
κληρων βλαστών, 
όσο και σχισίματα 
στα φύλλα ή τραύ-
ματα των πράσινων 
οργάνων και των 
σταφυλιών από τους 
κόκκους της άμμου που 
μεταφέρουν. 

*Κλειδιά

Μαλουκάτο,
Μπεκάρι

Μυγδάλι

Καρναχαλάδες,
Κερατσούδα,
Μπογιαλαµάδες,

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΕΒΡΟΣ

Ακουµινάτο,
Αρακλινός,
Κοτσελίνα,
Κουφάκι,
Χλώρες 

ΙΟΝΙΟ

Αγούµαστος,
Αµφιόνι

ΚΕΡΚΥΡΑ

Αµφιόνι,
Βόσσος

Βιολεντό,
Βόσσος,

ΛΕΥΚΑ∆Α

Αηδάνι Μαύρο,
Αρµελετούσα,
Γαϊδουριά,
Κατσανό,
Μαλουκάτο,
Ξεροµαχαιρούδα,
Πλατάνι,
Σταυροχιώτης

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
Μαυράκι,
Μαυροποταµίσι,
Άσπρο ποταµίσι,
Ανθούσα 

ΑΝ∆ΡΟΣ

Βολίτσα Άσπρη,
Βολίτσα Μαύρη

Γλυκερήθρα

Μυγδάλι

Γλυκερήθρα,
Πετρουλιανός

Σκλάβα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Μαυρούδι,
Πλατάνα,
Κολινιάτικο,
Τουρκοπούλα

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΡΚΑ∆ΙΑ

ΑΧΑΪΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Βαλαϊτης,
∆ερµατάς

ΡΕΘΥΜΝΟ

Αγαννιώτικο
ΧΙΟΣ

Βολίτσα Μαύρη
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Βιολεντό
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Καλλονιάτικο 
ΛΕΣΒΟΣ

Καραµπραίµης
ΕΥΒΟΙΑ

Ζαλοβίτικο
ΤΡΙΚΑΛΑ

Καραµπραίµης Καρτσιώτης 
ΛΑΡΙΣΑ

Συκιώτης
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Στήριξη 72,9 ευρώ ανά στρέµµα

Ενισχύσεις για ποικιλίες 
αµπέλου υπό εξαφάνιση
Αντισταθµιστική στήριξη 72,9 ευρώ το 
στρέµµα ετησίως θα λαµβάνουν όσοι 
αµπελουργοί επιλέξουν να φυτεύσουν στα 
χωράφια τους µία τοπική αβελτίωτη ποικιλία 
από τον κατάλογο των σπόρων που βρίσκεται 
«υπό εξαφάνιση», στα πλαίσια του Υποµέτρου 
10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων 
πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από 

γενετική διάβρωση» του νέου ΠΑΑ.
Συγκεκριµένα, οι δικαιούχοι, 

όπως ορίζεται στον οδηγό 
των νέων Προγραµµάτων, 

αναλαµβάνουν τη δέσµευση 
να καλλιεργούν τους 
αβελτίωτους πληθυσµούς 
– ποικιλίες, στις 
συγκεκριµένες περιοχές 
κατανοµής ανά πληθυσµό 

- ποικιλία και ενισχύονται 
για την απώλεια εισοδήµατος 

που η καλλιέργεια αυτή 
τους επιφέρει.

Χτίσιμο 
αναβαθμίδων 
με επιδότηση
Τις δαπάνες για τη 
διατήρηση και κατασκευή 
αναβαθµίδων επιδοτεί 
ο Β’ Πυλώνας, στα 
πλαίσια της δράσης 
4.4.3 «∆ιατήρηση και 
δηµιουργία αναβαθµίδων» 
Επιλέξιµα για την 
παραπάνω ανακατασκευή 
ή κατασκευή είναι
●Οι δαπάνες αγοράς – 
µεταφοράς της πέτρας
● Οι δαπάνες του τεχνίτη.
Τα κριτήρια επιλογής θα 
αφορούν:
●Υφιστάµενες 
παραδοσιακές λιθόκτιστες 
αναβαθµίδες οι οποίες 
έχουν υποστεί ζηµιές σε 
ποσοστό τουλάχιστον 10% 
κλίσεις.
● Βαθµό διάβρωσης του 
εδάφους.
●Νησιωτικές περιοχές, 
ορεινές ή µειονεκτικές 
περιοχές.
● Εκτάσεις στις οποίες 
έχει σηµειωθεί επεισόδιο 
πυρκαγιάς εντός των 
τελευταίων 5 ετών. 
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Θεσµικά  Όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης

Σ ε ισχύ μπήκαν οι κανόνες 
ως προς τις ενδείξεις που τυ-
πώνονται στις ετικέτες των 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ελληνικών 
οίνων, όπως Κτήμα, Πύρ-

γος, Βίλα, Μετόχι κλπ, βάζοντας προ-
ϋποθέσεις ως προς τη χρήση τους α-
πό τους οινοποιούς, όπως είναι ο ελά-
χιστος αριθμός στρεμμάτων, η χωροθέ-
τηση αμπελοτεμαχίων και το καθεστώς 

ιδιοκτησίας της εκμετάλλευσης.
Όπως αναφέρει η υπουργική απόφα-
ση με θέμα τον «Καθορισμό προϋπο-
θέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα α-
μπελουργικής εκμετάλλευσης» στην 
επισήμανση των Ελληνικών οίνων» 
(ΦΕΚ 2323/Β’/2015), οι ενδείξεις Κτή-
μα, Αμπελώνας (ες), Πύργος, Μονα-
στήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετό-
χι, Αγρέπαυλη, Αμπέλι(α), Ορεινό(α) 

Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας 
(ες) πρέπει να χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά σε ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη χρήση τους πρέπει να πληρού-
νται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
● Ο οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστι-
κά από σταφύλια που έχουν συγκομι-

Σε εφαρµογή το µέτρο για το «όνοµα αµπελουργικής 
εκµετάλλευσης», που επιβάλλει νέους κανονισµούς για τις 
ετικέτες και για τις ενδείξεις Πύργος, Κτήµα, Βίλα, Μετόχι, 
Μοναστήρι και Ορεινός σε κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ

ΤΟ «ΚΤΗΜΑ» ΕΧΕΙ
ΑΛΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Α∆ΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 
οι αιτήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις νέες 
άδειες φύτευσης. ∆εν 
ενισχύονται οικονοµικά 
µέσω του προγράµµατος 
αναδιάρθρωσης οι άδειες 
από το 2016 και µετά

Σε δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη χορήγηση αδειών φυτεύσεων καλούνται 
να προχωρήσουν οι αμπελουργοί όλης της 
χώρας μέχρι 15 Δεκεμβρίου, βάσει των οποί-
ων το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
μοιράσει την «πίτα» των αδειών μετά το 2016, 
καθορίζοντας τα κριτήρια επιλογής και τον α-
ριθμό των αδειών που θα δοθούν ανά Περι-
φέρεια. Σημειώνονται ότι οι άδειες φύτευσης 
που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν 
ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδι-
άρθρωσης Όπως αναφέρει η απόφαση με Α-
ριθ. Πρωτ: 5092/119961 του υπουργείου, οι α-
μπελουργοί μπορούν να καταθέτουν τις δη-
λώσεις τους στις κατά τόπους ΔΑΟΚ μέχρι 
τις 15 Δεκεμβρίου 2015, μέσα στις οποίες θα 
καταγράφουν τα εξής ελάχιστα στοιχεία:
i) της αιτούμενης έκτασης ii) της περιοχής 

(Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση 
αυτή καθώς και iii) αν ο ενδιαφερόμενος δι-
αθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμά-
χιο για την αιτούμενη έκταση.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέ-
χρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγού-
νται από το 2016 και μετά δεν ενισχύονται οι-
κονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται 
μόνο η δράση της υποστύλωσης), όπως ανα-
φέρει η απόφαση. Αντίθετα δικαιώματα φύ-
τευσης μέσω του Αποθεματικού, δικαιώ-
ματα αναφύτευσης και δικαιώματα από 
μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 
31/12/2015 είτε έχουν μετατραπεί σε ά-
δειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προ-
γράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά. 
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ

Κτήµα, Ορεινό
Το οινοποιείο να βρίσκεται µέσα 

στην αντίστοιχη διοικητική 
ενότητα. Ειδικά για την ένδειξη 

«Ορεινό(α) Κτήµα(τα)» τα 
αµπέλια να βρίσκονται σε 

υψόµετρο πάνω από 500 µ.

Ορεινός (οι) 
Αµπελώνας (ες)

Το σύνολο των αµπελοτεµαχίων 
να βρίσκεται σε υψόµετρο 

µεγαλύτερο από 500 µέτρα.

Πύργος
Στον ιδιόκτητο αµπελώνα της 

εκµετάλλευσης, πρέπει να 
υπάρχει κτίσµα του οποίου η 

αρχιτεκτονική µορφή να 
δικαιολογεί την περιγραφή µε 
την ένδειξη «Πύργος» και το 

οινοποιείο. 

Μοναστήρι
Η εκµετάλλευση να ανήκει 
πραγµατικά σε ένα υπαρκτό 
µοναστήρι και το οινοποιείο 

αυτής να βρίσκεται σε ένα από 
τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχιά της.

Κάστρο
Στους ιδιόκτητους αµπελώνες  

πρέπει να βρίσκονται κτίσµατα ή 
ερείπια ιστορικού κάστρου.Το 

όνοµά του µπορεί να 
χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι 
τοπωνύµιο και συµπίπτει µε το 

 Βίλα, Αρχοντικό
Στους ιδιόκτητους αµπελώνες 
της εκµετάλλευσης πρέπει να 

βρίσκονται κτίσµατα των 
οποίων η αρχιτεκτονική µορφή  
να δικαιολογούν την επιγραφή 

και το οινοποιείο

όνοµα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της 
περιοχής, ποτέ όµως συγχρόνως για 

ΠΟΠ και ΠΓΕ και το οινοποιείο

στεί από αμπελώνες της εκμετάλλευσης 
και η οινοποίηση να έχει εκτελεστεί εξ 
ολοκλήρου σε αυτή την εκμετάλλευση.
● Τα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευ-
σης να βρίσκονται μέσα στην αντίστοι-
χη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ 
(με γεωγραφική ένδειξη Περιφερεια-
κής Ενότητας ή μικρότερης αυτής).
● Τα αμπελοτεμάχια να βρίσκονται 
στην ίδια διοικητική ενότητα (Δημοτι-
κή Ενότητα ή Δημοτική /Τοπική Κοι-
νότητα). Εάν μέρος των αμπελοτεμαχί-
ων της εκμετάλλευσης υπάγεται και σε 
περισσότερες από μία Δημοτική / Το-
πική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα, 
υπό την προϋπόθεση της παρ. β), τότε 
ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο προσμε-

τράται στην έκταση της περιοχής που 
δικαιούται τη συγκεκριμένη ένδειξη.
● Η εκμετάλλευση να περιλαμβάνει 
ιδιόκτητους αμπελώνες έκτασης του-
λάχιστον 5 στρεμμάτων.
● Εφόσον η εκμετάλλευση περιλαμβά-
νει ενοικιαζόμενα ή με σύμβαση καλλι-
εργούμενα αμπελοτεμάχια ο χρόνος ε-
νοικίασης ή σύμβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10 έτη και να αποδεικνύε-
ται με επίσημα έγγραφα (π.χ συμβόλαιο).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται στις ε-
τικέτες των οίνων στην ελληνική γλώσ-
σα και μπορούν να επαναλαμβάνο-

νται σε μία ή περισσότερες επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 121 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου.
Κάθε αμπελουργική εκμετάλλευ-
ση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση 
του δικαιώματος χρήσης των ενδείξε-
ων της παρούσας απόφασης σε συνδυ-
ασμό με την αμπελουργική εκμετάλ-
λευση, υποβάλλει αίτηση στη αρμόδια 
ΔΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αμπελώ-
νες, συνοδευόμενη από τα νόμιμα απο-
δεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας και κατά 
περίπτωση μισθώσεως, η οποία διαβι-
βάζεται, προς εξέταση, στην Επιτροπή 
αμπελοοινικών θεμάτων της Παρ. 1. 

Έως 22 Δεκεμβρίου
δηλώσεις συγκομιδής

Παράταση µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου 
δίνει µε έκτακτη εγκύκλιό του το 
τµήµα Aµπέλου και Ελαίας του 
υπουργείου, στην προθεσµία της 
ηλεκτρονικής συµπλήρωσης 
και υποβολής των δηλώσεων 
συγκοµιδής σταφυλιών 
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου 
για το έτος 2015, που έληγε στις 30 
Νοεµβρίου. Πιο αναλυτικά, το τµήµα 
Αµπέλου και Ελαίας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε σηµερινή 
του ανακοίνωση ενηµερώνει τους 
αµπελουργούς µε την υπ’ αρ. 
5700/131925/30.11.2015 εγκύκλιό 
του ότι η συµπλήρωση και υποβολή 
δηλώσεων συγκοµιδής σταφυλιών 
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου για 
το έτος 2015, µέσω των ψηφιακών 
εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί 
µέχρι την 22η ∆εκεµβρίου 2015. 
Υπενθυµίζεται ότι οι αµπελουργοί 
που δεν έχουν φέτος παραγωγή 
σταφυλιών, οφείλουν να υποβάλλουν 
µηδενική δήλωση συγκοµιδής.
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ
ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟ
ΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ
Με αξιόλογες εξαιρέσεις δείχνει να προχωράει η τελική ΚΥΑ 
για το φόρο των 20 λεπτών το λίτρο στο κρασί. Μετά τις 
γενικευµένες αντιδράσεις του κλάδου, η κυβέρνηση βάζει 
«νερό στο κρασί της» και αποδέχεται, όπως όλα δείχνουν, 
πρώτα απ’ όλα την απαλλαγή των εξαγώγιµων οίνων

Γ λυκόπικρη γεύση αφήνει στους 
περισσότερους οινοποιούς της 
χώρας η υπόθεση της επιβολής 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
στο κρασί, καθώς όσο περνούν οι 

μέρες και οι εφαρμοστικές αποφάσεις πλη-
σιάζουν, βγαίνουν στο φως στοιχεία που α-
ποδεικνύουν, πως οι μεγάλες αντιδράσεις, 
όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον πιά-
νουν τόπο. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, οι ποσότητες προϊόντος που φεύ-
γουν για το εξωτερικό φαίνεται πως θα εξαι-
ρεθούν από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλω-
σης, των 20 λεπτών το λίτρο, κάτι που δι-
ευκολύνει τουλάχιστον τις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ε-
πικείμενη ΚΥΑ θα περιορίζει την επιβολή 
του φόρου μόνο στο προϊόν που παίρνει το 

δρόμο για την εγχώρια κατανάλωση και ό-
χι για το σύνολο της παραγωγής που διαθέ-
τουν στις δεξαμενές τους οι οινοποιητικές 
μονάδες. Το δύσκολο στην υπόθεση θα εί-
ναι αφενός η οριοθέτηση και ο έλεγχος της 
όλης διαδικασίας (γραφειοκρατία) αφαιτέ-
ρου η σημαντική επιβάρυνση των χρημα-
τορροων των επιχειρήσεων (προκαταβολή 
του φόρου) από τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Σ’ αυτή την επιλογή οδηγείται η κυβέρνη-
ση έπειτα από τις οργίλες αντιδράσεις ιδιω-
τών και συνεταιριστών, αντιλαμβανόμενη 
πως επέλεξε τη χειρότερη λύση, προκειμέ-
νου ν’ αντισταθμίσει ένα πολύ μικρό μέρος 
από το κενό που άφηνε η προηγούμενη έ-
μπνευσή της για επιβολή φόρων στα δίδα-
κτρα κι ενώ τα αναμενόμενα έσοδα από το 
φόρο κατανάλωσης κρασιού , είναι ζήτημα 

αν θα προσεγγίσουν τα 50.000.000 ευρώ.
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει 
πως η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυν-
σης σε επιχειρήσεις μιας χώρας που βρί-
σκεται σε κρίση για πάνω από μια πενταε-
τία, παράλληλα με τις  συνέπειες στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της αμπελουργίας, εν-
δεχομένως αποτελέσει σοβαρό ανασταλ-
τικό παράγοντα, που θα φέρει αύξηση στο 
κόστου λειτουργίας.
Σημειωτέον ότι με βάση τους κοινοτικούς 
κανονισμούς το κρασί θεωρείται αγροτι-
κό προϊόν και μάλιστα της αγροδιατροφής, 
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ανάλογα με 
τις ανάγκες, μετά από λίγο καιρό δεν απο-
κλείεται να δούμε να επιβάλλεται και ειδι-
κός φόρος στη φέτα, στο ελαιόλαδο, στους 
ξηρούς καρπούς και στα… ροδάκινα, όπως 

ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Μπίκας

Ανταγωνισμός
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΚΕΟΣΟΕ, 
Χρήστο Μάρκου: «Αν δεν υπάρξει εξαίρεση, 
οι εξαγωγές των ελληνικών κρασιών θα 
µειωθούν δραµατικά λαµβανοµένου υπόψη 
του αδυσώπητου ανταγωνισµού τιµών 
που επικρατεί στις παγκόσµιες αγορές, 
ακυρώνοντας όλες τις προσπάθειες για 
εξωστρεφή ανάπτυξη των προϊόντων του».

Θεσµικά Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
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ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός οινο-
ποιός και δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάν-
νης Μπουτάρης.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 200.000 ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΚΑΙ 20.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Αύξηση του κόστους στον παραγωγό θα ε-
πιφέρει το μέτρο, επισηµαίνει ο πρόεδρος 
της Ε∆ΟΑΟ, Γιάννης Βογιατζής, χαρακτη-
ρίζοντας την εξέλιξη «απόλυτα καταστρο-
φική για τον κλάδο, που θα καταβαραθρώ-
σει την ανταγωνιστικότητά του, µε συνέ-
πεια τον αφανισµό των οινοποιητικών επι-
χειρήσεων και των αµπελουργικών εκµε-
ταλλεύσεων».
Παράλληλα, σύµφωνα µε την Ένωση Α-
ποσταγµατοποιών Αµπελουργικών Προϊ-
όντων Ελλάδος, «ο αναγκαστικός εκτοπι-
σµός πολλών οινοποιών από την αγορά, 
θα οδηγήσει και σε µείωση της ζήτησης για 
σταφύλια, µε αποτέλεσµα να περιοριστεί η 
παραγωγή τους και κατ’ επέκταση να επη-
ρεαστεί και η δική µας παραγωγή, διότι ως 
γνωστόν τα στέµφυλα είναι η πρώτη ύλη 
για την παραγωγή τσίπουρου».

ΧΤΥΠΗΜΑ 
ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ
«Οποιαδήποτε 
επιβολή φόρου είτε 
στο κρασί, είτε στο 
τσίπουρο, θα ανεβάσει 
την παραοικονοµία, 
θα ανεβάσει την 
παρανοµία στην 
παραγωγή και θα 
έχει ως αποτέλεσµα 
να χτυπηθεί η 
νόµιµη παραγωγή 
και η κατανάλωση 
και να ανθίσει η 
παραοικονοµία», 
σύµφωνα µε 
το δήµαρχο 
Θεσσαλονίκης, 
Γιάννη Μπουτάρη.

ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Η επιβολή Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο 
κρασί θα λειτουργήσει 
σαν τροχοπέδη και για 
την εξωστρέφεια των 
ελληνικών επιχειρήσεων 
του κλάδου, µε 
µόνο ωφεληµένο το 
παραεµπόριο, κατήγγειλε 
ο πρόεδρος της Ένωσης 
Οινοπαραγωγών του 
Αµπελώνα της Βορείου 
Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ)
Στέλιος Κεχρής.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Για νοµοθέτηση «καθ’ υπόδειξη» και εξυπηρέτηση 
επιχειρηµατικών λόµπι καταγγέλλει την κυβέρνηση ο 
Σπύρος ∆ανέλλης, βουλευτής του Ποταµιού, µε αφορµή 
τις διατάξεις του νέου πολυνοµοσχεδίου.
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΛΥΓΙΣΕΙ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Το κόστος της λειτουργίας των οινοποιείων θα αυξηθεί 
και αυτό θα επιβαρύνει το τελικό προϊόν είτε διατίθεται 
στην εγχώρια είτε στην ξένη αγορά. Παράλληλα, 
η ογκοµέτρηση των δεξαµενών και οι τραπεζικές 
εγγυήσεις  για την πληρωµή του ΕΦΚ  θα είναι ένα 
δυσβάστακτο κόστος. Η επιβολή του ΕΦΚ, στα φθηνά 
και τα ακριβά κρασιά θα βγάλει άµεσα εκτός αγοράς 
όλες τις συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες διαθέτουν φθηνά λαϊκά προϊόντα. Παράλληλα 
θ’ αναπτυχτεί ένα τεράστιο µη ελεγχόµενο δίκτυο 
λαθραίας οινοποίησης και διάθεσης, η οποία θα 
στερήσει έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ, σύµφωνα 
µε όσα λέει ο Αστέριος Παπράς.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ
Ικανοποιείται η µακρόχρονη 
επιθυµία πολλών Ευρωπαϊκών 
χωρών εντός Ευρωπαϊκής 
ένωσης να προωθήσουν,   είτε τα 
«σκληρά» οινοπνευµατώδη ποτά 
τους είτε τα χύµα φτηνόκρασα  
τους, που ήδη µε τους 
ανύπαρκτους κρατικούς ελέγχους 
κάνουν κυριολεκτικά «πάρτυ» 
στην παραπαίουσα εγχώρια 
αγορά σε βάρος του Έλληνα 
αµπελουργού, λέει ο Μάρκος 
Καφούρος.

«Δεδομένου ότι το εμφιαλωμένο κρασί 
αποτελεί προϊόν πλήρους καθετοποί-
ησης με αποτέλεσμα να πλήττονται ό-
λα τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα του 
οινικού κλάδου, μέσα στους οποίους 
προσμετρώνται 200.000 αμπελουρ-
γοί, πάνω από 700 οινοποιητικές μο-
νάδες με πάνω από 20.000 εργαζόμε-
νους και πολλοί άλλοι τομείς οι οποίοι 
συνδράμουν από το αμπέλι στο τελικό 
προϊόν», σημείωσε μεταξύ άλλων στην 
έντονη αντίδρασή του ο Βουλευτής Η-
ρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης με πα-
ρέμβαση στον Ευκλείδη Τσακαλώτο 
και το Β. Αποστόλου.
Μαύρες μέρες για τον κλάδο με αφορ-
μή την επιβολή του μέτρου βλέπει και ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αμυνταί-
ου, Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, καθώς 
όπως λέει «από 150% έως 200% για το 
κρασί που οδηγείται στην οξοποιία και 
στην παραγωγή τσίπουρου (σημερινή 
τιμή πώλησης 0,20 έως 0,25 λεπτά ανά 
λίτρο) θα είναι οι ανατιμήσεις που θα 
παρουσιαστούν στην εγχώρια αγορά.
Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, θα υπάρ-
ξει αύξηση πάνω από 100% της τιμής στο 
κρασί που διατίθεται σε χύμα πώληση από 
μεγάλες οινοποιητικές μονάδες σε μικρό-
τερα οινοποιεία (σημερινή τιμή πώλησης 
0,30 έως 0,50 λεπτά ανά λίτρο).
Παράλληλα, κατά τον κ. Γιανιτσόπου-
λο αυτό θα φέρει αύξηση από 50% έ-
ως 100% της τιμής κρασιού που πωλεί-
ται εγκιβωτισμένα σε συσκευασίες 5, 10 
και 20 κιλών (σημερινή τιμή πώλησης 
0,60λεπτά  έως 1 ευρώ ανά λίτρο). 

Κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο θα «κα-
ταστήσει μη ανταγωνιστικές τις εξαγω-
γές του ελληνικού κρασιού στις ευρω-
παϊκές χώρες αλλά και στην παγκόσμια 
αγορά γενικότερα, ενώ από την άλλη, 
πρώτη χρονιά εφαρμογής, θα μειώσει 
σίγουρα την παραγωγή κρασιών πάνω 
από 50%, με αποτέλεσμα ο αμπελώνας 
της χώρας, να μείνει σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις αμάζευτος». 

52 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

Ακόμη κι αν οι περισσότεροι ανέμεναν ό-
τι το μέτρο που θα επιβαρύνει τόσες επι-
χειρήσεις, θα έφερνε πακτωλό χρημάτων 
στα κρατικά ταμεία, μάλλον το αντίθετο 
θα συμβεί. Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, το 
«υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει ν’ α-
ναµένει πενιχρά έσοδα».
Στα 52 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει τα 
έσοδα του κράτους, δεδομένου ότι η ετή-
σια παραγωγή κρασιού κυμαίνεται με-
ταξύ 2.600 και 3.000 εκατολίτρων, από 
τον Σύνδεσμο Ελληνικών Αποσταγμά-
των και Οινοπνευματωδών Ποτών, ο δρ. 
Αστέριος Παπράς.
Το παράδοξο είναι λέει ο ίδιος πως «δεν 
θα φτάσουν να καλύψουν ούτε τους μι-
σθούς των υπαλλήλων που θα ελέγξουν 
τα 700 οινοποιεία της χώρας».

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Από 1/1 ξεκινά να επιβάλλεται ΕΦΚ κρα-
σιού, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου.

Τα χρήματα από τα αναμενόμενα 
έσοδα του ΕΦΚ στην πρώτη του 
μορφή  δεν θα έφταναν ούτε για 
τους μισθούς των ελεγκτών  
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Αναλυτικά 
το σχετικό άρθρο 
του πολυνομοσχεδίου 
έχει ως εξής:
«Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α΄265)
1. Το άρθρο 91 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 91
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης-Απαλ-
λαγή
1. Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλεται στα προϊόντα του προη-
γουμένου άρθρου, ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά 
εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
2. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλω-
σης τα απλά κρασιά, τα οποία παράγουν ιδιώτες και 
τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγω-
γό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλη-
μένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί 
πώληση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
νται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου.
3. Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγ-
χο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφι-
άλωσης και εμπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 
και 92 του παρόντα Κώδικα για φορολογικούς σκο-
πούς.»
2. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 93
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλεται στα προϊόντα του προη-
γουμένου άρθρου, ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά 
εκατόλιτρο τελικού προϊόντος». 
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νομοθεσία
αποφάσεις

διατάγματα

Νοµολογία

ΝΟΜΟΙ
Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152 20.11.2015)
 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
της ΣυμφωνίαςΔημοσιονομικών Στόχων και  
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις.
Επιβολή Ε.Φ.Κ. στον οίνο

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υ.Α. 5042/116548  (ΦΕΚ Β΄ 2323 / 
27.10.2015) Καθορισμός των ειδικών όρων 
εμφιαλώσεως των οίνων. 

Υ.Α. 4933/118252   (ΦΕΚ Β΄ 2402 / 
09.11.2015) 2η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης 
από το Εθνικό Αποθεματικό 2015.

Υ.Α. 5045/116550    (ΦΕΚ Β΄ 2323 / 
27.10.2015) Καθορισμός λεπτομερειών για την 
παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου 
γλεύκους σταφυλής / σακχάρου σταφυλής.

Υ.Α. 5067/117292    (ΦΕΚ Β΄ 2323 / 
27.10.2015) Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης 
της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» 
στην επισήμανση Ελληνικών οίνων.

Υ.Α. 4952 / 114050  (ΦΕΚ Β 2304 /  
26.10.2015) Τροποποίηση της αριθμ. 311496/13-
07-2009 (ΦΕΚ 1477/Β/22-07-2009) 
υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
της αριθμ. 302157/10-06-2009 (ΦΕΚ 1209/19-
06-2009) απόφασης των  Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων “Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 
χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του 
Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής”».

Αριθμ. 5066/117288 (ΦΕΚ Β 2322 / 27.10.2015) 
Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον  
καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες 
ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις, την  επισήμανση και 
παρουσίαση προϊόντων αμπελοοινικού τομέα».

Υ.Α. 3534/96217    (ΦΕΚ Β΄ 1995 / 
15.09.2015) Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας.

Το θέμα της επιβολής του 
Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης είχε απασχολή-
σει και στο παρελθόν. 
Η αιφνιδιαστική επιβο-

λή του σχολιάστηκε από τον κλά-
δο και τον δημοσιογραφικό κό-
σμο και θα συνεχίσει να αποτε-
λεί αντικείμενο συζητήσεων, τρι-
βών και προσπαθειών για την κα-
τάργησή του. Θα αρκεστούμε να 
υπογραμμίσουμε τις αντιφάσεις 
του μέτρου που θέτουν σε αμφι-
βολία τόσο την αποτελεσματικό-
τητά του όσο και αυτό καθαυτό το 
εφαρμοστέο αυτού.

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

Πριν απ’όλα να τονίσουμε ότι α-
παιτείται ψυχραιμία. Η πολιτική 
απόφαση για την κατάργηση του 
σχετικού μέτρου είναι βεβαίως 
προτεραιότητα. Χρήσιμο είναι ε-
πίσης να εξετάσει κανείς, εφόσον 
εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις, αν υπάρχουν δυνατό-
τητες δικαστικής αμφισβήτησης 
της νομιμότητάς τους. 
Αντίθετα, πρέπει να σημειώσου-

με ότι είναι αντιπαραγωγικό και 
άκρως επικίνδυνο να στηρίζο-
νται φρούδες ελπίδες σε ακροβα-
σίες που επιχειρούν να πείσουν 
είτε ότι υπάρχει «κόλπο» να μην 
πληρώσει κανείς τον φόρο ή να 
αναστείλει την εφαρμογή του ε-
πειδή τάχα είναι αντίθετος είτε 
στην Οδηγία 92/83/ΕΟΚ είτε στο 
Σύνταγμα. 
Η επιβολή του σημαίνει ότι η 
προσπάθεια αποφυγής τους συ-
νιστά λαθρεμπορία, η οποία τιμω-
ρείται με αυστηρότατες κυρώσεις.
Με αυτό το δεδομένο, είναι βέ-
βαιο ότι ο συγκεκριμένος φόρος 
δεν θα αποδόσει. Έχει υπολογι-
στεί κατά τρόπο πρόχειρο βασι-
σμένο στον πολλαπλασιασμό της 
ετήσιας εθνικής παραγωγής επί 
του επιβληθέντος φόρου ανά ε-
κατόλιτρο. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ
Παροράται όμως ότι:
  Η ετήσια εθνική παραγωγή υ-
πολογίζεται κατά προσέγγιση και 
συχνά είναι αισιόδοξη,
 Συμπεριλαμβάνει τη χωρική 
οινοποίηση, η οποία καλύπτει έ-
να μεγάλο μέρος της συνολικής 
παραγωγής,
 Επίσης συμπεριλαμβάνει το 
κρασί που εξάγεται το οποίο φυ-

Ε.Φ.Κ:
ΠΙΟ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
Τίθενται σε αµφιβολία τόσο η δυνατότητα εφαρµογής 
του φόρου, όσο και η αποτελεσµατικότητά του
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σικά δεν υπόκειται σε Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης και είναι πολύ περισ-
σότερο από τις εισαγωγές,
  Η ανακοίνωση του μέτρου ένα 
και πλέον μήνα πριν την εφαρμο-
γή του θα οδηγήσει – ήδη έχει συμ-
βεί – στη μαζική μετακύλιση της υ-
πάρχουσας παραγωγής στην εμπο-
ρία με αποτέλεσμα τα φετινά (φορο-
λογητέα) αποθέματα την 01.01.2016 
να είναι ελάχιστα,
 Δεν λαμβάνει υπόψη τη μείωση 
της κατανάλωσης εξαιτίας της επιβο-
λής του μέτρου και 
 Σε όλες τις περιπτώσεις επιβολής 
(ή αύξησης) Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης αυξάνεται κατακόρυφα η λα-
θραία διακίνηση προϊόντος, με την 
αντίστοιχη απώλεια εσόδων έναντι 
των αρχικών υπολογισμών. Η υπο-
στελέχωση των κλιμακίων ελέγχου 
επιτείνει αυτά τα φαινόμενα. Η περί-
πτωση του τσίπουρου είναι ιδιαίτερα 
διδακτική.

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ
1) Ο τρόπος επιβολής του συγκεκρι-
μένου φόρου δημιουργεί στρεβλώ-
σεις στην αγορά: Ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης επιβάλλεται κατά κα-
νόνα αιφνιδιαστικά προκειμένου να 
αποφευχθούν τα φαινόμενα κερδο-
σκοπίας και απώλειας φορολογητέας 
ύλης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη εν προ-
κειμένω. Ταυτόχρονα όμως δεν ήταν 
δυνατόν να επιβληθεί άμεσα καθώς ο 
κλάδος δεν ήταν σε θέση να ανταπο-
κριθεί άμεσα, αν μη τι άλλο λόγω α-

πουσίας φορολογικών αποθηκών.
2) Η δημιουργία φορολογικών απο-
θηκών σε τόσο μικρό χρονικό διάστη-
μα είναι για πολλούς αδύνατη για λό-
γους οικονομικούς, διαχειριστικούς 
(τεχνογνωσία) και διοικητικούς (έ-
γκαιρη προσκομιδή δικαιολογητι-
κών). Ταυτόχρονα όμως, η πληρωμή 
του φόρου εκτός καθεστώτος αναστο-
λής (φορολογική αποθήκη) είναι ιδι-
αίτερα επαχθής για τον υπόχρεο σε 
καταβολή. Τέλος, ούτε και η δημιουρ-
γία ενός «ειδικού» καθεστώτος για μι-
κρούς οινοποιούς (στην βάση του άρ-
θρου 40 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 
μπορεί να σταθεί λόγω των συνθηκών 
αθέμιτου ανταγωνισμού και των δυ-
νατοτήτων καταστρατήγησης ενός τέ-
τοιου καθεστώτος. 

3) Είναι αδύνατο να μπορέσει να υ-
πάρξει σαφής καταμέτρηση των α-
ποθεμάτων την 01.01.2015. Η ογκο-
μέτρηση δεξαμενών είναι χρονο-
βόρα και πολυδάπανη διαδικασία, 
προϋποθέτει άδειες δεξαμενές, ε-
νώ αναμένεται εδώ και καιρό η έκ-
δοση υπουργικής απόφασης που θα 
ορίζει σύγχρονες, ακριβείς και πρα-
κτικώς εφαρμόσιμες μεθόδους ο-
γκομέτρησης. Ταυτόχρονα πώς εί-
ναι δυνατόν να εφαρμοστεί το μέτρο 
χωρίς πλήρη εικόνα των αποθεμά-
των; Ο οινοποιός δεν είναι σε θέση 
να γνωρίζει την ακριβή χωρητικό-
τητα των δεξαμενών, ούτε δύναται 
να είναι υπεύθυνος για την εν λόγω 
δήλωση αποθεμάτων.

4) Ο προσδορισμός της φορολογητέ-

ας ύλης είναι ιδιαίτερα δυσχερής κα-
θώς α) η δήλωση παραγωγής αφορά 
σύλλασπο οίνο, β) το προϊόν επιδέχε-
ται πλήθος παρεμβάσεων σε διαφο-
ρετικά στάδια τα οποία επηρεάζουν 
τον όγκο του, ενώ γ) μεγάλο ζήτημα 
παραμένει αυτό των φυρών. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ε-
πιβολή του φόρου, θα μπορούσε να 
σκεφτεί κανείς τη μετατροπή του εν 
λόγω φόρου σε τέλος εμφιάλωσης ή 
τη θέσπιση ειδικού ποσοστού ΦΠΑ 
για το κρασί; Η απάντηση είναι ρη-
τά αρνητική: Το ευρωπαϊκό δίκαιο 
φορολογικής εναρμόνισης αντιτίθε-
ται σε τέτοιους πειραματισμούς ενώ 
η στρέβλωση του ανταγωνισμού ένα-
ντι του χύμα κρασιού θα ήταν ιδιαί-
τερα επιζήμια (και παράνομη) για το 
εμφιαλωμένο κρασί. 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Και βέβαια θα ρωτήσει εύλογα κα-
νείς: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ε-
πιβάλει κανείς στην Ελλάδα έναν 
φόρο που εφαρμόζεται σε άλλα κρά-
τη; Η απάντηση έγκειται στα δομι-
κά προβλήματα του αμπελοοινικού 
κλάδου της χώρας: Μεγάλος αριθ-
μός παράνομων φυτεύσεων, κατα-
κερματισμός του κλήρου, παράνο-
μες αποστάξεις, απουσία εξονυχιστι-
κών ελέγχων ελλείψει προσωπικού, 
ανυπαρξία θεσμικής οργάνωσης του 
κλάδου σε τοπικό επίπεδο, γραφειο-
κρατικές αγκυλώσεις... 

Ίδωμεν...   

Ο Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος 
είναι κάτοχος της έδρας Jean 

Monnet για το ∆ίκαιο του Οίνου, 
του Πανεπιστηµίου της Reims 

(Καµπανία Γαλλίας), Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Αµπέλου και 

Οίνου Καµπανίας (Institut Georges 
Chappaz), Γενικός ∆ιευθυντής του 

Σ.Ε.Ο. και ∆ικηγόρος Αθηνών.
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Ένα µέτρο που δεν έχει 
θεσµοθετηθεί σε καµία 
άλλη οινοπαραγωγό χώρα, 
καταστροφικό για τον κλάδο του 
κρασιού, ο οποίος µάλιστα στην 
Ελλάδα είναι από τους λίγους 
που ξέρει τι θέλει και πώς θα το 
αποκτήσει, είναι ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης στο κρασί που 
ψηφίστηκε στις 19 Νοεµβρίου 
από τη Βουλή, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο της Εθνικής και 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ). 
Όπως επισηµαίνει ο κ. Βογιατζής, 
αµπελουργοί και οινοποιοί, 
δηλαδή οι επιχειρηµατίες του 
κρασιού, οι οποίοι προσδοκούν 
στη δηµιουργία συνθηκών 
βιωσιµότητας στην αγορά, θα 
αγωνιστούν µαζί µε όλα τα µέσα 
για την ακύρωσή του  

«Υπάρχει στη ∆ιεπαγγελµατική ένα 
statement για την έρευνα και την 
καινοτοµία, που φτιάξαµε, υπάρχει ένα 
statement για τον οινοτουρισµό, όπως 
επίσης και για τον πολιτισµό µε βάση 
το συνέδριο στη Σαντορίνη.  ∆ηλαδή οι 
προτεραιότητες και οι δράσεις µπήκαν 
σαν θέµατα και αρχίζουµε για το καθένα 
από αυτά να ορίζουµε το πλαίσιο και µετά 
ξεδιπλώνονται και οι δράσεις», σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο της Ε∆ΟΑΟ, Γιάννη 
Βογιατζή.

  Συνέντευξη  Γιάννης Βογιατζής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ  
Μαρία Κρόκου
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Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει ο 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης κατά 20 
λεπτά το λίτρο που επιβλήθηκε στο 
κρασί στις 19 Νοεµβρίου; 

Αυτό είναι καταστροφικό για τον κλάδο, 
καθώς όχι μόνο θίγει την ανταγωνιστικό-
τητά μας, αλλά ενδεχομένως να μην μπο-
ρούμε να το ανατρέψουμε. Κι αυτό καθώς 
ανοίγει μία πόρτα και μετά αν δουν ότι 
αυτό δε θα αποδώσει τα αναμενόμενα, τα 
20 λεπτά μπορεί να γίνουν 40, 80 κ.ο.κ. 
Βέβαια, περιμένουμε να δούμε ποια θα εί-
ναι η υπουργική εφαρμοστική απόφαση. 
Φοβάμαι, πάντως, ότι το μέτρο αυτό θα 
φουσκώσει την παραοικονομία. Σίγου-
ρα είναι άδικο για έναν κλάδο που αγω-
νίζεται και προσφέρει στην εθνική οικο-
νομία και για έναν προϊόν που είναι τόσο 
σημαντικό για την ελληνική παραγωγή. 
Επίσης, δεν έχουμε εμπιστοσύνη για τον 
τρόπου που θα εφαρμοστεί. Αλλά δεν μας 
ενδιαφέρει αυτό, αλλά να το πάρουν πί-
σω και θα αγωνιστούμε σκληρά προς αυ-
τή την κατεύθυνση. 

Ο υπουργός Οικονοµίας Γιώργος 
Σταθάκης δήλωσε τέλος Νοεµβρίου ότι 
το µέτρο είναι έκτακτο και προσωρινό. 
Πώς το σχολιάζετε αυτό; 

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Από τη 
στιγμή που άνοιξε η πόρτα, δεν υπάρχει 
διέξοδος και λύση, αν έχουν πρόβλημα 
αύριο-μεθαύριο κι αν δεν έχει επιτευχθεί 
ο στόχος με την τωρινή φορολόγηση, που 
δε θα έχει, θα πουν «γιατί να μην φορολο-
γήσουμε κι άλλο το προϊόν;»

Τι θα κάνετε από δω και πέρα για την 
ακύρωση του µέτρου, στην οποία 
στοχεύει η Ε∆ΟΑΟ, σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωσή της; 

Είμαστε σε κάποιες επαφές με διάφορους 
πολιτικούς και προσπαθούμε να τους πεί-
σουμε ότι το πρόβλημα είναι ανεφάρμο-
στο και δεν θα αποδώσει αυτά που περι-

μένουνε, αλλά ελάχιστα. Το πρόβλημα 
είναι μεγάλο. Εμείς από την πλευρά μας 
θα προσφύγουμε όπου μπορούμε να προ-
σφύγουμε, στη Δικαιοσύνη τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ό-
ταν λέω «εμείς» εννοώ ο κλάδος ενωμέ-
νος, αμπελουργοί και οινοποιοί, και θα α-
γωνιστούμε σκληρά. 

Γενικότερα, ως νέος πρόεδρος της 
Ε∆ΟΑΟ, µπορείτε να µας πείτε τις 
κινήσεις της ∆ιεπαγγελµατικής; 

Πρώτα-πρώτα, ο βασικός, κύριος στόχος, 
είναι η επίτευξη συμφωνιών, η σύμπνοια 
και η ομόνοια στον κλάδο.  Ο ρόλος της Δι-
επαγγελματικής είναι να επιτυγχάνει συμ-
φωνίες κι επάνω στις συμφωνίες να προω-
θεί τα ζητήματα. Εν τω μεταξύ συμφωνού-
με στα περισσότερα, δεν είμαστε ένας κλά-
δος που απαραίτητα διαφωνεί.  Η συμμετο-
χή των μελών του ΔΣ στις συνεδριάσεις εί-
ναι καθολική και μάλιστα ζητούν και πε-
ρισσότερα ΔΣ. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι 
σχέσεις με το Υπουργείο και η διαμόρφω-
ση του θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε να 
είναι ευνοϊκό για τον κλάδο, γιατί ο στόχος 
της Διεπαγγελματικής είναι να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριµένα, δηλαδή, ποιες είναι 
οι επόµενες κινήσεις σας; 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που τρέχουν 
στη Διεπαγγελματική. Για παράδειγμα, έ-
να ζήτημα είναι οι ρυθμίσεις που μας έρ-
χονται από τις υποχρεώσεις του μνημονί-
ου, για την εκταμίευση των δόσεων, αυ-
τά που η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ μας έ-
χει βάλει, τα οποία δε μας ικανοποιούν, εί-
ναι ζητήματα, τα οποία είναι στο πόδι.  Οι 
θέσεις του κλάδου είναι διαφορετικές και 
πιο πολύπλοκες, τις έχουμε διατυπώσει ε-
πανειλημμένα στο Υπουργείο και θέλου-
με να αντιμετωπιστούν σε μία πιο μακρο-
χρόνια και ουσιαστική βάση, γιατί το κρα-
σί, ο αμπελοοινικός τομέας δηλαδή, έχει 
στρατηγικό σχεδιασμό, ξέρει τι θέλει να 

κάνει στα περισσότερα ζητήματα.  Άρα, 
δεν περιμένουμε την εργαλειοθήκη του 
ΟΟΣΑ, εκεί ζητούμε περισσότερα από πο-
λιτική ηγεσία και δημόσια διοίκηση.

∆ιαφωνείτε σε κάποια από αυτά;

Σε πολλά διαφωνούμε, αλλά δουλεύου-
με σε ένα κλίμα προσπάθειας να κάνου-
με το καλύτερο, δεν επικρίνουμε για να 
επικρίνουμε ή να λέμε παχιά λόγια, ότι 
το Υπουργείο είναι έτσι ή αλλιώς.  Για ε-
μάς αυτοί είναι οι συνεργάτες, αν δεν πά-
με μαζί με τη δημόσια διοίκηση και το Υ-
πουργείο, δεν πρόκειται να κάνουμε τί-
ποτα.  Άρα είμαστε πολύ κοντά και το πα-
λεύουμε.

Σε ποια ζητήµατα διαφωνείτε;

Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη 
νομοθεσία για να βοηθήσει την επιχειρη-
ματικότητα, ούτως ώστε να πάμε να ικανο-
ποιήσουμε αυτό που σας είπα προηγουμέ-
νως, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα και 
την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αυ-
τό μας ενδιαφέρει και να μεγαλώσει το α-
ποτέλεσμα, δηλαδή να γίνουν περισσό-
τερα οινοποιεία, να καλλιεργηθούν    

  Συνέντευξη  Γιάννης Βογιατζής

Αν το κρασί είναι πρότυπο αγροτικής 
ανάπτυξης η Διεπαγγελματική του κρασιού 
είναι παράδειγμα συλλογικής οργάνωσης

Who is who
Με καταγωγή από το Βελβεντό Κοζάνης, 
διδάκτωρ Οινολογίας και Αµπελουργίας 
του Ινστιτούτου Οινολογίας του 
Πανεπιστηµίου του Bordeaux, ο 
Γιάννης Βογιατζής είναι εδώ και 
τριάντα χρόνια ∆ιευθυντής Οινολογικού 
– Αµπελουργικού στην εταιρεία Ι. 
Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε..  
Συµµέτοχος µιας µικρής οικογενειακής 
οινοποιίας στον τόπο καταγωγής του 
και µέλος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας 
Οίνου, έχει µακροχρόνια συµµετοχή στις 
συλλογικές δραστηριότητες.
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περισσότερα αμπέλια, άρα όλοι να βγά-
ζουν το ψωμί τους και να υπάρχει μία 
βιωσιμότητα στην ανάπτυξη του κρασιού. 

Πού µπορεί να κατατάξει  κάποιος 
το επίπεδο της ελληνικής 
αµπελουργίας, συγκρίνοντάς την µε 
τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη; 

Η Ελλάδα είναι μία μικρή σε ποσότητα 
παραγωγής χώρα, η οποία έχει και μι-
κρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά 
του κρασιού, γι’ αυτό προσπαθούμε να 
την αναδείξουμε. Είναι όμως μία χώρα, 
αμπελουργική και οινολογική, η οποία 
πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη αξία, γιατί έ-
χει ποιοτικά προϊόντα. Για παράδειγμα, 
με τις γηγενείς ποικιλίες αυτό παλεύου-
με, να υπάρχει, δηλαδή ένα πολύ ισχυ-
ρό στρατηγικό σχέδιο.  Είναι μία χώρα ό-
μως, που πολλοί λένε, «μα κάνει κρασί η 
Ελλάδα»;  Δεν ξέρουν στο εξωτερικό ότι 
η Ελλάδα κάνει κρασί, ακόμα είμαστε σε 
τέτοιο στάδιο!

Σχετικά µε το καθεστώς των 
ονοµασιών προέλευσης, πιστεύετε ότι 
είναι επαρκές α ή ότι δεν καλύπτει 
τις ανάγκες του κρασιού;

Είναι ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό στο οποίο 
δουλεύουμε όλοι. Η Διεπαγγελματική έ-
χει στόχο την προστασία και την ανάδειξη 
των ονομασιών προέλευσης που είναι το 
πλεονέκτημα που έχει το ελληνικό κρα-
σί ονομασίας προέλευσης. Αυτό το κρα-
σί πρέπει να γίνει το μεγαλύτερο κομμά-
τι του όγκου των πωλήσεών μας.

Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για τη 
δηµιουργία υποζωνών;

Ναι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και έχου-
με πρόταση συγκεκριμένη, οπωσδήπο-
τε πρέπει να γίνει αυτό. Οι υποζώνες εί-
ναι κάτι που το έχουμε επεξεργαστεί και 
ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα γίνει, υ-
ποζώνες όμως με αυστηρότερα ποιοτι-

κά κριτήρια.  Ακόμη βέβαια δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης αλ-
λά θα συζητηθεί και θα είναι πιο αυστηρό.

Σχετικά µε την εγχώρια κατανάλωση 
στο κρασί, παρατηρείτε πτώση; 

Όχι στην κατανάλωση, μπορεί να υπάρ-
χει και αύξηση στην κατανάλωση του κρα-
σιού, γιατί μέσα στην κρίση επλήγη περισ-
σότερο το κομμάτι των αλκοολούχων και 
έχουμε επάνοδο του κρασιού και στα bar 
κ.λπ.  Σε πρώτη φάση υπήρξε μία αύξηση 
στο «χύμα» και τώρα έχουμε μία επάνοδο 
του εμφιαλωμένου σε ποτήρι.  Υπάρχει 
μία επάνοδος του καλού κρασιού στο πο-
τήρι, αλλά αυτή δεν είναι μεγάλη, είναι ό-
μως μία τάση που τη βλέπουμε στο κέντρο 
της Αθήνας π.χ. Βέβαια, δεν είναι μόνο τα 
wine bar, είναι και όλα τα εστιατόρια που 
βάζουν τώρα κρασί σε ποτήρι.  Πηγαίνεις 
δηλαδή και δεν πρέπει να αγοράσεις ολό-
κληρη τη φιάλη, αλλά σου δίνει τη δυνα-
τότητα να πιεις περισσότερα κρασιά σε πο-

Καλό εισόδηµα για 
τον αµπελουργό
Η ∆ιεπαγγελµατική πιστεύει ότι 
αν δεν κρατήσουµε ένα καλό 
εισόδηµα στον αµπελουργό, να 
κάνει καλά αµπέλια, θα χάσουµε 
όλοι.  Εµείς θέλουµε και καλά να 
πληρώνονται και να µπορούµε 
να τους τα δίνουµε αυτά τα 
λεφτά, δηλαδή να µπορεί να 
πωλείται και σε αυτές τις τιµές 
το κρασί. 

Αυστηρές 
υποζώνες
Οι υποζώνες πρέπει να 
έχουν αυστηρότερα ποιοτικά 
κριτήρια, δηλαδή θα είναι µία 
κατηγορία αναβαθµισµένης 
ΠΟΠ, θα είναι µία ακριβότερη 
ΠΟΠ, µία πιο υψηλής 
ποιότητας ΠΟΠ. ∆ηλαδή, ας 
πούµε η ΠΟΠ υποζώνη Κούτσι 
Νεµέας, θα είναι αυστηρότερη 
από τη Νεµέα.
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τήρι. Αυτό είναι καλό για το επώνυμο κρα-
σί, για να δημιουργείται μία εμπειρία σε 
κάποιον που πίνει ένα κρασί και όχι μία 
κατανάλωση «πάμε να πιούμε χυμαδού-
ρα, να μεθύσουμε».  Εμείς δεν το θέλου-
με αυτό, δε μας αφορά, δεν κερδίζει τίποτα 
ο αμπελουργός, θα πουλά φθηνά μια ζωή 
και δε θα βγάζει τίποτα.  

Τελικά υπάρχει χύµα κρασί στην 
Ελλάδα; πηγαίνει πραγµατικά ο 
καταναλωτής στο σηµείο διάθεσης 
µε άδειο περιέκτη προς γέµιση και 
αγορά; Πώς θα ορίζατε το χύµα; 

Αυτή τη στιγμή εμείς το αντιμετωπίζουμε 
σαν ανώνυμο. Το ανώνυμο χύμα είναι αυ-
τό που εμάς δε μας αφορά και το αντιμετω-
πίζουμε αρνητικά.  Εμάς μας ενδιαφέρει 
και το bag in the box, που είναι μία μορφή 
ενός χύμα κρασιού, να έχει μία προέλευ-
ση, τουλάχιστον την ποικιλία του, τον πα-
ραγωγό του, τον τόπο που παράγεται. Σύμ-
φωνα με την τελευταία νομοθεσία, η ο-

ποία όμως δεν εφαρμόζεται, όλα τα σημεία 
πώλησης, ταβέρνες και εστιατόρια, έχουν 
υποχρέωση να γράφουν από πού προέρ-
χεται το χύμα.  

Ανταποκρίνονται οι τιµές που 
εισπράττουν οι αµπελουργοί για τα 
παραγόµενα σταφύλια στην τελική 
ποιότητα του ελληνικού κρασιού; 

Κατ' αρχήν, δεν υπάρχει υπερκέρδος α-
πό τους ενδιάμεσους, αυτούς που αγο-
ράζουν, μεταποιούν τα σταφύλια και τα 
πωλούν, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.  
Το πρόβλημα είναι ότι η κατανάλωση 
στην Ελλάδα έχει μειωθεί προς κρασιά 
τα οποία είναι χαμηλότερης τιμής. Έτσι, 
οι τιμές των παραγωγών δεν μπορούν 
να είναι μεγάλες. Όπως όλα τα προϊόντα 
στην Ελλάδα της κρίσης αυτή τη στιγμή 
αντιμετωπίζει ζήτημα και το κρασί. Άρα, 
είναι ένα ζήτημα το κόστος παραγωγής 
και εν πάση περιπτώσει η δουλειά της 
Διεπαγγελματικής είναι να αυξήσει την 

αντιλαμβανόμενη αξία, την αξία που έ-
χει στον καταναλωτή το κρασί, ούτως ώ-
στε να πληρώνεται ακριβότερα.  Δηλα-
δή όλη μας η δουλειά είναι να πωλού-
νται ακριβότερα τα κρασιά και επομέ-
νως να γυρνά και στον αμπελουργό κα-
λύτερο εισόδημα. 

Το ελληνικό το κρασί, πιστεύετε ότι 
είναι ακριβό;

Όχι, αυτός είναι ένας άλλος μύθος. Νο-
μίζω ότι υπάρχουν πια πολύ φθηνά κρα-
σιά και όλοι έχουν την υποχρέωση στα ε-
στιατόριά τους να βάζουν και φθηνότε-
ρα κρασιά και να μην καπελώνουν δύο 
και τρεις φορές την τιμή ενός εμφιαλω-
μένου, γιατί ο τελικός παραγωγός πά-
λι δεν παίρνει τίποτα και δεν δίνει και 
στον αμπελουργό.  Δεν κερδίζουμε τί-
ποτα εμείς οι παραγωγοί από αυτήν τη 
στρέβλωση των υπερβολικών τιμών, αλ-
λά τώρα είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα 
και επομένως δε γίνεται. 
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ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Με την οριστική συµφωνία της παγκόσµιας οινικής κοινότητας ότι το µέλλον του κρασιού 
βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία αποτέλεσε και την τιµώµενη περιοχή, 
ολοκληρώθηκε στις 26 Νοεµβρίου στο Montpellier του γαλλικού νότου, η φετινή διεθνής 
έκθεση Sitevi, µε ό,τι πιο σύγχρονο στο χώρο της αµπελουργίας και της οινοποίησης

Τεχνολογία Sitevi 2015
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ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Κ ατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα επιτυ-

χηµένης φετινής έκθεσης, για την ο-
ποία πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρ-
ξαν πολλές δυσοίωνες προβλέψεις 
λόγω της χρονικής γειτνίασης µε 

την εκρηκτική κατάσταση στο Παρίσι, πραγµατο-
ποιήθηκαν 18 πρακτικά εργαστήρια και 27 τεχνικά 
σεµινάρια για όσους από τους 50.000 επισκέπτες 
ήταν προνοητικοί ώστε να προ-κρατήσουν µία α-
πό τις περιορισµένες θέσεις. Συνολικά 1.000 εκ-
θέτες, 150 περισσότεροι από την τελευταία διορ-

γάνωση, παρουσίασαν τις ολοκαίνουργιες αλλά 
και δοκιµασµένες προτάσεις τους. Ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον έδειξαν οι επισκέπτες για το χώρο οργα-
νοληπτικών δοκιµών. Πρόκειται για µια νέα δρα-
στηριότητα µε 2 διαφορετικούς τοµείς. Στο πρώτο 
τµήµα οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δο-
κιµάσουν και να γνωρίσουν, στο περίπτερο κάθε 
χώρας αγροτικά αντιπροσωπευτικά προϊόντα  και 
στο δεύτερο τµήµα διεξήχθησαν συνολικά 18 ορ-
γανοληπτικές δοκιµές εµπορεύσιµων κρασιών α-
πό εναλλακτικές ποικιλίες αµπέλου.  

KEIMENO Γιώργος Κοντονής

9/10

2/3

ΤΟΠ-5 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΟΙ

ΕΛΒΕΤΟΙ

ΙΤΑΛΟΙ

ΙΣΠΑΝΟΙ

Ήρθαν για το κρασί

Ήταν έµποροι

Είχαν επενδυτικά 
σχέδια

9/10
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Τεχνολογία Sitevi 2015

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Τα πλήρως ανεφοδιασµένα 
ηλεκτρονικά κλαδευτήρια Vinion και 
Prunion, της Pellenc, έλαβαν Χρυσό 

Βραβείο χάρη στη δυνατότητα να 
αλλάζουν λεπίδα χωρίς εργαλεία και 

τον οπτικό αισθητήρα που διαχειρίζεται 
το άνοιγµά τους. Ως αποτέλεσµα, ο 
εξοπλισµός αυτός έχει καλύτερες 

επιδόσεις, είναι πιο εργονοµικός, πολύ 
εύκολος στη χρήση και καταναλώνει 

λιγότερη ενέργεια απ’ ό, τι άλλες 
συσκευές της αγοράς.

Ο σπεσιαλίστας των τρα-
κτέρ της Antonio Carraro, 
TGF 10900, έλαβε Χρυσό 
Βραβείο Καινοτοµίας, λό-
γω των πολύ µικρών του 
διαστάσεων, µε το ύψος 
του να φτάνει τα 1,74 µέ-
τρα. Το τρακτέρ αυτό είναι 
εξοπλισµένο µε καµπί-
να Κατηγορίας 4, σχεδια-
σµένη ειδικά, ώστε ο χει-
ριστής να µην εισπνέει σε 
κανέναν βαθµό τα αέρια 
που προέρχονται από τον 
ψεκασµό.
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Το σύστηµα Bsafe Powder της εταιρείας Berthoud δι-
ακρίθηκε λόγω της δυνατότητας που δίνει στον α-
µπελουργό, να φορτώσει κοκκώδη φυτοπροστατευ-
τικά µέσα στο βυτίο του ψεκαστικού, χωρίς να έρθει 
σε επάφη µε το προϊόν. Το σύστηµα αυτό δουλεύει µε 
τη χρήση σωληνών που ρουφάνε τα φυτοπροστοτα-
τευτικά από το σακί, γεµίζοντας έτσι το βυτίο, ενώ πα-
ράλληλα πλένονται µόνοι τους µε τη χρήση νερού.

Οι αυτοκινούµενες συλλεκτικές 
µηχανές και τα στενά 
αµπελουργικά και δενδροκοµικά 
τρακτέρ T4F/N/V της New 
Holland, βραβεύτηκαν  από 
τους κριτές της επιτροπής των  
βραβείων καινοτοµίας  SITEVI, 
οι οποίοι  απένειµαν το Χρυσό 
Βραβείο για την καµπίνα  Blue Cab  
4  και  τιµητική  αναφορά  για  το  
σύστηµα  τηλεµατικής διαχείρισης  
PLM  Connect.
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Η Vinolok παρέχει 
πλέον στους διαρκώς 
αυξανόµενους πελάτες 
της  τη δυνατότητα  ακόµα 
περισσότερων χρωµατικών 
επιλογών, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα  να σχεδιάσουν 
ενιαίες εξωτερικές 
εµφανίσεις για τις νέες και 
παλαιές ετικέτες τους.

Τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν στο ράφι 
και στα νυχτερινά µαγαζιά διασκέδασης οι 
φιάλες των οινοποιών, δίνει η καινοτοµία 
της εταιρείας Verallia, που αφορά τις 
«φωσφοριζέ» ετικέτες. Η εταιρεία λέει πως 
δηµιούργησε αυτή την ετικέτα µε σκοπό 
να κάνει πιο ελκυστική την κατανάλωση 
τυποποιηµένου κρασιού στο νεανικό κοινό. 

Μετά την 
παρουσίαση  του 

Clear stave η 
Seguin Moreau 

προχώρησε στο 
σχεδιασµό  και  
την κατασκευή 

των πρώτων  
λειτουργικών 

και ταυτόχρονα 
πλήρως οπτικά 

προσβάσιµων 
δρυίνων δοχείων 

οινοποίησης , 
ωρίµανσης και 
αποθήκευσης.  

Eπόμενο ραντεβού στην Κίνα 
με τη Sitevinitech
Aπό τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στην Κίνα 
(Shandong - Penglai) η έκθεση οίνου Sitevinitech, στην οποία η έµφαση δίνεται 
στον κοµµάτι των εξαγωγών.  (www.sitevinitechchina.com/enews).
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Νέα  προϊόντα από  
την Αφοί  Κοκκαλίδη 

Τα διεθνώς καταξιωμένα πώματα φελλού DIAM, 
τα μοναδικά χωρίς οσμή και με άριστη διατήρηση 
των οίνων, επεκτείνουν περισσότερο την γκάμα 
τους. Η DIAM BOUCHAGE παράγει τα κλασικά 
DIAM  5, διαπερατότητας (permeability) P015 σε 
διαστάσεις 44x24,2 / 44x25,5 / 47x24,2 / 49x24,2 
/ 49x26 / 49x29, για να καλύπτουν κάθε τύπου 
και χωρητικότητας φιάλες.
Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα του DIAM  
5 44x24,2 σε διαπερατότητα P035, ενώ υπάρ-
χουν πάντοτε διαθέσιμα τα DIAM  3 σε διαπε-
ρατότητες P015 & P035.  
Η Ιταλική εταιρεία COLOMBIN, που χρό-
νια τώρα σφραγίζει τους οίνους με τη σιγου-
ριά και την ασφάλεια της ναυαρχίδας της, του 
ST12, το εξελίσσει στο M12. Το M12 είναι κα-
τασκευασμένο με την ίδια αντίληψη του  Bi 
– composition πώματος  φελλού, με τις ίδιες 
ροδέλες παράλληλης κοπής, αλλά με ψιλό – 
μεσαίο τρίμμα, για μεγαλύτερη ελαστικότητα 
(συμπίεση – επαναφορά) και καλύτερη συμ-
βατότητα σε κάθε φιάλη. Παραμένουν οι ιδιό-

τητες του πώματος μακράς και ασφαλούς πα-
λαίωσης. Βελτιώνεται η ποιότητα εκτύπωσης 
της επιφάνειας του.
Βγαίνει σε δύο τύπους, κανονικής ροδέλας 
και οικονομικής μπιζουτέ ροδέλας.
 Τα κρυστάλλινα κεφαλοφόρα VINOLOK, 
προέλευσης Τσεχίας, του αντιπροσωπευόμε-
νου οίκου PRECIOSA, έρχονται ακόμη πιο α-
ριστοκρατικά, αλλά και παραδοσιακά. Τα νέα 
VINOLOK έχουν ξύλινο TOP (κεφαλή), σε 
διάφορες αποχρώσεις του ξύλου ή άλλα χρώ-
ματα. Στις κεφαλές μπορεί να γίνει εκτύπωση 
λογότυπου με μελάνη, πυρογραφία, σκάλι-
σμα, ανάγλυφο. Μοναδικά για πολυτελείς συ-
σκευασίες οίνων, αποσταγμάτων, ελαίων.

Wine Trails    53
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Στο Μπορντό χαράσσονται 
οι παγκόσμιες οινικές συνιστώσες 
Αν και πολλά έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για τη σύγχρονη διατήρηση της κατάταξης του 1855, 
ο Sylvain Boivert µας αποκαλύπτει τον δοµικό της ρόλο στην ύπάρξη του  Bordeaux...

Κ 
αμία σκέψη δεν υπάρχει για 
οποιαδήποτε αναθεώρηση, 
αλλαγή, ανασύσταση κ.ο.κ. 
της Κατάταξης του 1855, έστω 
κι αν πορεύεται 160 χρόνια. 

Αν κάποιος κάνει αντιστοίχηση της χρο-
νικής στιγμής που έγινε η κατάταξη και 
της θέσης που κατέχουν τα Grand Cru 
Classe στον παγκόσμιο οινικό χάρτη, θα 
αντιληφθεί πως μιλάμε για μια εξαιρετικά 
μελετημένη και μεγαλειώδη, αν όχι προ-
φητική ιδέα. Η κατάταξη του 1855 αναμ-
φίβολα καλύπτει τις ανάγκες των κρασι-
ών μας σήμερα. Αδιάψευστος μάρτυρας 
η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ακόμα και 
τις εποχές που οι υψηλές ισοτιμίες προσ-
δίδουν ακαμψία στο νόμισμα του ευρώ.

Η Κατάταξη του 1855 στηρίζεται σε δύο 
πυλώνες. Την ποιότητα των κρασιών, 
κατ’ επέκταση τον ορισμό των επιμέρους 
στοιχείων που συνθέτουν το αρχέτυπο 
της ποιότητας, και την τιμή των κρασιών, 
η οποία πηγάζει από την ποιότητα και α-
ντίστροφα. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι αλ-
ληλένδετα. Η τιμή που πηγάζει από την 
ποιότητα και η ποιότητα που τροφοδοτεί-
ται και διαφυλάσσεται από την τιμή.

Δεν μας ενδιαφέρει απλά και μόνο να 
πουλάμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε οι φυ-
λακισμένοι της αγοράς. Αν κάποιος με-
λετήσει τους συσχετισμούς οικονομικών 
εισροών, ζήτησης και επιμέρους ποσο-
στών παραγωγής θ’ αντιληφθεί γιατί πα-
ραμένουμε πιστοί στις αρχές μας και δεν 
ακολουθούμε στην επέκταση των ορίων 

που έκαναν άλλες φημισμένες οινοπαρα-
γωγικές περιοχές όπως το Chianti.

Σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρχει ένα 
σύστημα κατάταξης για τα κρασιά και τα 
οινοποιεία μιας περιοχής. Η σημαντικό-
τητα πηγάζει τόσο από την ανάγκη για ε-
σωτερική αυτορρύθμιση, όσο και από την 
ανάγκη να παρουσιάζεται προς τα έξω, 
προς τους υποψήφιους πελάτες αν προ-
τιμάτε, η ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού 
συστήματος προσδιορισμού της ποιότη-
τας και της διαμόρφωσης των τιμών. Αυ-
τό που είναι εξίσου σημαντικό είναι η α-
ποφυγή παραγωγής αντιγράφων. Αν για 
παράδειγμα η Ελλάδα, η μια άλλη μικρή 
σε σύνολο οινοπαραγωγής χώρα, επιχει-
ρήσει να αντιγράψει το μοντέλο Κατάτα-
ξης του 1855, προφανώς και έχει μεγάλες 
πιθανότητες να αποτύχει. Θα πρέπει κα-
νείς να αναγνωρίσει σε βάθος τις αδυναμί-
ες και τα πλεονεκτήματά του πριν από τον 
σχεδιασμό, που θα πρέπει να γίνει με σκο-
πό την κάλυψη των αναγκών τόσο βραχυ-
πρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Αν βέβαια κοιτάξει κάποιος στη γειτο-
νική Ιταλία, πολλοί, ακόμα κι επαγγελ-
ματίες, θεωρούν πως τα super Tuscans α-
πλά αντέγραψαν την Κατάταξη του 1855. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα 
εντελώς διαφορετικό σύστημα, ικανό να 
καλύψει τις ανάγκες των κρασιών της συ-
γκεκριμένης περιοχής. Η διατήρηση, η α-
ναγνωρισιμότητα και η επέκτασή του, α-
ποτελούν αναμφίβολα αποδείξεις του 
βαθμού της επιτυχίας του. 

ΤΟΥ SYLVAIN BOIVERT
* ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ CONSEIL 
DES GRANDS CRUS CLASSES 1855

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
■ Η κατάταξη του 1855 έλα-
βε χώρα κατά παραγγελία του 
Ναπολέοντα του 3ου στις 18 
Απριλίου του 1855, µε σκοπό 
να παρουσιαστεί στη διεθνή 
έκθεση του Παρισιού.
■ Ο µέσος όρος 
καλλιεργούµενων εκτάσεων 
για κάθε Chateau που 
περιλαµβάνεται στην 
κατάταξη είναι 60 εκτάρια.
■H κατάταξη των Grand Cru 
Classe του 1855 αφορά τα 
κρασιά που παράγονται στις 
περιοχές Medoc, Graves και 
Sauternes.
■Το σύνολο της παραγωγής 
τους καλύπτει µόλις το 2% 
της συνολικής παραγωγής 
των κρασιών του Bordeaux.
■ Τα κρασιά της Κατάταξης 
εξάγονται σε 170 χώρες.

54-55_apopsi_Boivert.indd   54 12/9/15   7:46 PM



Wine Trails    55

54-55_apopsi_Boivert.indd   55 12/9/15   7:46 PM



Είναι, τιμή μας
και καμάρι σας
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Κτήµα Παυλίδη

Όνομα συνυφασμένο  
με τον εκλεκτό οίνο
Το Κτήµα Παυλίδη δηµιουργήθηκε το 1998 από τον οραµατιστή 
Χριστόφορο Παυλίδη και βρίσκεται στα Κοκκινόγεια ∆ράµας, κοντά 
στο σπήλαιο του Αγγίτη και στο χιονοδροµικό κέντρο του Φαλακρού. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάδειξη όλων εκείνων των 
χαρακτηριστικών των ποικιλιών, που συνδέονται µε το µικροκλίµα της 
περιοχής, διατηρούνται ιδιαίτερα χαµηλές στρεµµατικές αποδόσεις, 
πραγµατοποιείται νυχτερινός τρύγος και οι καλλιεργητικές φροντίδες 
γίνονται χειρωνακτικά. Στους αµπελώνες καλλιεργούνται σπουδαίες 
ελληνικές αλλά και διεθνείς ποικιλίες.

Μίνιμαλ 
φιλοσοφία  

στο οινοποιείο
Το οινοποιείο είναι ένα κτίσµα 

πρωτοποριακό, έκτασης 3.000 τ.µ  
µε minimal αισθητική που 

παραπέµπει στη φιλοσοφία 
του Νέου Κόσµου. Επιλέχθηκε 

τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµός 
οινοποίησης µε βάση την αρχή της 

ελάχιστης δυνατής καταπόνησης 
του σταφυλιού, του µούστου και 
του οίνου, έτσι ώστε να µην του 

στερεί σε καµία φάση τη δυνατότητα 
έκφρασης των χαρακτηριστικών 

που είχε αποκτήσει από το αµπέλι. 

Το Κτήµα Παυλίδη 
προτείνει την οικογένεια 
ΤΗΕΜΑ: Λευκό από 
Ασύρτικο, Sauvignon 
blanc, ερυθρό από 
Αγιωργίτικο, Syrah και 
ροζέ από Tempranillo. 
Επίσης, υπάρχουν τα 
µονοποικιλιακά EMPHASIS 
Syrah, Tempranillo, 
Chardonnay και Ασύρτικο.

Οι αµπελώνες του 
Κτήµατος Παυλίδη 
εκτείνονται στις περιοχές 
των Κοκκινογείων και 
Περιχώρας ∆ράµας. 
Περιοχές που ήταν 
γνωστές για τα 
αµπελοτόπια τους από 
την αρχαιότητα και µέχρι 
τα µισά του περασµένου 
αιώνα.
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∆ΡΑΜΑ

Με εμπειρία 
20 ετών
Ο οινολόγος Παναγιώτης 
Κυριακίδης έχει εµπειρία 20 
χρόνων και σπουδές στο 
Bordeaux Γαλλίας. Η φιλοσοφία 
του συνάδει απόλυτα µε τον 
στόχο του Κτήµατος που είναι η 
παραγωγή ποιοτικών οίνων που 
φέρουν τη σφραγίδα του τόπου 
όπου καλλιεργούνται 
τα σταφύλια. 

650
στρέμματα
ιδιοκτήτου
αμπελώνα

350.000
φιάλες

ετησίως

85
στρέμματα

ενιαίου αµπελώνα της 
ποικιλίας Αγιωργίτικο

35
στρέμματα 

ιδιόκτητων αµπελιών 
µε Tempranillo, 
οι µοναδικοί στη 
Βόρεια Ελλάδα

4
µετεωρολογικοί

σταθµοί

THEMA ερυθρό
Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη ∆ράµα
Θελκτικό πορφυρό χρώµα. Πολύπλοκο µπουκέτο 
που συνδυάζει αρώµατα µαρµελάδας, δαµάσκηνο, 
καραµέλα βουτύρου και καφέ. Το στόµα του 
διακρίνεται για το ισορροπηµένο πάντρεµα αλκοόλης, 
οξύτητας και τανινών που του προσδίδει αρµονία 
και όγκο ενώ στη µεγάλης διάρκειας επίγευσή του 
κυριαρχούν υπερώριµα φρούτα και κανέλα.

56-77_oinopoieia-entheto.indd   59 12/9/15   9:09 PM



60    Wine Trails

Κτήµα Μιχαηλίδη

Ανοίγοντας την «Πύλη» 
στο μαγικό κόσμο  
του κρασιού 
H οινοποίηση στο Κτήµα Μιχαηλίδη πηγάζει από µια µακρά οικογενειακή 
παράδοση που έχει ξεκινήσει στις αρχές του 20ού αιώνα. Η τρίτη γενιά, 
µε εκφραστή τον Ιορδάνη Μιχαηλίδη, αναλαµβάνει τα ηνία το 2004, µε 
στόχο τη δηµιουργία ενός σύγχρονου οινοποιείου και την παραγωγή 
µοναδικών οίνων σε περιορισµένο αριθµό φιαλών.

Ηδωνίδα Γη
Στον Άγ. Αθανάσιο και τα 

Κύργια ∆ράµας, κοντά στους 
αρχαίους Φιλίππους, στην 
Ηδωνίδα Γη µε την οινική 

παράδοση των 2.500 χρόνων, 
εκτείνονται αµφιθεατρικά τα 

120 στρέµµατα του ιδιόκτητου 
αµπελώνα του Κτήµατος. 

Στο αµπέλι η εργασία γίνεται 
αυστηρά µε το χέρι. Με την 

πνευµατική, δηµιουργική 
και τεχνική εργασία 

ενσωµατώνεται το πάθος, η 
ζεστασιά και η αρµονία στα 

κρασιά που παράγονται.

Με γνώση 
από το 
παρελθόν 
και µε την 
τεχνολογία 
του σήµερα 
γεννιούνται 
τα κρασιά 
του 
Κτήµατος.

Μόνο ένα ισορροπηµένο 
κια υγιές αµπέλι µπορεί να 
προσφέρει µεγάλα κρασιά. Αυτή 
είναι η βάση της αµπελουργίας 
του Κτήµατος, που συνδέει 
την κορυφαία ποιότητα µε την 
ευθύνη για το περιβάλλον. Το 
terroir της περιοχής, η χαµηλή 
στρεµµατική απόδοση και τα 
πολύ ώριµα σταφύλια είναι η 
βάση των κρασιών του. 
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Οικολογική 
καλλιέργεια
Η οικολογική 
καλλιέργεια στο 
αµπέλι και η σύγχρονη 
οινοποίηση µε σεβασµό 
στην παράδοση είναι ένα 
δεσµευτικό καθήκον. 
Με τη γνώση του 
παρελθόντος και µε την 
τεχνολογία του σήµερα 
δηµιουργούνται τα 
κρασιά του Κτήµατος, 
που διηγούνται τη δική 
τους ιστορία. 

2.500
χρόνων

είναι η οινική 
παράδοση στην 

Ηδωνίδα Γη κοντά 
στους αρχαίους 

Φιλίππους

2004
έτος

αναλαµβάνει τα ηνία της 
οικογενειακής επιχείρησης 

η τρίτη γενιά µε επικεφαλής 
τον Ιορδάνη Μιχαηλίδη

120
στρέμματα

είναι οι 
ιδιόκτητοι 

αµπελώνες

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΡΑΜΑ
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Κτήµα Γεροβασιλείου

Στόχος, η ανάδειξη 
της αμπελοοινικής 
κληρονομιάς
Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου ξεκινά το 1976, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  
για την ανάδειξη της αµπελοοινικής κληρονοµιάς, να συλλέγει εργαλεία 
αµπελουργίας, οινοποίησης, εµφιάλωσης και βαρελοποιίας από όλο 
τον κόσµο. Το 2008, µέσα στο σύγχρονο οινοποιείο του Κτήµατος, 
δηµιουργείται το Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου. Σε ένα φιλικό για τον 
επισκέπτη µουσείο,  οι ιστορίες που αναπτύσσονται εδράζονται σε 
δύο µεγάλες συλλογές: τη συλλογή ανοιχτηριών, φιαλών, αγγείων 
και σκευών συµποσίου και τη συλλογή εργαλείων αµπελουργίας, 
οινοποίησης, βαρελοποιίας και εµφιάλωσης. 

Στην Επανομή 
από το 1981
Το Κτήµα Γεροβασιλείου 

δραστηριοποιείται στο χώρο 
του αµπελιού και του κρασιού 
από το 1981. Στις πλαγιές της 

Επανοµής, λίγα χιλιόµετρα 
έξω από τη Θεσσαλονίκη, 

σε ένα ιδανικό οικοσύστηµα, 
καλλιεργούνται κυρίως 

ελληνικές αλλά και διεθνείς 
ποικιλίες σταφυλιών. Ο στόχος 

είναι η παραγωγή ποιοτικών 
κρασιών -αποκλειστικά από 
τον ιδιόκτητο αµπελώνα- µε 

τα τυπικά χαρακτηριστικά του 
µικροκλίµατος (terroir) της 

περιοχής.

Καθηµερινά 
πραγµατοποιούνται ξεναγήσεις 
και γευστικές δοκιµές. Η 
δηµιουργία του Μουσείου 
Οίνου, έδωσε το έναυσµα 
για την πραγµατοποίηση 
παράλληλων δραστηριοτήτων, 
όπως εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, σεµινάρια, 
διαλέξεις, εκδόσεις, µουσικές 
και θεατρικές εκδηλώσεις. 
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ΕΠΑΝΟΜΗ

Με θέα 
αμπελώνα 

και Όλυμπο
Ο χώρος υποδοχής συµβάλλει 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
και φιλοξενία των επισκεπτών. 

Ο επισκέπτης µπορεί να 
απολαύσει τα κρασιά του 

Κτήµατος απολαµβάνοντας 
τη θέα του αµπελώνα, της 

θάλασσας και του Ολύµπου.

630
στρέμματα 

με 280 
Μαλαγουζιάς

350.000
φιάλες κρασιού 

το χρόνο
η παραγωγή

10.000
επισκέπτες 
τον χρόνο

3.000
παιδιά 

το χρόνο

Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου, φυτεύει 
το 1981, στην Επανοµή, την ξεχασµένη 
ελληνική ποικιλία Μαλαγουζιά. Την 
αναβιώνει και τη σώζει από εξαφάνιση. 
Σήµερα, µία από τις δηµοφιλέστερες 
ποικιλίες της Ελλάδας, και όχι µόνο, 
βρίσκει διαφορετικές εκφράσεις 
ανάλογα µε το µικροκλίµα αλλά και τον 
τρόπο οινοποίησης. 
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ΑΣΕΠ Αμυνταίου

Η αποθέωση του 
αφρώδους οίνου
Σταθµός στην οινική ιστορία του Αµυνταίου υπήρξε η χρονιά του 1971, 
όταν ξεκίνησε η οινοποίηση αφρώδους οίνου από Ξινόµαυρο.  
Οι πειραµατικές οινοποιήσεις έδωσαν λαµπρά αποτελέσµατα. Και δεν 
είναι φυσικά τυχαίο το ότι το ελληνικό κράτος αναγνώρισε επίσηµα  
το 1972, ως «Αµύνταιο Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητος» 
τόσο το ερυθρό, όσο και στην συνέχεια το ροζέ, ήρεµο και αφρώδες 
κρασί που παράγεται στην περιοχή.

Το οινοποιείο
Βρίσκεται στο Αµύνταιο, 

στην καρδιά της οµώνυµης  
της αµπελουργικής ζώνης 
στο βορειοδυτικό άκρο της 

Μακεδονίας. Οι αµπελώνες 
της ζώνης Προστατευόµενης 

Ονοµασίας Προέλευσης 
Αµύνταιο ευρίσκονται σε 

υψόµετρο 650 µέτρων ανάµεσα 
στις δυο λίµνες των Πετρών και 

την λίµνη Βεγορίτιδα.  
Η σηµαντικότερη 

καλλιεργούµενη ποικιλία 
αµπέλου είναι  

το «Ξινόµαυρο».

Το Ξινόµαυρο, η κύρια 
ερυθρά ποικιλία της 
Μακεδονίας, στο Αµύνταιο 
αναδεικνύει τον πλούσιο 
αρωµατικό χαρακτήρα 
της. Ο αρωµατικός και 
πολυδύναµος χαρακτήρας 
του, λόγω και του 
µεγάλου υψοµέτρου, δίνει 
τη δυνατότητα για µεγάλη 
γκάµα οίνων.

Ολοκληρώθηκε 
το 2008 η ριζική 
ανακαίνιση των 
εγκαταστάσεων 
του ιστορικού 
οινοποιείου, 
µε την πιο 
σύγχρονη 
τεχνολογία 
για αφρώδεις 
οίνους.
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Βραβεία και διακρίσεις
●  Επιλεγµένοι Αµπελώνες του 2005 / χρυσό , 

έτος απονοµής 2008
●  Αµύνταιον ΟΠΑΠ Αφρώδης Demi sec 2005 / 

ασηµένιο , έτος απονοµής 2007
●  Αφρώδης rose demi sec 2007 / χρυσό, 

έτος απονοµής 2010
●  Πετραία γη ερυθρή 2007 / Ασηµένιο, 

έτος απονοµής 2010
●  Αµύνταιον ΟΠΑΠ – Επιλεγµένοι Αµπελώνες 2004 

/ Ασηµένιο, έτος απονοµής 2007
●  Επιλεγµένοι Αµπελώνες 2000, χρυσό, 

έτος απονοµής 2003
●  Πετραία γη ερυθρή 2005/ χάλκινο, έτος απονοµής 

2008 σε διαγωνισµό στη Γαλλία
●  Επιλεγµένοι Αµπελώνες ερυθρός 2007, 

Ασηµένιο, έτος απονοµής 2010
●  Ειδικό µετάλλιο στον ερυθρό οίνο µε την 

υψηλότερη βαθµολογία που παράγεται στους 
αµπελώνες ολοκληρωµένης διαχείρισης, (Πετραία 
γη 2007, Μακεδονικός Τοπικός Οίνος)

●  Πετραία γη 2007, Χρυσό, έτος απονοµής 2011
●  Αµύνταιον Αφρώδης Ηµίξερος Ροζέ 2010, 

χρυσό, έτος απονοµής 2012
●  Αµύνταιον, Ερυθρός ΠΟΠ, 2010, Χρυσό, έτος 

απονοµής 2014
●  Αµύνταιον, Ερυθρός ΠΟΠ, 2011, Ασηµένιο

Σε 650 
μέτρα

υψόµετρο βρίσκονται 
οι αµπελώνες 

1.500
τόνοι

η παραγωγή µας

1971
χρονιά 

σταθμός

οινοποίηση 
αφρώδους οίνου 
από Ξινόµαυρο

Λεπτοκεντηµένο κορδόνι φυσαλίδων. Λαµπερό 
τριανταφυλλί χρώµα. Εκφραστική µύτη που θυµίζει 
βατόµουρο και µπισκότα. Απαλή γλυκύτητα που 
ισορροπεί αρµονικά τη δροσιστική οξύτητα. Ροζέ, 
αφρώδες κρασί Ονοµασίας Προέλευσης µε φινέτσα 
και κοµψότητα. 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
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Αµπελώνας  Ραψάνης

Ανακαλύπτoντας  
τη μοναδική Ραψάνη
Η ΠΟΠ ζώνη της Ραψάνης βρίσκεται κυριολεκτικά φωλιασµένη στις 
νοτιοανατολικές πλαγιές του Ολύµπου και αποτελείται από µικρά αµπελοτόπια, 
διάσπαρτα σε υψόµετρο από 250 έως 800 µέτρα. Κι ενώ σε κάθε σηµείο 
συναντώνται διαφορετικές συνθήκες, το κρασί της Ραψάνης προέρχεται 
σταθερά από τη συν-οινοποίηση του Ξινόµαυρου, του Κρασάτου και του 
Σταυρωτού. Σήµερα η Ραψάνη αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα 
ελληνικά wine brands διεθνώς. Το όραµα και η επένδυση της οικογένειας 
Τσάνταλη έδωσαν εκ νέου ζωή σε µια από τις πιο σαγηνευτικές οινικές ιστορίες.

Rapsani wine 
adventure

Στις αρχές του 90, η οικογένεια 
Τσάνταλη βρήκε στη Ραψάνη 

10 στρέµµατα αµπελώνα. 
Σήµερα η έκταση φτάνει τα 
90. Κι ο καλύτερος τρόπος 
να ανακαλύψει κανείς την 

ΠΟΠ ζώνη είναι µε µια οινική 
περιπέτεια – ανάβαση στο 

Βουνό των Θεών µε ανοικτά 
τζιπ, δοκιµή κρασιών µέσα  
στα αµπέλια, και γνωριµία  

µε την ιστορία και την κουζίνα 
των ντόπιων.

Το κρασί ήταν 
κοµµάτι της ζωής
των Ραψανιωτών.
Η οικογενειακή 
φωτογραφία 
έβγαινε πάντα 
µέσα στον 
αµπελώνα.
Αρχείο Μουσείου 
Αµπέλου και Οίνου 
Ραψάνης.

Η κάθε ετικέτα 
της σειράς 
TSANTALI ΡΑΨΑΝΗ 
προέρχεται από 
αµπελοτόπια 
σε διαφορετικό 
υψόµετρο κι έχει 
διαφορετικό χρόνο 
ωρίµασης στο 
βαρέλι.
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Η ναυαρχίδα 
της σειράς 
Tsantali 
Ραψάνη
Η RAPSANI GRANDE RESERVE 
διατηρεί αναλλοίωτη µια 
ξεχωριστή αµπελουργική 
παράδοση. Στο µεγαλύτερο 
υψόµετρο της ΠΟΠ ζώνης της 
Ραψάνης (έως 800 µ,), οι τρεις 
ποικιλίες –Ξινόµαυρο, Κρασάτο 
και Σταυρωτό- καλλιεργούνται 
µαζί στο αµπέλι σε αναλογία 
1/3. Η πρόκληση µεγάλη, αλλά 
το αποτέλεσµα µοναδικό.

5.000
φιάλες

Και µόνο στις 
καλύτερες 

χρονιές

Από 35 ετών 
αμπέλια

στα οποία δεν έγινε 
εκρίζωση ή αναµπέλωση 

χάρη στην προσπάθεια της 
οικογένειας Τσάνταλη

94 
βαθμοί
Ο καλύτερος 

ελληνικός ερυθρός 
οίνος για το 
2015 από το

WINE & SPIRITS

Η TSANTALI ΡΑΨΑΝΗ 
διατίθεται σήµερα 
σε Ευρώπη, Ρωσία, 
Λευκορωσία, ΗΠΑ, 
Καναδά, Βραζιλία, 
Παναµά, Κόστα Ρίκα και 
Αυστραλία.

ΡΑΨΑΝΗ 
ΟΛΥΜΠΟΥ

35 ετών

στα οποία δεν έγινε 
εκρίζωση ή αναµπέλωση 

χάρη στην προσπάθεια της 
οικογένειας Τσάνταλη

94 
βαθμοί
Ο καλύτερος 

ελληνικός ερυθρός 
οίνος για το 
2015 από το

WINE & SPIRITS
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Πιερία  Ερατεινή

Με φυσικές τεχνικές
σε προικισμένο αμπέλι
Το κτήµα «Πιερία Ερατεινή» συστάθηκε πριν από δέκα χρόνια όταν ο 
Παύλος Αργυρόπουλος, ειδικός οινολόγος µε πολύχρονη επαγγελµατική 
εµπειρία και επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία στην Ελλάδα και τη 
Γαλλία, και ο Ανδρέας Πάντος οινολόγος µε εµπειρία στις οινοποιητικές 
τεχνικές οραµατίστηκαν την δηµιουργία ενός ιδανικού αµπελώνα στους 
πρόποδες του Ολύµπου.

Αναγέννηση
 Στα χρόνια που ακολούθησαν 

πραγµατοποιήθηκε  η 
αναγέννηση του χαρισµατικού  

αµπελώνα του κτήµατος  
«Ερατεινή Πιερία»  και ο 

οινικός κόσµος, γνώρισε τον 
«Γυµνό Βασιλιά», τις ερυθρές 

και τις λευκές «Ερατεινές 
Ευχές», τον φυσικό γλυκύ 

Οίνο «Γλυκιά Μαλαγουζιά» και 
τη Μαλαγουζιά «ΜΕΤΑ», έναν 

οίνο ελεγχόµενης οξειδωτικής 
οινοποίησης.

Τι σηµαίνει «Ερατεινή»; 
Στην Ηλιάδα µε το 
επίθετο «Ερατεινή» 
ο ποιητής Όµηρος, 
εκφράζει την 
ερωτεύσιµη οµορφιά 
και αρµονία της 
Πιερικής φύσης.

Οι πολλές χρυσές 
διακρίσεις των 
οίνων του 
Κτήµατος 
σε διεθνείς 
διαγωνισµούς
και η αποδοχή 
τους στηρίζει τις 
προσπάθειες της 
«Ερατεινής 
Πιερίας».
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KOΛΙΝ∆ΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ

Terroir - Βιολογική 
καλλιέργεια
Η βιολογική αµπελοκαλλιέργεια, 
έχει δώσει µια νέα προοπτική στον 
όρο terroir, που σε συνδυασµό µε το 
κατάλληλο κλίµα, τη µορφολογία του 
εδάφους και την επιλεγµένη ποικιλία, 
µπορούν να αναδείξουν προϊόντα πάνω 
στα οποία αποτυπώνεται ο χαρακτήρας 
και ταυτότητα της περιοχής.

2006
ίδρυση 

της Πιερίας 
Ερατεινής

150
στρέμματα

µε ελληνικές και 
διεθνείς επιτυχίες

Οι Ευχές Ερατεινές  είναι το λευκό 
κρασί της Πιερίας Ερατεινής. Είναι ένα 
πληθωρικό λευκό κρασί, µε βάθος, 
ένταση µεγάλη δυνατότητα παλαίωσης. 
Η προσωπικότητά του βασίζεται στο 
οικοσύστηµα του αµπελώνα και στις 
τρεις χαρισµατικές ποικιλίες, που 
χτίζουν µεταξύ τους αρµονικούς 
δεσµούς µε χαρακτήρα και ένταση. 

µπορούν να αναδείξουν προϊόντα πάνω 
στα οποία αποτυπώνεται ο χαρακτήρας 
και ταυτότητα της περιοχής.

Οι Ευχές Ερατεινές  είναι το λευκό 
κρασί της Πιερίας Ερατεινής. Είναι ένα 
πληθωρικό λευκό κρασί, µε βάθος, 
ένταση µεγάλη δυνατότητα παλαίωσης. 
Η προσωπικότητά του βασίζεται στο 
οικοσύστηµα του αµπελώνα και στις 
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Αµπελώνες Ρίρα

Όταν το πάθος γίνεται κρασί
Πολλοί ρωτάνε από πού προέρχεται το όνοµα Ρίρα, έτσι και εµείς θα σας 
ταξιδέψουµε στο παρελθόν, στο 1870, πιο ψηλά από τα Σελιανίτικα-Λόγγο Αιγίου. 
Εκεί, στην κοινότητα της Αρραβωνίτσας, σε υψόµετρο περίπου 400 µέτρων 
βρίσκεται το κτήµα ατενίζοντας τον Κορινθιακό κόλπο. Ήταν οριοθετηµένο 
και καλλιεργηµένο µε 1.200 στρµ. σταφίδα. Όλα τα συµβόλαια εκείνης της 
εποχής αναφέρονται στο κτήµα ως Ρίρα. Ο σηµερινός ιδιοκτήτης του κτήµατος 
προσπάθησε, αλλά δεν έµαθε τη σηµασία της λέξεως. Τα αµπέλια δίνουν την 
πρώτη σοδειά το 2010. Αρχικά, οινοποιούνται στη Νεµέα σε ένα οινοποιείο ως 
το 2013. Το καλοκαίρι του 2014, οι Αµπελώνες ΡΙΡΑ αποκτούν το δικό τους 
σύγχρονο οινοποιείο στον Νέο Ερινεό Αιγίου όπου κάνουν ένα «νέο» ξεκίνηµα, 
δίνοντας τα πρώτα φρέσκα κρασιά τα οποία έχουν ήδη κερδίσει πολλούς φίλους.

Ένας 
μοναδικός 

αμπελώνας
Με βορινή έκθεση προς 

τον Κορινθιακό κόλπο και 
ατενίζοντας προς το νοτιά 

τους απαλούς λόφους της 
Αιγιαλείας, ο εξαιρετικής 

οµορφιάς αµπελώνας της 
PIPA, προσφέρει φιλοξενία και 

τέρψη στον επισκέπτη ανάµεσα 
σε 15 διαφορετικές ποικιλίες 

αµπέλου, κάποιες από τις 
οποίες ασυνήθιστες όπως η 

αγαπηµένη µας  
Grenache Blanc.

Η τριπλέτα  
παλαίωσης της RIRA
∆ύο κλασικά ερυθρά: 
∆ΕΣΜΟΣ ερυθρός  
(Cabernet Sauvignon/Merlot) 
& ΑΙΓΙΑΛΟΣ ερυθρός  
(Syrah/Merlot)
και το λευκό CONCERT 
(Chardonnay 14µηνης 
παλαίωσης σε  
βαρέλια δρυός).
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AIΓΙΟ

Επτά γεράκια
Το 2007, ο Παναγιώτης Τσίτσας, 
ιδιοκτήτης και ψυχή των 
Αµπελώνων Ρίρα,  φυτεύει 
250 στρέµµατα αµπέλια µε 
ελληνικές και ξένες ποικιλίες. 
Το αποτέλεσµα; Εξαιρετικό. Ο 
αµπελώνας ονοµάζεται ΡΙΡΑ και 
χαρακτηρίζεται από ένα γεράκι. 
Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν 
εφτά τα οποία πετάνε πάνω από 
τον αµπελώνα. 

250
στρέμματα

στις πλαγιές της 
Αιγιαλείας

6
ετικέτες

πολύ 
ξεχωριστών 

κρασιών

15
ποικιλίες

από τον 
ελληνικό και 

τον παγκόσµιο 
αµπελώνα

2 ROSES, τριανταφυλλί 
αντανακλάσεις του φωτός!  

Ένα τρυφερό ροζέ κατάλληλο 
για όλες τις ώρες και όλες τις 

εποχές. Απολαύστε το παγωµένο είτε 
σαν απεριτίφ είτε σαν επιδόρπιο, µόνο του 
ή µε τη συνοδεία φαγητού και ανάλαφρων 

γλυκισµάτων, µέσα στη µέρα ή µέσα στη 
νύχτα, καθηµερινό ή απόλυτα γιορτινό.
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Νέστωρ Νέα εποχή

Νεμέα - Μεσσηνία,  
ισχύς εν τη ενώσει
Από τον Αύγουστο του 2015, ο ιστορικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
της Μεσσηνίας, ο οποίος  βρίσκεται στον Πύργο Τριφυλλίας, βαδίζει 
µία νέα εποχή µε τη συνεργασία της ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο. Α.Ε. της γνωστής 
οινοποιίας της Νεµέας. Τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και ο πλούσιος 
αµπελώνας της Μεσσηνίας ενέπνευσαν τον οινοποιό και οινολόγο Σπύρο 
Λαφαζάνη, που έχει θέσει ψηλά τον πήχη για το µέλλον του Νέστορα.  
Με σφαιρική προσέγγιση στα οινικά θέµατα και τον ρεαλισµό που 
απορρέει από τη συσσωρευµένη εµπειρία 35 τρύγων αναγνωρίζει  
τα θετικά και τις δυσκολίες της κάθε ενέργειας.

Ομαδική 
δουλειά

Τα δύο οινοποιεία πλέον κάτω 
από την εποπτεία ενός team  

πέντε παθιασµένων οινολόγων 
βάζουν τα θεµέλια µιας πορείας 

µε πλούσια κρασιά και πολλές 
καινοτοµίες που θα έχουµε τη 

χαρά να γευτούµε στη συνέχεια. 
«Έδωσα προτεραιότητα στα έργα 
συντήρησης και  εκσυγχρονισµού 
ώστε να αποκτήσει το οινοποιείο 
τις χρήσεις και το µεγαλείο όπως 

το ονειρεύτηκαν οι ιδρυτές του, 
αλλά υπό ένα πιο σύγχρονο 

πρίσµα. Όλα αυτά, βέβαια, 
απαιτούν χρόνο, κόπο, και καλό 

σχεδιασµό».

Κύριος στόχος της 
Λαφαζάνης Ο. ΑΕ.  
είναι η ανάδειξη 
του σπουδαίου 
αµπελώνα της 
Πυλίας και της 
Τριφυλλίας, που 
είναι από τους πιο
πολυποικιλικούς 
της Ελλάδας.

«Αποφασίσαµε να 
υιοθετήσουµε το 
Φιλέρι», λέει ο κ. 
Λαφαζάνης. Μάλιστα
δέκα νέα στρέµµατα 
θα φυτευτούν 
φέτος µέσα στο 
ιδιόκτητο κτήµα του 
οινοποιείου για να 
αποτελέσουν πεδίο  
µελέτης .
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ΠΥΡΓΟΣ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ποικιλίες 
με ιθαγένεια 
Ο πιο πολυποικιλιακός 
αµπελώνας της Ελλάδας 
είναι αυτός της Μεσσηνίας, 
όπου έχουν αποκτήσει 
ιθαγένεια το Cabernet 
Sauvignon, το Chardonnay, 
το Tempranillo, το Syrah 
και πολλές ακόµα ξενικές 
ποικιλίες εγκατεστηµένες 
από τη δεκαετία του ‘80, µε 
µια ιδιαίτερα προοδευτική για 
την περίοδο εκείνη αντίληψη, 
καλλιεργούνται σαν να είναι 
πατροπαράδοτες ελληνικές. 

70
χρόνια 

διαδρομής

10.000 m2

στεγασμένοι 
χώροι

30
ποικιλίες 

σταφυλιών

200 συνέταιροι 
αµπελοκαλλιεργητές

2.500 στρέµµατα 
αµπελοκαλλιέργειας

3.000 m2

υπόγεια κελάρια

10.000.000 
λίτρα χωρητικότητα 

δεξαμενών

Στις ποικιλίες της περιοχής ανήκει και 
το Φιλέρι, ένα δώρο της φύσης και 
της  διορατικής κλωνικής επιλογής των 
παλαιών αµπελουργών.  Λεπτό  άρωµα, 
χρώµα λευκό-κίτρινο µε πράσινες 
ανταύγειες, δροσερό από τη φυσική 
οξύτητα, πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας  
ο ορισµός της φινέτσας και του style.

Σπύρος Λαφαζάνης, 
Οινολόγος: «ο Μεσσηνιακός 
αµπελώνας δικαιούται 
διεθνή αναγνώριση.»
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Στη Νέα 
Ζηλανδία η 
µοναδικότητα 
των προϊόντων 
δεν βασίζεται 
στην ποσότητα 
καθώς η χώρα 
έχει λιγότερο 
από το 1% της 
παγκόσµιας 
παραγωγής.

Οι θησαυροί της 
Λακωνικής γης
Ο Γιώργος Τσιµπίδης ασχολήθηκε µε το κρασί λόγω της ιδιαίτερης αγάπης  
και ευαισθησίας για τον τόπο που γεννήθηκε και µεγάλωσε, γιατί η ιστορία 
της  περιοχής του είναι η ιστορία του µυθικού κρασιού Μονεµβασία-Μal-
vasia, µια ιστορία µοναδική. Το στοίχηµα ήταν µεγάλο και η ευθύνη βαριά 
να ανταποκριθεί στην ιστορική παρακαταθήκη. Με ακούραστο πανταχού 
παρόντα φύλακα άγγελο της ιστορικής και επιστηµονικής αλήθειας την 
κυρία Σταυρούλα Κουράκου-∆ραγώνα και µε τιτάνιο αγώνα, το χαµένο στο 
χρόνο περίφηµο µεσαιωνικό κρασί επέστρεψε για να µείνει στον γενέθλιο 
τόπο του τη Μονεµβασιά. Έχει την επιτυχία που όλοι ονειρευόµασταν, η 
Μονεµβασιά ξανάγινε περιζήτητη εκτός των άλλων και για το κρασί της, τον 
εστεµµένο πλέον µε 12 χρυσά διεθνή µετάλλια Μονεµβασία-Malvasia. 

Η επάνοδος 
«Πολλά εθνικά και διεθνή 

έντυπα και µέσα ενηµέρω-
σης αφιερώνουν πολυ-

σέλιδα αφιερώµατα και προ-
βάλλουν τη θριαµβευτική 

επάνοδο του Μονεµβασία- 
Malvasia στο γενέθλιο τόπο 
του τη Μονεµβασιά», όπως 
λέει  ο Γιώργος Τσιµπίδης.

Η Κυδωνίτσα, η Λακωνική 
Βασίλισσα, είναι η πιο γνωστή από 
µια οµάδα «εξαφανισµένων» και 
ασυνήθιστων ποικιλιών αµπέλου 
της Λακωνίας. Συνδυάζει µια 
πολύ ξεχωριστή καταγωγή, ούσα 
εκπρόσωπος µιας σπάνιας γενιάς, 
ενώ τα αρώµατα και το ύφος της 
γοητεύουν αµέσως τους λάτρεις 
των αρωµατικών και στρογγυλών 
λευκών κρασιών µε πλούσιο σώµα.

Το κρασί έχει 
κιτρινοπράσινο 
χρώµα και 
έντονα αρώµατα, 
στα οποία 
κυριαρχούν 
νότες ώριµου 
κυδωνιού (εξ 
ου και το όνοµα 
της ποικιλίας 
«Κυδωνίτσα»).

Οι θησαυροί της 
Λακωνικής γης
Ο Γιώργος Τσιµπίδης ασχολήθηκε µε το κρασί λόγω της ιδιαίτερης αγάπης  
και ευαισθησίας για τον τόπο που γεννήθηκε και µεγάλωσε, γιατί η ιστορία 
της  περιοχής του είναι η ιστορία του µυθικού κρασιού Μονεµβασία-Μal-
vasia, µια ιστορία µοναδική. Το στοίχηµα ήταν µεγάλο και η ευθύνη βαριά 
να ανταποκριθεί στην ιστορική παρακαταθήκη. Με ακούραστο πανταχού 
παρόντα φύλακα άγγελο της ιστορικής και επιστηµονικής αλήθειας την 
κυρία Σταυρούλα Κουράκου-∆ραγώνα και µε τιτάνιο αγώνα, το χαµένο στο 
χρόνο περίφηµο µεσαιωνικό κρασί επέστρεψε για να µείνει στον γενέθλιο 
τόπο του τη Μονεµβασιά. Έχει την επιτυχία που όλοι ονειρευόµασταν, η 
Μονεµβασιά ξανάγινε περιζήτητη εκτός των άλλων και για το κρασί της, τον 
εστεµµένο πλέον µε 12 χρυσά διεθνή µετάλλια Μονεµβασία-Malvasia. 

Η Κυδωνίτσα, η Λακωνική 
Βασίλισσα, είναι η πιο γνωστή από 
µια οµάδα «εξαφανισµένων» και 
ασυνήθιστων ποικιλιών αµπέλου 
της Λακωνίας. Συνδυάζει µια 
πολύ ξεχωριστή καταγωγή, ούσα 
εκπρόσωπος µιας σπάνιας γενιάς, 
ενώ τα αρώµατα και το ύφος της 
γοητεύουν αµέσως τους λάτρεις 
των αρωµατικών και στρογγυλών 
λευκών κρασιών µε πλούσιο σώµα.

Οινοποιητική Μονεμβασιάς
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Ο άνθρωπος, το όραμα 
και η επιβράβευση
Ίδρυσε την Οινοποιητική Μονεµβασιάς
πριν από18 χρόνια, έδωσε έµφαση και ανέδειξε
τις ιδιαίτερες τοπικές ποικιλίες-θησαυρούς
της Λακωνικής γης δηµιουργώντας έναν 
αµπελώνα 300 στρεµµάτων. Παντρεµένος µε 
την Έλλη Καραµούτσου και πατέρας τριών 
εξαιρετικών κοριτσιών, έχει τη χαρά και την 
τύχη να µοιράζεται µαζί τους τις χαρές και τις 
δυσκολίες της δουλειάς του…

Πριν 18 
χρόνια

ιδρύθηκε 
η εταιρεία

12
χρυσά 

μετάλλια
Μονεµβασία 

Malvasia

300
στρέμματα

είναι ο αµπελώνας 
της Οινοποιητικής 

Μονεµβασιάς

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
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Το διαμάντι της Κρήτης
Το οινοποιείο ∆ιαµαντάκης ιδρύθηκε το 2007 από τα µέλη της 
οικογένειας Νικολάου Γ. ∆ιαµαντάκη τους Ιωάννη, Μιχαήλ και Ζαχαρία. 
Οι δύο πρώτοι, αµπελουργοί τρίτης γενιάς, διαθέτουν µεγάλη εµπειρία 
και έχουν αναλάβει το αµπελουργικό τµήµα του οινοποιείου, ενώ ο 
Ζαχαρίας µε σπουδές Οινολογίας έχει αναλάβει την οινοποίηση και 
την προώθηση των κρασιών. Το οινοποιείο αποτελεί µια νέα σύγχρονη 
µονάδα παραγωγής ποιοτικών οίνων στην Κρήτη. Βρίσκεται στην 
καρδιά της επαρχίας Μαλεβιζίου, έξω από το χωριό Κάτω Ασίτες και την 
ιστορική Μονή Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη, σε υψόµετρο 450 µ.

Ποικιλίες για 
κάθε γούστο 

Η αγάπη και το µεράκι για το 
ποιοτικό κρασί και η µακρόχρονη 

παράδοση της οικογένειας 
στην αµπελουργία οδήγησαν 

στη δηµιουργία του µικρού 
οινοποιείου για την αξιοποίηση 

των σταφυλιών από τα 
ιδιόκτητα 70 στρέµµατα, στα 

οποία καλλιεργούνται διάφορες 
ποικιλίες, ελληνικές, ντόπιες και 

διεθνείς. Σε αυτά προστέθηκαν 
άλλα 25 στρέµµατα, που είναι 

διαµορφωµένα σε πεζούλες και 
φυτεύτηκαν την άνοιξη του 2010.

Όλα τα κρασιά του 
οινοποιείου έχουν 
αποσπάσει σηµαντικές 
διακρίσεις στους 
µεγαλύτερους 
διαγωνισµούς στον 
κόσµο, όπως Decanter 
Worldwine Awards, 
Vienna Wine Challenge, 
International Wine 
Challenge κ.ά.

Σκοπός της οικογένειας είναι η δηµιουργία εκλεκτών  
κρασιών, που θα συνδυάζονται αρµονικά µε το µοναδικό 
µικροκλίµα της περιοχής. 

Οινοποιείο Διαμαντάκης
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Από το 2009
Η πρώτη εµφιάλωση ήρθε το 2009 
µε δύο φρέσκα κρασιά δεξαµενής, 
ένα λευκό (MALVASIA DI CANDIA 
AROMATICA-CHARDONNAY) και 
ένα ερυθρό από SYRAH µε την 
επωνυµία ΠΡΙΝΟΣ. Στις αρχές του 
2010 κυκλοφόρησε η νέα ετικέτα 
του οινοποιείου µε ένα ερυθρό κρασί 
παλαίωσης από τις ποικιλίες SYRAH 
και ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ, µε την επωνυµία 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΕΤΡΑ 2008.  Στη γκάµα 
των κρασιών του οινοποιείου 
προστέθηκε στις αρχες του 
2011 η νέα ετικέτα από τη 
σπουδαία τοπική λευκή ποικιλία 
της Κρήτης, το ΒΙ∆ΙΑΝΟ, ενώ 
αρχές του 2014 εµφιαλώθηκε 
το πρώτο ροζέ κρασί του 
οινοποιείου το ΠΡΙΝΟΣ ΡΟΖΕ 
2013 από τις ποικιλίες SYRAH και 
ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ. Στις αρχές του 2014 
προστέθηκε στη γκάµα του οινοποιείου η 
λευκή ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΕΤΡΑ ένα βαρελάτο 
λευκό κρασί από ΒΙ∆ΙΑΝΟ και ΑΣΥΡΤΙΚΟ.

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

110 
στρέμματα

είναι ο 
αµπελώνας 

του οινοποιείου

2007
ιδρύθηκε το 
οινοποιείο

7 χρόνια
οινοποιήσεων  

34 Βραβεία 
και διακρίσεις 

σε ∆ιεθνείς 
∆ιαγωνισµούς 

οίνου

56-77_oinopoieia-entheto.indd   77 12/9/15   9:13 PM



78    Wine Trails

Οινικά κύματα  
απ’ την καρδιά  
του Ιονίου
Αν και τα Επτάνησα -µε εξαίρεση βέβαια την 
Κεφαλονιά- δεν «ακούγονται» οινικά πολύ µακρύτερα 
από τον τόπο τους, στην πραγµατικότητα υπάρχουν 
παραγωγοί που δουλεύουν µε σοβαρότητα και κρατάνε 
την αµπελοκαλλιέργεια ζωντανή

Τ  αξιδεύοντας την περασμένη ά-
νοιξη σε ένα από τα ομορφότε-
ρα νησιά του κόσμου, το οποίο 
πρόσφατα χτυπήθηκε με ση-
μαντικές απώλειες από τον Ε-

γκέλαδο, είχαμε την τύχη να γνωρίσου-
με τον πιο δραστήριο ίσως οινοπαραγωγό 
του νησιού και το έργο ζωής του, τη «Λευ-
καδίτικη Γη». Η τύχη ευνοεί τους τολμη-
ρούς, λένε, και έτσι ακριβώς συνέβη όταν 
πηγαίνοντας για καφεδάκι στη γνωστή 
Βασιλική της Λευκάδας, έξω από τα Σύ-

βοτα, είδαμε την επιγραφή «Λευκαδίτικη 
Γη» και δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε 
σε μια ακόμα γευστική δοκιμή.
Ένα όμορφο σύμπλεγμα πέτρινων κτη-
ρίων υποδηλώνει το γούστο και το μερά-
κι του ιδιοκτήτη, τον οποίο όμως δεν γνω-
ρίσαμε. Την ξενάγησή μας αλλά και τη δο-
κιμή των κρασιών ανέλαβε μια φιλόξενη 
κυρία. Ξεκινήσαμε από το ισόγειο και τον 
πάνω όροφο, εκεί όπου ο κύριος Ρομπο-
τής έχει εκθέσει διάφορα παραδοσιακά α-
μπελουργικά και οινοποιητικά εργαλεία 

που μάζεψε από παλιά σπίτια, για να «α-
φηγηθεί» με αυτό τον τρόπο την οινική ι-
στορία της Λευκάδας. Σε αυτό βοηθάνε 
και οι επιγραφές που μεταφέρουν τον ε-
πισκέπτη στο παρελθόν του νησιού.

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000

Το οινοποιείο μαθαίνουμε λειτουργεί από 
το 2000, ενώ σε αυτόν το χώρο μεταφέρθη-
κε το 2007. Τα δύο κύρια προϊόντα του νη-
σιού είναι το ελαιόλαδο και το κρασί. Το λά-

ΚΕΙΜΕΝΟ&ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γρηγόρης Κόντος Dip. WSET 
www.gregoryswinejournal.com

Λευκαδίτικη Γη 
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δι παράγεται από μια τοπική ποικιλία, την 
«Ασπρολιά», η οποία βγάζει ένα ελαφρύ 
λάδι, μη εμπορεύσιμο μας λέει η ξεναγός 
μας. Επισκεπτόμαστε και ένα από τα πέτρι-
να κτίσματα του μουσείου όπου φυλάσσε-
ται ένα παλιό ζωήλατο ελαιοτριβείο και άλ-
λα εργαλεία ελαιοπαραγωγής.

ΛΕΥΚΗ ΒΑΡ∆ΕΑ  
ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΗ ΒΕΡΤΖΑΜΙ
Όσο για το κρασί, η Λευκάδα έχει δύο το-
πικές γηγενείς ποικιλίες: Τη λευκή Βαρ-
δέα και την ερυθρή Βερτζαμί. Η τελευ-
ταία καλύπτει το 70% των αμπελώνων 
και συναντάται επίσης -σε μικρές ποσό-
τητες- σε Αχαΐα και Κέρκυρα. 
Μετά από μια μικρή περιήγηση στις αί-
θουσες δεξαμενών και γραμμής εμφι-
άλωσης στο οινοποιείο, καταλήγουμε 
στην αρχική αίθουσα για τη δοκιμή των 
κρασιών. Η συνολική ετήσια παραγωγή 
φτάνει τις 100.000 φιάλες, εκ των οποί-
ων το 30% εξάγεται στην Ολλανδία και 
το υπόλοιπο καταναλώνεται τοπικά ή 
πωλείται on-line. 

ΓΕΥΣΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ

Βαρδέα 2012:  Η τοπική Λευκαδίτικη 
λευκή ποικιλία μου έβγαλε έναν τροπικό 
χαρακτήρα με αρώματα που θυμίζουν πε-
πόνι, μπανάνα, grapefruit και υπογραμ-
μισμένο αλκοόλ.
Βαρδέα 2013:  Ίδιο κρασί από την τελευ-
ταία εσοδεία, αρκετά πιο ανθώδες, αλλά 

πάντα με σαφή τον χαρακτήρα των τροπι-
κών φρούτων.
Βαρδέα Skin Contact 2013: Εδώ η ποι-
κιλία οινοποιείται λίγο διαφορετικά, με 
προζυμωτική επαφή των στεμφύλων με 
το μούστο. Άνθη, πυρηνόκαρπα φρούτα 
(ροδάκινο, βερίκοκο), μέτρια οξύτητα και 
αλκοόλ λίγο πάνω του μετρίου.
Ροζέ 2013 (100% Βερτζαμί): Πολύ ω-
ραίο ανοιχτό χρώμα –αυτό του σολομού- 
και αρώματα από άνθη, τριαντάφυλλο, 
ανθοφορία, κόκκινο σταφύλι, κεράσια, 
φράουλες και raspberries. Το αλκοόλ ι-
σορροπεί όμορφα με την οξύτητα στο στό-
μα. Νομίζω το καλύτερο κρασί του οινο-
ποιείου.
Βερτζαμί 2012: Η ερυθρή ποικιλία του 
νησιού με το βαθύ χρώμα οινοποιείται σε 
δρύινα βαρέλια διαφόρων ηλικιών και δί-
νει ένα κρασί με πυκνά μαύρα και κόκκι-
να φρούτα στη μύτη, όπως και αρώμα-
τα βαρελιού (βανίλια, ξηροί καρποί, κα-
πνός). Στο στόμα τα κόκκινα φρούτα εί-
ναι πιο γλυκά (βύσσινο) αλλά το βαρέλι ί-
σως σκεπάζει κάπως το κρασί. Ώριμες και 
σαρκώδεις τανίνες.
Melidonos (λευκό γλυκό, 100% Βαρ-
δέα): Πολλά άνθη, μοσχάτο σταφύλι, 
περγαμόντο, γλυκά κουταλιού (από ε-
σπεριδοειδή), νεράντζι ρολέ, φλούδες 
πορτοκαλιού στη μύτη. Στο στόμα όμως 
μου φάνηκε σύντομο.
Melidonos (ερυθρό γλυκό, 100% Βερ-
τζαμί):  Η γενική εικόνα που αποκομίσα-
με είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν 
παραγωγό προσανατολισμένο στην  
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ποιότητα, που συμβάλλει σημαντικά στη 
δημιουργία οινικής κουλτούρας στο νησί 
και με κρασιά που δείχνουν σημαντικές 
δυνατότητες τόσο από άποψη ποικιλιών, 
όσο και από άποψη ανθρώπινης προσπά-
θειας. Μακάρι η πορεία του οινοποιείου 
να συνεχίσει να είναι ανοδική και να βρε-
θεί κάποια στιγμή ανάμεσα στα κορυφαία 
της Ελλάδας. 
Γενικά, όπως προαναφέρθηκε τα Επτά-
νησα -με φωτεινή εξαίρεση την Κεφαλο-
νιά- δεν «ακούγονται» οινικά πολύ μα-
κρύτερα από τον τόπο παραγωγής τους. 
Και όμως τελικά υπάρχουν παραγωγοί 
που κρατάνε την αμπελοκαλλιέργεια ζω-
ντανή και όχι μόνο.  Το οινοποιείο «Λευ-
καδίτικη Γη» του Δημήτρη Ρομποτή στη 
Λευκάδα είναι ένα από αυτά.

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Η ΙΟΝΙΟ

Η Λευκάδα είναι ένα από τα νησιά του Ι-
ονίου πελάγους που βρίσκονται ανάμεσα 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Ιταλία. 
Το debate «Κυκλάδες ή Ιόνιο» είναι πά-
ντα δημοφιλές, αν και πρόκειται για δια-
φορετικά στοιχεία γοητείας. Τα νησιά του 
Ιονίου είναι γόνιμα, καλυμμένα από πεύ-
κα και ελιές και με ονειρικές παραλίες με 
κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά σε αντίθεση 
με τις ηφαιστιογενείς, απόκοσμες αλλά ε-
ξωπραγματικά θελκτικές Κυκλάδες. 

SANTA MAURA

Η Λευκάδα, την οποία οι Ενετοί έλεγαν 
Santa Maura (Αγία Μαύρα), εκτός από 

τις παραλίες, έχει ταυτιστεί με την προσω-
πικότητα του Αριστοτέλη Ωνάση -ο οποί-
ος χάρισε παγκόσμια φήμη στο νησί λό-
γω του Σκορπιού- αλλά και τους ποιητές 
της: Από εδώ κατάγονταν ο Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης, ο Άγγελος Σικελιανός αλλά 
και ο εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας, Λευ-
κάδιος Χερν. Η Λευκάδα και όλα τα Επτά-
νησα έχουν άρωμα ιταλικό ως αποτέλε-
σμα της μακράς επιρροής τους από τους 
Ενετούς από τον 12ο αιώνα. Πραγματικά, 
ενώ όλη η υπόλοιπη Ελλάδα βρέθηκε υπό 
τουρκική κυριαρχία για τέσσερις αιώνες, 
τα Επτάνησα τέλεσαν υπό τουρκική κυρι-
αρχία για ελάχιστες δεκαετίες. Μουσική, 
γλώσσα, αρχιτεκτονική, κουλτούρα και 
άνθρωποι μαρτυρούν ακόμα και σήμερα 
αυτή την έντονη ιταλική επιρροή. 

Η Λευκάδα έχει δύο τοπικές γηγενείς ποικιλίες αµπέλου: Τη λευκή Βαρδέα και την ερυθρή Βερτζαµί. Η τελευταία µάλιστα  
καλύπτει το 70% των αµπελώνων και συναντάται επίσης -σε µικρές ποσότητες- στις περιοχές της Αχαΐας και της Κέρκυρας. 

Οδηγώντας προς τη δηµοφιλή 
Βασιλική της Λευκάδας, 
περνώντας από τα Σύβοτα 
ο ταξιδιώτης συναντά την 
ταµπέλα «Λευκαδίτικη 
Γη» και την ακολουθεί. Το 
οινοποιείο, που λειτουργεί 
από το 2000, εγκατάσταθηκε 
στο συγκεκριµένο µέρος το 
2007.
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Παράδοση, επιμονή και εμπειρία 
συνθέτουν το εκλεκτό τσίπουρο
Από επιλεγµένα στέµφυλα των αµπελώνων της παράγει 
η οικογένεια Μαρκόγιαννη γνήσιο τσίπουρο εδώ και 
πάνω από 10 χρόνια στην Σκιλλουντία Ολυµπίας

Ο μυθικός Αλφειός πο-
ταμός που χωρίζει τον 
Σκιλλούντα από την Αρ-
χαία Ολυμπία, το ανά-
γλυφο της περιοχής και 

τα αργιλοπηλώδη εδάφη διαμορφώ-
νουν ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες 
και αποτελούν τις παραμέτρους που 
επισφραγίζουν και ολοκληρώνουν 
την προσωπικότητα των τσίπουρων 
αλλά και των οίνων της οικογενει-
ακής επιχείρησης ΥΙΟΙ Ι.ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε η οποία έχει διακριτικό 
τίτλο «ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ». 
Η ιδέα ενασχόλησης με το τσίπου-
ρο γεννήθηκε λόγω της πολύχρονης 
παράδοσης στην παραγωγή του προ-
ϊόντος στην περιοχή, στην ορεινή και 
ημιορεινή ζώνη της πρώην επαρχί-
ας Ολυμπίας αλλά και της γείτονας 
Αρκαδίας. Ένας επιπρόσθετος λόγος 
της βούλησης για παραγωγή τσίπου-
ρου ήταν η σημαντική εμπειρία που 

είχε ήδη αρχίσει να αποκτά η οικο-
γένεια στην παραγωγή οίνων ποιό-
τητας, στη γνώση και επιλογή αμπε-
λοτεμαχίων, στην κρίση των στεμ-
φύλων ως πρώτη ύλη παραγωγής ε-
κλεκτού αποστάγματος αλλά και α-
ξιοποίησης μετά την οινοποίηση. Το 
2002 ιδρύθηκε το αποσταγματοποι-
είο της εταιρείας και το 2007 εμφια-
λώνεται το τσίπουρο Μαρκόγιαν-
νη. Το 2011 ξεκινούν οι πρώτοι πει-
ραματισμοί στην ωρίμανση του τσί-
πουρου σε βαρέλι και το 2012 μετά 
από επαναλαμβανόμενες γευστικές 
δοκιμές εμφιαλώνεται το «Παλαιό 
Μαρκόγιαννη». 
Η μέση ετήσια παραγωγή τσίπου-
ρου τα τελευταία χρόνια είναι πε-
ρίπου 400 λίτρα άνυδρης αλκοό-
λης, ενώ η πραγματική δυναμικό-
τητα του αποσταγματοποιείου εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη. Σημειώνε-
ται ότι το αποσταγματοποιείο είναι 

ασυνεχούς λειτουργίας απαρτίζεται 
από χάλκινο άμβυκα όγκου 1300 L, 
ψυκτήρα και ανοξείδωτες δεξαμενές 
συλλογής του τσίπουρου που παρά-
γεται ως τελικό προϊόν και έχει κατα-
σκευαστεί από την εταιρεία Afimar 
της Αφοί Ι. Μαρλαφέκα Ο.Ε.
«Η ενασχόληση με την παραγωγή τσί-
πουρου είναι μια συνεχής εκπαίδευση 
και κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελ-
τιώνουμε τεχνικές σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής με σκοπό τη βελτιστο-
ποίηση της ποιότητας του αποστάγμα-
τος», σημειώνουν οι ιδιοκτήτες. 

ΑΡΓΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Επιλεγμένα στέμφυλα του πολυποι-
κιλιακού οικογενειακού αμπελώνα 
(κυρίως Ροδίτης, Μαυρούδι, Ασπρού-
δες, Φωκιανό, Κολλινιάτικο) μετά την 
οινοποίηση για την παραγωγή οίνων 
ποιότητας, ζυμώνουν ελεγχόμενα, ε-
νώ στη συνέχεια διασφαλίζεται η άρι-
στη διατήρησή τους επίσης σε ελεγχό-
μενο περιβάλλον μέχρι και το χρόνο 
απόσταξης.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Φανή Γιαννακοπούλου

Αποσταγµατοποιείο Μαρκόγιαννη 

     Προϊόντα Χαλκού 
&Καζάνια για Τσίπουρο

Ο Θεόφιλος Μ. Παυλίδης, συνεχίζει αυτή την 
παράδοση για τρίτη γενιά προσθέτοντας εκτός 
από την εμπειρία και τα μυστικά της τέχνης, 
σύγχρονα μηχανήματα και τρόπους 
επεξεργασίας για τέλειο φινίρισμα με 
πιστοποιημένα υλικά για απόλυτη ασφάλεια.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΟΥ - ΚΑΖΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
17o ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ, ΤΗΛ: 2310 722290, ΦΑΞ: 2310 510239, ΚΙΝ: 6977 152410
e-mail: info@kazania-tsipourou.gr, site: www.kazania-tsipourou.gr Περίπτερο 16  | Stand  2

Το παλαιωµένο 
τσίπουρο «Πα-
λαιό Μαρκό-
γιαννη» της οι-
κογένειας χαρα-
κτηρίζεται µετα-
ξύ άλλων από ε-
ξαιρετικά αρώ-
µατα βανίλιας, 
σοκολάτας και 
σταφίδας.

Ο Γιάννης Χριστόπουλος 
από τους ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης είναι 
γεωπόνος-οινολόγος. 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 
1982 µε δραστηριότητα 

την παραγωγή οίνου 
και το  2002 ίδρυσε 

το αποσταγµατοποιείο 
της  για την παραγωγή 

τσίπουρου.
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Η αργή απόσταξη, οι σωστοί διαχωρισμοί, η 
γνώση και η εμπειρία τόσο του ποιοτικού δυ-
ναμικού των ποικιλιών των στεμφύλων που α-
ποστάζονται όσο και της ίδιας της διαδικασίας 
της απόσταξης σε συνάρτηση με την εξαιρετι-
κής ποιότητας πρώτη ύλη είναι οι παράμετροι 
ποιότητας για το τσίπουρο Μαρκόγιαννη.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

Ο χρόνος ωρίμανσης προσδιορίζεται περίπου 
στους 12 μήνες, η επιλογή των δρύινων βαρε-
λιών καθώς και η διαδικασία παραγωγής του 
τσίπουρου πριν την παλαίωση αποτελούν 
τους συντελεστές διαμόρφωσης του «Παλαιό 
Μαρκόγιαννη» μαζί με το λαμπερό χρυσοκί-
τρινο χρώμα, τα αρώματα ώριμων και απο-
ξηραμένων φρούτων, σταφίδας, ξηρών καρ-
πών, σοκολάτας αλλά και διακριτικές νότες 
βανίλιας που μαρτυρούν την πολύμηνη πα-
ραμονή στους δρύινους περιέκτες. Η επίγευ-
ση είναι διαρκής, εντυπωσιακή με το αρωμα-
τικό δυναμικό να παραμένει σε ισχύ επί μα-
κρόν. «Πιστεύουμε στη δυναμική του παλαι-
ωμένου τσίπουρου,  δοκιμάζουμε ωριμάν-
σεις σε μεγαλύτερους χρόνους και σε διαφο-
ρετικά βαρέλια ώστε  τα επόμενα χρόνια να 

έχουμε έναν ικανό όγκο γνωστικών πληρο-
φοριών για αυτό καθώς και για ποιες μπο-
ρεί να είναι οι δυνατότητες του αποστάγμα-
τος με το πέρασμα του χρόνου», τονίζουν οι 
ιδιοκτήτες.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τόσο το απο-
σταγματοποιείο όσο και το οινοποιείο της οικο-
γένειας, είναι επισκέψιμα και προσφέρονται 
για περιήγηση με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να 
γνωρίσουν τις διαδικασίες παραγωγής αλλά 
και γευτούν τα προϊόντα τους.  

     Προϊόντα Χαλκού 
&Καζάνια για Τσίπουρο

Ο Θεόφιλος Μ. Παυλίδης, συνεχίζει αυτή την 
παράδοση για τρίτη γενιά προσθέτοντας εκτός 
από την εμπειρία και τα μυστικά της τέχνης, 
σύγχρονα μηχανήματα και τρόπους 
επεξεργασίας για τέλειο φινίρισμα με 
πιστοποιημένα υλικά για απόλυτη ασφάλεια.

σύγχρονα μηχανήματα και τρόπους 
επεξεργασίας για τέλειο φινίρισμα με 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΟΥ - ΚΑΖΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
17o ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ, ΤΗΛ: 2310 722290, ΦΑΞ: 2310 510239, ΚΙΝ: 6977 152410
e-mail: info@kazania-tsipourou.gr, site: www.kazania-tsipourou.gr Περίπτερο 16  | Stand  2

Ο Γ. Χριστόπουλος µε την 
αδερφή του Αντωνία, ιδιο-
κτήτες της εταιρίας. H έδρα 
της είναι στη Σκιλλουντία 
Ολυµπίας στο ∆ήµο Ανδρί-
τσαινας- Κρεστένων. 
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Η  ετικέτα ενός κρασιού είναι το 
σημαντικότερο κομμάτι του 
συνολικού packaging, του-
λάχιστον στις περιπτώσεις ό-
που ο αγοραστής έρχεται σε 

οπτική επαφή με τις φιάλες πριν κάνει 
την τελική επιλογή του. Έτσι, είναι πο-
λύ σημαντική σε ένα κατάστημα λιανι-
κής πώλησης, λιγότερο όμως σημαντι-
κή σε ένα εστιατόριο. Βέβαια ο τρόπος 
που καταλήγει ένας παραγωγός σε μια 
συγκεκριμένη ετικέτα είναι δαιδαλώ-
δης. Ας προσπαθήσουμε να τον προσεγ-
γίσουμε αναλύοντας σύντομα μερικές 
εξαιρετικά επιτυχημένες, για διαφορε-
τικούς λόγους και σε ποικίλους τομείς 
της οινικής αγοράς, ετικέτες.

Molly Dooker
Το οινοποιείο Molly Dooker στην Mc 
Laren Vale της Αυστραλίας παράγει 
Shiraz υψηλής τιµής ενώ έχει αποσπάσει 
εξαιρετικές βαθµολογίες από τον Robert 
Parker, µε αποτέλεσµα τα κρασιά να γίνονται 
ανάρπαστα πριν καν κυκλοφορήσουν στο 
εµπόριο. 
 Μοντέρνα ετικέτα αλλά µε παραστάσεις 
σχετικά κλασικές
 Αντισυµβατική - αποµονωµένη, είναι 
σχεδόν αδύνατον να καταλάβει κάποιος ότι 
είναι ετικέτα κρασιού
Αν και φαινοµενικά απλή, είναι σύνθετη σε 
γραφιστικό επίπεδο
 ∆ηµιουργικά µοιάζει απλοϊκή, αλλά 
διαθέτει πολυπλοκότητα µόνο για όποιον 
θέλει να ασχοληθεί
 Σε πρώτο πλάνο το όνοµα του κρασιού
 Ευχάριστη, κινηµατογραφική, χωρίς να 
δηλώνει την υψηλότατη τιµή του
 Στοχεύει στην έκπληξη, είτε αυτού που 
έχει ακούσει το κρασί και πρωτοβλέπει 
την ετικέτα, είτε αυτού που βλέπει την 
ετικέτα και στην συνέχεια δοκιµάζει ένα 
συναρπαστικό κρασί.    
 Ετικέτα µε cult χαρακτήρα, που καινοτοµεί 
και σίγουρα έχει το δικό της κοινό.

ΚΕΙΜΕΝΟ  ∆ηµήτρης Αλεξίου  & Κωνσταντίνος Λαζαράκης  
MW των Wine Wonders

Για να είναι σαν έρωτας 
με την πρώτη ματιά
Υπόκειται σε νοµοθεσίες, παραδόσεις και -ίσως πάνω απ’ 
όλα- στο προσωπικό γούστο του οινοποιού. Όµως η ετικέτα 
του κρασιού πρέπει να είναι εργαλείο, για να το βοηθήσει να 
προσελκύσει τον «κατάλληλο» καταναλωτή, ο οποίος θα είναι 
σε θέση να εκτιµήσει και το περιεχόµενο της φιάλης

Αγορά  Ο ρόλος της ετικέτας
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Kistler
Τα Chardonnay και τα Pinot Noir του Kistler 
από την Καλιφόρνια θεωρούνται ανάµεσα 
στα κορυφαία και πιο ακριβά του είδους. Το 
στυλ της ετικέτας του είναι ένα από τα πιο 
συχνά µιµούµενα στον Νέο Κόσµο, για κρασιά 
υψηλών τιµών.
 Μινιµαλιστική ετικέτα, µε µεγάλες 
περιοχές «γραφιστικού κενού»
 Το όνοµα του παραγωγού σαν 
σηµαντικότερο στοιχείο της ετικέτας
 Καλλιγραφική γραµµατοσειρά, δίνοντας 
έναν τόνο κλασικού και premium προϊόντος, 
χωρίς όµως η ετικέτα να είναι αυστηρά 
κλασική
 Η επιλογή χρωµάτων ενισχύει την εικόνα 
υψηλής ποιότητας
 Η ποικιλία δεν αναφέρεται, κάτι σπάνιο για 
κρασιά Νέου Κόσµου
 Αναφέρεται ο αµπελώνας που δίνει ένα 
επιπλέον στοιχείο prestige
 Η συνολική παραγωγή αναφέρεται, 
διακριτικά µεν αλλά ευδιάκριτα, που δίνει την 
εικόνα της σπανιότητας
 Από τις ετικέτες που δεν θέλουν να πουν 
πολλά, γιατί έχει πολλά να πει το κρασί.

Brunello di Montalcino
To Brunello του Biondi Santi είναι ένα από 
τα πιο ιστορικά κρασιά της Ιταλίας, µιας και 
αυτό ξεκίνησε την Ονοµασία Προέλευσης 
Brunello di Montalcino”. 
  Όνοµα του παραγωγού σε πρώτο πλάνο.
 Ετικέτα απίστευτα παλαιοµοδίτικη
  Γραφιστικά είναι στηµένο σαν «φτιάχτηκα 

πριν ανακαλυφθούν οι γραφίστες»
  Στυλ που φωνάζει «Ιταλία» και καµαρώνει
Το οικόσηµο δηλώνει την αριστοκρατία, το 
ίδιο και η γραµµατοσειρά
  Αυστηρό ύφος, χωρίς περιθώρια 

για αστεία.

Yellow Tail
Το Yellow Tail είναι ένα κρασί από 
την Αυστραλία, χαµηλής τιµής, που 
όµως έφτασε να πουλάει διεθνώς 
πάνω από 100 εκατοµµύρια φιάλες.
 Ετικέτα που ξεκίνησε ολόκληρο 
κίνηµα στο σχεδιασµό ετικετών 
κρασιού, τα λεγόµενα «critters», 
δηλαδή ετικέτες µε ζώα
 Σε πρώτο πλάνο το γραφιστικό 
του καγκουρό, που δηλώνει 
προέλευση
 Όνοµα εύκολο, απλό σχέδιο για 
νεαρό κοινό που δεν θα εντρυφήσει
 ∆εν είναι ένα φθηνό κρασί, το 
δείχνει και είναι υπερήφανο γι’ αυτό  
 Ετικέτα που θα µπορούσε να 
υπογράφει προϊόν άλλης κατηγορίας.

Grange of Penfords
Το Grange των Penfolds είναι 
ένα από τα πιο ιστορικά και 
ακριβά κρασιά του Νέου Κόσµου 
και ένα από τα ακριβότερα του 
πλανήτη. Ένα κλασικό κρασί εκτός 
Ευρώπης.
• Κλασικός σχεδιασµός
• ∆εν υπάρχουν σχεδιαστικές 
υπερβολές, υπάρχει όµως 
ξεχωριστή ταυτότητα
• Υπάρχουν πάνω από 150 λέξεις 
στην ετικέτα (!) αναλύοντας την 
ιστορία αλλά και την παραγωγή
• Σαφέστατα, η ετικέτα έχει άποψη 
και δεν φοβάται να την υποστηρίξει
• Προσδίδει στο κρασί έναν 
αυθεντικό αρτιζάνικο-χαρακτήρα
• Αναφέρεται ο αριθµός φιάλης, 
που δίνει την αίσθηση του σπάνιου, 
αλλά όχι η συνολική παραγωγή, 
µιας και έχουµε ένα κρασί που η 

ετήσια ποσότητα δεν 
γίνεται γνωστή, αλλά 
που είναι σχεδόν 
σίγουρα πάνω από 
70.000 φιάλες
•Απαιτεί γνώση από 

τον καταναλωτή. ∆εν 
τραβάει, αλλά δίνει την 

αίσθηση του all times classic.

84-87_Etiketes.indd   85 12/9/15   7:52 PM



86    Wine Trails

Αγορά  Ο ρόλος της ετικέτας

Romanee Conti
Απλά, το πιο ακριβό ερυθρό κρασί του 
πλανήτη, ένα από τα πιο σπάνια και 

δυσεύρετα. Η ετικέτα του Romanee 
Conti είναι κοµµάτι του θρύλου.
 Ετικέτα εξαιρετικά παραδοσιακή
 Σχεδόν άσχηµη ή αδιάφορη 
σχεδιαστικά
 Καµία δηµιουργική ή γραφιστική 
έξαρση
 Εξαιρετικά πολύπλοκη – 
υπάρχουν µέχρι και οι υπογραφές 
των συνιδιοκτητών!
Αναφέρονται οι ελάχιστες φιάλες 
της συγκεκριµένης χρονιάς
 Σε πρώτο πλάνο είναι η 
ονοµασία προέλευσης
 ∆ηλώνει πως απαιτεί άτοµα που 
γνωρίζουν τι σηµαίνει αυτό το κρασί 
πολύ πριν δουν την φιάλη
 Τίποτα δεν δηλώνει, σε επίπεδο 
ετικέτας, πως µιλάµε για µια 
Βουργουνδία των 10.000 ευρώ και 
όχι για µια των 100 ευρώ ή των 
10 ευρώ. Το κρασί αυτό δεν θέλει 
ετικέτα για να πουλήσει, γι’ αυτόν 

τον λόγο έχει µια ετικέτα που αφορά 
τους «µύστες». 

Domaine 
de l’ Ecu 
Το Domaine de l’ Ecu είναι ένα από τα 
κτήµατα που έφεραν την επανάσταση 
των φυσικών κρασιών στην Γαλλία και 
συγκεκριµένα στην ονοµασία προέλευσης 
Muscadet. Εδώ έχουµε το Expression de 
Gneiss, ένα κρασί που πουλά σε δεκαπλάσια 
τιµή από ένα µέσο Muscadet
 Μάλλον άσχηµη ή και «χοντροκοµµένη» 
ετικέτα
 Επιτηδευµένα «χωριάτικη»

 Πολύπλοκη, µε πολλές 
γραµµατοσειρές, µεγέθη, 
πληροφορίες 
 Σε πρώτο πλάνο 
(σχεδιαστικά αλλά και στο 
όνοµα) το έδαφος που 
παράγει αυτό το κρασί
 Σε περίοπτη θέση το 
λογότυπο του Demeter, 
του οργανισµού που κάνει 
διαπίστευση βιοδυναµικών 
κρασιών
 Μια ετικέτα που 
στοχεύει εξαιρετικά 
αυτούς που θέλει 
εµπορικά (τους λάτρεις 
των φυσικών κρασιών) 
έχοντας µια ουσιαστικά 
αντιεµπορική ετικέτα 
(αυτό δηλαδή που 
θέλουν οι εν δυνάµει 
αγοραστές)
 Τίποτα επάνω 
της δεν φωνάζει, 
αλλά συνολικά λέει 
δυνατά αυτό που 
θέλει να πει.

Το σωστό «κλικ»
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι μια ετικέτα, σήμερα, 
δεν αρκεί να αναφέρει όνομα παραγωγού, περιο-
χή, ποικιλία και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ό-
πως και για να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, δεν αρ-
κεί να δεις την ταυτότητά του, που αναφέρει «τε-
χνικές» λεπτομέρειες όπως ονοματεπώνυμο, η-
μερομηνία και τόπο γέννησης, χρώμα μαλλιών 
και ματιών και λοιπά στοιχεία που δεν είναι απα-
ραιτήτως μοναδικά. Πολύ μεγαλύτερο ρόλο παί-
ζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα εσω-
τερικά του γνωρίσματα και χαρίσματα, το στυλ 
του, το ύφος και η αισθητική του και άλλα εντε-
λώς προσωπικά δεδομένα. Έτσι, για να αποφασί-
σεις να τον πλησιάσεις και να τον γνωρίσεις πε-
ρισσότερο, να εμβαθύνεις μαζί του, να κάνεις πα-
ρέα και να μοιραστείς πράγματα, πρέπει κάτι επά-
νω του να σου κάνει «κλικ». Ακριβώς το ίδιο συμ-
βαίνει και με το κρασί! Η ετικέτα του, πρέπει να 
σου κάνει το σωστό «κλικ». 

H Wine Wonders, που δηµιουργήθηκε το 2013, στοχεύει στο να βοηθήσει οινοπαραγωγικές εταιρίες στην 
επικοινωνία των προϊόντων τους, από την ετικέτα µέχρι την διαφηµιστική προβολή. www.winewonders.com
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Il patrimonio salvato
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Συνέντευξη Julia Harding MW

Tα ελληνικά κρασιά καλύπτουν 
το εύρος του φάσµατος  

της παγκόσµιας γεύσης,  
αρκεί να επισηµάνει κανείς την 

αυστηρότητα της δοµής του 
Ασύρτικου ή την εξελικτική 

δυναµική του Ξινόµαυρου και 
πολλά ακόµα χαρακτηριστικά 

όσα και οι ελληνικές ποικιλίες,  
επισηµαίνει η MW Julia 

Harding.
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«Η αγάπη µου για το κρασί είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε το 
άπειρο εύρος της διαφορετικότητάς του» δηλώνει στο Wine 
Trails η διεθνούς φήµης Master of Wine, Julia Harding, η 
οποία ήδη «βλέπει» τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσµιο 
οινικό χάρτη αλλά και το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει 
µέσω της γαστρονοµίας και της τουριστικής βιοµηχανίας

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ WINE TRAILS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
Η ΓΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ

Σημαντικό μερίδιο καταναλωτών κι ε-
παγγελματιών παγκοσμίως δείχνει να 
δυσκολεύεται στο άκουσμα και μόνο 
των ονομάτων των ελληνικών ποικι-
λιών. Πιστεύετε πως η χρήση της ελλη-
νικής γλώσσας στις ετικέτες αποτελεί 
εμπόδιο των ελληνικών κρασιών;
J.H. Δυστυχώς ναι, πρόκειται για μια 
πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, 
ωστόσο, αν τα ονόματα των ελληνικών 
ποικιλιών γράφονται στο λατινικό αλ-
φάβητο, νομίζω πως τα πράγματα γίνο-
νται ευκολότερα για όλους. Έτσι μετριά-
ζει κανείς τις δυσκολίες της πρώτης επα-
φής, κάτι σημαντικό αν υπολογίσουμε 
πως το ελληνικό κρασί είναι πραγματι-
κά νέο, αν όχι άγνωστο, για πολλές αγο-
ρές. Ακολούθως, μετά τη σταδιακή γνω-
ριμία επέρχεται η οικειότητα, άρα αντι-
λαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό εί-
ναι η πρώτη φάση να περιοριστεί. Βέβαια 
τα ελληνικά κρασιά δεν είναι τα μόνα 
που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Πολλοί οινογράφοι συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούν το διαχωρισμό νέου 
και παλαιού κόσμου του κρασιού, κατά 
πολλούς άλλους ξεπερασμένο. Πού θα 
κατατάσσατε την Ελλάδα; 
J.H. Δε νομίζω πως ο συγκεκριμένος δι-
αχωρισμός καλύπτει την ελληνική περί-
πτωση, όπως κι αρκετές άλλες. Η Ελλά-
δα είναι μια χώρα με πραγματικά μακρά 
οινική ιστορία και ταυτόχρονα με σημα-
ντικά συντομότερη ιστορία στην παρα-

γωγή αναγνωρίσιμων κρασιών ποιότη-
τας. Είναι λοιπόν κάτι πιο σύνθετο από 
έναν απλό διαχωρισμό.

Υπάρχει κάτι στα ελληνικά κρασιά που 
μπορεί να προσεγγίσει κάτι περισσότε-
ρο από τις ματιές αγοραστών και κατα-
ναλωτών διεθνώς;
J.H. Θα έλεγα πως τα καλύτερα ελλη-
νικά κρασιά προσφέρουν απλόχερα, α-
ρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά 
ταυτόσημα της Ελλάδας ως οινοπαραγω-
γού χώρας, δηλαδή του συνδυασμού εν-
δογενών ποικιλιών με μοναδικά terroir. 
Αναμφίβολα, αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι του παγκόσμιου οινικού χάρτη 
για κάθε οινικό εξερευνητή.

Πιστεύετε πως τα ελληνικά κρασιά δια-
θέτουν κάποια αυθεντικά χαρακτηριστι-
κά, ως συντριπτικά πλεονεκτήματα ένα-
ντι του ανταγωνισμού;
J.H. Θα επιμείνω στην προηγούμενή 
μου απάντηση. Υπάρχει ένας αριθμός ε-
ξαιρετικών ελληνικών κρασιών που εκ-
φράζει ξεκάθαρα τη μοναδικότητα του 
συνδυασμού ενδογενών ποικιλιών και 
terroir, κρασιά που δεν μπορούσαν να 
προέρχονται από άλλα οινοπαραγωγικά 
σημεία. Από την άλλη, δεν νομίζω πως 
υπάρχει κάποιο σαφές πλεονέκτημα ό-
ταν η κουβέντα φτάνει στην τιμολόγη-
ση. Η Ελλάδα έχει την τεράστια ευκαι-
ρία να φέρει κόσμο στο ελληνικό κρασί 
μέσω της γαστρονομίας και της τουριστι-

κής βιομηχανίας. Δεν είναι ωστόσο τό-
σο απλό όσο ακούγεται, χρειάζονται συ-
ντονισμένες προσπάθειες για τη διαρκή 
προσφορά υψηλού επιπέδου προϊόντων 
και υπηρεσιών. Ακολούθως, θα πρέπει 
να ξεπεραστεί η όποια προσδοκία των ε-
πισκεπτών για φθηνό ελληνικό κρασί με 
στενά τιμολογιακά κριτήρια. Εξίσου ση-
μαντικό χαρακτηριστικό είναι πως τα ελ-
ληνικά κρασιά καλύπτουν μεγάλο εύρος 
του φάσματος της παγκόσμιας γεύσης. 
Παίρνοντας ως παράδειγμα ποικιλιακά 
κρασιά μπορούμε να επισημάνουμε την 
αρωματικότητα του Μοσχοφίλερου, την 
αυστηρότητα της δομής του Ασύρτικου, 
τον στρογγυλό και φρουτώδη χαρακτήρα 
του Αγιωργίτικου, την εξελικτική δυνα-
μική του Ξινόμαυρου και πάρα πολλά α-
κόμα χαρακτηριστικά όσα και οι ελληνι-
κές ενδογενείς ποικιλίες. 

Θεωρείτε πως υπάρχει κάποιο κρίσιμο ε-
πόμενο βήμα που πρέπει να γίνει για το 
ελληνικό κρασί;
J.H. Ελπίζω πως άκρως πρωτοπόρες εκδη-
λώσεις όπως το Greek Wine Festival, που 
έγινε για πρώτη φορά φέτος, μπορούν να 
δώσουν την ευκαιρία στους καταναλωτές 
μεγάλων αγορών, όπως της Μ. Βρετανίας, 
να ευχαριστηθούν τα ελληνικά κρασιά σε 
οικείο περιβάλλον. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα, αν συνυπολογίσει κάποιος πως 
οι περισσότεροι επαγγελματίες αγοραστές 
διεθνώς διατηρούν σημαντικές επιφυλά-
ξεις για το ελληνικό κρασί.  

«Η αγάπη µου για το κρασί είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε το άπειρο εύρος της 
διαφορετικότητάς του» δηλώνει στο Wine Trails η διεθνούς φήµης Master 
of Wine, Julia Harding, η οποία ήδη «βλέπει» τη θέση της Ελλάδας στον 
παγκόσµιο οινικό χάρτη αλλά και το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει µέσω 
της γαστρονοµίας και της τουριστικής βιοµηχανίας
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Οινική εκπαίδευση

ΜΥΣΤΕΣ ΣΤΟ  
ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ  
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
Η ανάδειξη της Νέας Ζηλανδίας ως οινοπαραγωγού χώρας µε 
την υψηλότερη τιµή εξαγωγής καθιστά περισσότερο επίκαιρη 
από ποτέ µια γευστική δοκιµή εναλλακτικών κρασιών της

Ε εναλλακτικές ποικιλίες - Η νέα 
εποχή της Νέας Ζηλανδίας», ή-
ταν το κεντρικό θέμα του σεμι-
ναρίου (masterclass επί το λαϊ-
κότερον) που διοργανώθηκε με 

επιτυχία το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, από 
την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οι-
νολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.).
Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί 
τμήμα ενός κύκλου ανεξάρτητων σεμι-
ναρίων κι εργασιών που έχουν στόχο να 
συμβάλλουν στη γνώση και εξέλιξη των 
ικανοτήτων τόσο των μελών της Ένωσης, 

όσο και άλλων επαγγελματιών που σχετί-
ζονται με τον οίνο. 
Η διαρκής ανοδική παγκόσμια δημοσιό-
τητα των λεγόμενων εναλλακτικών ποι-
κιλιών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της 
Νέας Ζηλανδίας την τελευταία 5ετία,  ως η 
οινοπαραγωγού χώρας με την υψηλότερη 
εξαγώγιμη τιμή στις περισσότερες τιμολο-
γιακές κατηγορίες ήρεμων κρασιών, απο-
τέλεσαν τα σημεία-κλειδιά για την επιλο-
γή της θεματικής ενότητας, αφού αποτελεί 
ένα φαινόμενο που απασχολεί τον διεθνή 
κόσμο του κρασιού.  

Χαρακτηριστικά 
στιγµιότυπα του 
σεµιναρίου. Η 
αποτύπωση της 
υψηλής ποιότητας 
και του έντονου 
χαρακτήρα των 
κρασιών στα ποτήρια, 
προβληµάτισε 
τους έντονα τους 
συµµετέχοντες

ΚΕΙΜΕΝΟ Κώστας Λώνης * Οινολόγος 
Βασίλης Πατάκης * Οινόφιλος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Studio ALL4MAT  
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ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
 Man O War, Gravestone Semillon 2012, Auckland 

  Coopers Creek, bell ringer Albarino 2014, Gis-
borne

  Milton te arai vineyard Chenin blanc 2014, Gis-
borne Esk Valley Verdelho 2014, Hawkes bay

 The Paddler G.Veltliner 2013, Marlborough

 Pyramid Valley, Pinot Blanc 2011, Marlborough

 Staete land  T Viognier 2013, Marlborough

  MT DIFFICULTY WINES, roaring mtg Pinot gris 
2014, Central Otago

 Ripon Gewurztraminer 2014, Central Otago

 Trinity hill tempranillo 2013, Gimblett Gravel

 Fromm Malbec 2009, Marlborough

 Framingham, Montepulciano 2010, Marlborough
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ESK VALLEY VERDELHO, HAWKES BAY, 2014
Παρουσιάζει µύτη µέτριας προς υψηλής αρωµατικής έντασης, γεµάτη lime 
και τροπικά φρούτα που υποστηρίζονται από νότες ανθών και µπαχαρικών. 

Στο στόµα έχει µεγάλη φρεσκάδα λόγω της σχετικά υψηλής οξύτητας αλλά 
και του έντονου χαρακτήρα φρούτων όπως λεµόνι, ροδάκινο και µανταρίνι. 
Ένα µέρος του ζύµωσε και παρέµεινε µε τις οινολάσπες σε γαλλικά δρύινα 

βαρέλια και αυτό έχει προσδώσει µια γλυκιά αίσθηση που συνδυάζεται 
όµορφα µε τα 5 gr/lt σακχάρων και το 13,50% αλκοόλ σε ένα εκρηκτικά 

γευστικά µακρύ τελείωµα. 

PYRAMID VALLEY PINOT BLANC 
GROWERS COLLECTION, KERNER 

ESTATE VINEYARD 2011
(εµφιάλωση 2015) Απαλό χρυσαφί, διαθέτει πυκνότητα κι ένταση 
µε ώριµα πυρηνόκαρπα κι εξωτικά φρούτα (ροδάκινο,βερίκοκο 
,mango,ανανά) µέλι και σιρόπι φρούτων, ενώ το πέρασµα από 
τα γαλλικά βαρέλια προσδίδει νότες µπαχαρικών και  ξηρών 
καρπών. Γευστικά διατηρεί τον ίδιο χαρακτήρα και ένταση.Η  
υψηλή και διαρκής οξύτητα ισορροπεί ιδανικά µε τα13gr/l 
υπ.σάκχαρα και το14,50% vol . Υπερσυµπτυκνωµένο, 
διαθέτει σύνθετο τελείωµα µακράς διάρκειας.

STAETE LANDT 
VIOGNIER 2014
Κρασί µε έντονο αρωµατικό προφίλ 

που προσφέρει απλόχερα ώριµα 
και αποξηραµένα πυρηνόκαρπα 
φρούτα όπως βερίκοκο αλλά και 
ανθικές νότες όπως βιολέτα. 
Πληθωρικό στο στόµα µε 
πλούσιο σώµα και ένταση, 
φρέσκο και γεµάτο ώριµα 
και ζουµερά λευκόσαρκα 
φρούτα. Τα 6 gr/l υπ. σακχάρων 
συµβάλουν στην απαλή υφή του 
και το 14% vol  ενσωµατένεται 
σ' ένα λεπτό βουτυρένιο 
στρώµα ξηρών καρπών, προιόν 
της ζύµωσης και παραµονής µε 
τις οινολάσπες για 8 µήνες σε 
παλιά γαλλικά δρύινα βαρέλια. 
∆ιαθέτει µακρύ τελείωµα µε 
νότες φλούδας πορτοκαλιού και 
grapefruit. 

(εµφιάλωση 2015) Απαλό χρυσαφί, διαθέτει πυκνότητα κι ένταση 
µε ώριµα πυρηνόκαρπα κι εξωτικά φρούτα (ροδάκινο,βερίκοκο 
,mango,ανανά) µέλι και σιρόπι φρούτων, ενώ το πέρασµα από 
τα γαλλικά βαρέλια προσδίδει νότες µπαχαρικών και  ξηρών 

GREYWACKE ‘WILD 
SAUVIGNON’ 2012
Εξαιρετικό δείγµα εναλλακτικού ύφους 
από µη εναλλακτική ποικιλία.
Καρπός  από τις  Brancott Valley και 
central Wairau Plains, συλλέγεται 
χειρονακτικά και µηχανικά. Ακολουθεί 
άµεση κι απαλή πίεση. Ψύξη, 
απολάσπωση και διαµερισµός σε 
δρύινα βαρέλια, η  συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων είναι  2ης 
,3ης  και 4ης χρήσης. Η αλκ. 
ζύµωση διήρκησε ως και 6 
µήνες σε κάποια βαρέλια και 
πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά 
από ενδογενή στελέχη. 
Εφαρµόστηκε περιοδικό baton-
nage και τα 2/3 των βαρελιών 
πραγµατοποίησαν αυθόρµητη 
µηλ. µετατροπή.12 µήνες µετά 
µεταφέρθηκε εκτός βαρελιών 
για τους επόµενους  5 µήνες. 
Εµφιαλώθηκε τον Οκτώβριο 
του 2013 και ξεκουράστηκε για 
3 επιπλέον µήνες. 14.0% vol,  
3.25 pH, 6.7 g/l (σε H2SO4) και 
αλληλοσυµπληρούµενα επίπεδα  
πολυπλοκότητας , ισορροπίας 
και συµπύκνωσης.
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Οινική πανδαισία 
με σπάνια σταφύλια 
Αηδάνι, Βιδιανό, Μαυροτράγανο, Μαυρούδι, Βερτζαµί, 
Τσαπουρνάκος, Ληµνιώνα και τόσες ακόµη ποικιλίες προσφέρουν 
µια διαφορετική εµπειρία για το εορταστικό τραπέζι και όχι µόνο...

Λευκό σταφύλι με λουλουδάτα α-
ρώματα που καλλιεργείται κυρίως 

στη Σαντορίνη και τα νησιά των Κυκλά-
δων είναι το Αηδάνι, ενώ το Βιδιανό εί-
ναι μια από τις αρχαιότερες αυτόχθονες 
λευκές ποικιλίες της Κρήτης που ξεχω-
ρίζει για το άρωμα και τη φινέτσα της. 
Και δεν είναι μόνο αυτά:

ΜΑΥΤΟΤΡΑΓΑΝΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Η ερυθρή πρόταση της Σαντορίνης ακού-
ει στο όνομα Μαυροτράγανο.  Ένα από τα 
πολλά άγνωστα σταφύλια του Κυκλαδίτι-
κου αμπελώνα, που οι προσπάθειες των οι-
νοποιών –προς τέρψη των οινόφιλων- κα-
τάφεραν να σώσουν από την εξαφάνιση. 

ΜΑΥΡΟΥ∆Ι ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Με αυτό το όνομα συναντούμε πολλά 
σταφύλια στην Πελοπόννησο, την Ήπει-
ρο, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. 
Το δε κοινό τους χαρακτηριστικό είναι το 
μαύρο χρώμα του φλοιού τους. 

ΒΕΡΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Σταφύλι με αξιόλογο χρώμα και φρούτο, 
που καλλιεργείται στη βόρεια Πελοπόν-
νησο και τα Ιόνια νησιά.

ΛΗΜΝΙΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ

Μια από τις σπάνιες ποικιλίες της Θεσσα-

ΑΗ∆ΑΝΙ  
ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Μια ενδιαφέρουσα µονοποικιλιακή 
οινοποίηση, από ένα όχι τόσο γνωστό 
σταφύλι, το λευκό Αηδάνι µε τα λουλουδάτα 
αρώµατα, που καλλιεργείται κυρίως στη 
Σαντορίνη και τα νησιά του Αιγαίου. ∆ίνει ένα 
όµορφο λευκοκίτρινο κρασί µε δροσιστική 
οξύτητα και ευχάριστη επίγευση. 

ΚΥ∆ΩΝΙΤΣΑ  
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΟΥ 
Ανακαλύψτε τις αρετές του σπάνιου 
σταφυλιού της Λακωνίας δοκιµάζοντας το 
κρασί της οικογένειας Θεοδωρακάκου, από 
τους ιδιόκτητους αµπελώνες που βρίσκονται 
ανάµεσα στο Γύθειο και τη Σπάρτη. Με 
δροσιστική οξύτητα, υπέροχο αρωµατικό 
βάθος και σήµα κατατεθέν, το επίµονο άρωµα 
που παραπέµπει στο κυδώνι γλυκό.

ΤΙΝΑΚΤΟΡΩΓΟΣ  
ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 
Εντυπωσιάζει η λαµπερή χρυσαφένια 
φορεσιά του. Στη µύτη σαγηνεύουν τα 
αρώµατα τροπικών φρούτων µε βοτανικές 
νύξεις και µια ιδέα λουκούµι τριαντάφυλλο. 
Πλούσιο στόµα µε µέτρια οξύτητα και 
ευχάριστη επίγευση. Από την οµώνυµη σπάνια 
ποικιλία, της οικογένειας των Ασπρουδών 
που καλλιεργείται στην Ηλεία.

ΒΙ∆ΙΑΝΟ 
 ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΠΙΝΑΣ  
MEDITERRA
Εντυπωσιάζει η λαµπερή χρυσαφένια φορεσιά 
του. Στη µύτη σαγηνεύουν τα αρώµατα 
τροπικών φρούτων µε βοτανικές νύξεις και 
µια ιδέα λουκούµι τριαντάφυλλο. Πλούσιο 
στόµα µε µέτρια οξύτητα και ευχάριστη 
επίγευση. Από δύο καθαρόαιµες και σπάνιες 
Κρητικές ποικιλίες.  

PETITE FLEUR  
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ 
Ντελικάτο ροζέ από τη σπάνια αχαϊκή ποικιλία 
Σιδερίτης. Με ωραίο παλ φόρεµα, και 
διακριτικό άρωµα λουλουδιών, κερασιών, 
γλυκού βύσσινο. Φινετσάτο, µε ευπρόσδεκτη 
την επίθεση δροσιάς που το συνοδεύει από τη 
στιγµή που θα το βάλουµε στο στόµα µας έως 
το σβήσιµό του.

Α∆ΑΜΑΣΤΟ  
Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗ
H Tsantalis οινοποιεί Μαυρούδι από τη 
Μαρώνεια, που καλλιεργείται σύµφωνα µε 
τις αρχές της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 
Επιπλέον, χρησιµοποιεί ιθαγενείς ζύµες στην 
αλκοολική ζύµωση για την απόδοση της 
καθαρής έκφρασης του terroir.

Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Νέτσικα Η ΚΑΒΑ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
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Η δυσκολοπρόφερτη ποικιλία 
Τσαπουρνάκος είναι ένας 

κλώνος του ατίθασου Caber-
net Franc που δίνει ένα κρασί 

µε αρώµατα λουλουδιών, 
φρούτων, µπαχαρικών και 

νύξεις σοκολάτας και καπνού. 
Κοµψό µε φινετσάτες τανίνες 

και επίγευση που διαρκεί. 

Μια πολυδιάστατη ερυθρή 
ποικιλία από τη Σαντορίνη 
που βρήκε τον δρόµο της 

στο οινικό προσκήνιο. 
Έντονο κρασί µε µπαχαρένια 
αρώµατα, πλούσιες τανίνες, 

ισορροπηµένη οξύτητα και 
πιπεράτη επίγευση. 

Άκρως ενδιαφέρον το Μαύρο 
Καλαβρυτινό της οινοποιίας 

Τετράµυθος από το Άνω 
∆ιακοπτό. Το φρούτο βαδίζει 

µε τα µπαχαρικά, χωρίς 
να λειώνει. Οι στιβαρές 

τανίνες προσθέτουν πόντους 
στο στόµα. Και η αρµονία 
χαρακτηρίζει το σύνολο.

Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου 
ανέδειξε τη φινέτσα από τρεις 

ιστορικές ποικιλίες: Ληµνιό, 
Μαυροτράγανο και Μαυρούδι. 

Το χαρµάνι τους µας χάρισε 
ένα λαµπερό ερυθρό κρασί µε 

επίµονη επίγευση. 

Εξαιρετική γηγενής ποικιλία 
που χάρη στην ευαισθησία 

των οινοπαραγωγών 
δεν χάθηκε από το οινικό 

στερέωµα. Ρουµπινί χρώµα 
και σαγηνευτικά αρώµατα 

καθώς και νύξεις µπαχαρικών 
κατακλύζουν τη µύτη. 

Ένα σκουρόχρωµο και στιβαρό 
ερυθρό κρασί για την ώρα 

που θα φτάσουν τα αλλαντικά 
και τα λουκάνικα. Με σωστό 

φόντο βανίλιας, δυνατό άρωµα 
καπνού, πιπέρια, υψηλή 

οξύτητα και ζωηρές τανίνες. 
Από την οµώνυµη, εξαιρετικά 

σπάνια ποικιλία.

λίας. Σήμα κατατεθέν της, ο βοτανικός 
και φρουτώδης χαρακτήρας. 

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΚΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ερυθρό σταφύλι που καλλιεργείται απο-
κλειστικά στον Βελβεντό και μας χαρίζει 
βαθύχρωμα, πλούσια κρασιά.
Για ορισμένους από τους αγαπητούς α-
ναγνώστες, ίσως τα παραπάνω σταφύ-
λια να ακούγονται άγνωστα και εξωτικά. 
Οι φανατικοί όμως οινόφιλοι, που επι-
θυμούν διακαώς να διευρύνουν τους 
γευστικούς τους ορίζοντες με συνεχώς 
και πιο νέες αφίξεις, τα έχουν βάλει ήδη 
στο λεξιλόγιό τους.
Σε αυτούς λοιπόν, τους όλο ενθουσιασμό 
εραστές του κρασιού, αλλά και στους πα-
ραδοσιακούς φίλους του, φέτος τα Χρι-
στούγεννα προτείνω κρασιά από ελλη-
νικά σπάνια σταφύλια.  

AVATON  ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΚΟΣ  ΚΤΗΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΛΗΜΝΙΩΝΑ  ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ

ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ

ΓΕΡΟΝΤΟΚΛΙΜΑ ΒΕΡΤΖΑΜΙ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ 
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ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ 
ΝΕΜΕΑ 

Το Κτήμα Παλυβού βρίσκεται στην 
Αρχαία Νεμέα. Πρόκειται για ένα 

παλιό αγρόκτημα της οικογένειας και 
κανείς δεν θυμάται πότε φυτεύτηκε το 
πρώτο αμπέλι. Από το 1995 όμως που, α-
κολουθώντας τις επιταγές των καιρών, 
το παλιό παραδοσιακό πατητήρι αντικα-
ταστήθηκε από ένα σύγχρονο οινοποι-
είο, ξεκίνησε η νέα, άκρως δυναμική ε-
ποχή του. Σήμερα, έχοντας στην ιδιοκτη-
σία του έναν από τους δύο μεγαλύτερους 
αμπελώνες στη ζώνη, καλλιεργεί στα ε-
λαφρά, πετρώδη εδάφη της Αρχαίας Νε-
μέας, πάνω από 300 στρέμματα φυτε-
μένα κυρίως με Αγιωργίτικο αλλά και 
με Ροδίτη, Μαλαγουζιά, Chardonnay, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. 

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Η Ammos Reserve είναι μια εκρηκτι-
κή Νεμέα. Ο Γιώργος Παλυβός την πα-
ράγει από έναν αμπελώνα ακριβώς κά-

τω από την κορυφή στο Κούτσι, περιο-
χή σχετικά δροσερή που επιτρέπει την 
αργή ωρίμανση των σταφυλιών. Και ο 
σπουδαίος αυτός Νεμεάτης παραγωγός 
«ξεζουμίζει» με μαγικό τρόπο την ευγε-
νή Ελληνίδα ποικιλία για να μας απο-
πλανήσει με ένα δυνατό κρασί, με γε-
ρά κότσια. Με βαθύ πορφυρό χρώμα 
και πολύπλοκο μπουκέτο που φανε-
ρώνει από τη πρώτη στιγμή τον πλούτο 
του και όσο περνά η ώρα κατευθύνεται 
στην παλέτα των μπαχαρικών. 
Θα σας συναρπάσει τόσο σήμερα, όσο 
και μετά από αρκετά χρόνια παλαίω-
σης. Δοκιμάστε το μαζί με την εμβλη-
ματική γαλοπούλα και κρέατα με πικά-
ντικες σάλτσες. Φυλάξετε και μερικές 
φιάλες στο κελάρι σας. Ο παραγωγός 
του πιστεύει ότι, κάτω από καλές συν-
θήκες διατήρησης, το κρασί θα συνεχί-
σει να εξελίσσεται προς μια καλύτερη 
και πολυπλοκότερη μορφή, για την ε-
πόμενη δεκαετία τουλάχιστον.  

Ετικέτες  Εγχώριες ντίβες
   ΝΕΜΕΑ AMMOS RESERVE ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Ένα ερυθρό σταφύλι που θα βοηθήσει να λαµπρύνετε τις 
άγιες µέρες και τις... άγριες νύχτες σας είναι το Αγιωργίτικο 
που καλλιεργείται στη Νεµέα και δίνει κρασιά βαθύχρωµα, 
βελούδινα, εξαιρετικά θελκτικά. Αναµέσά τους και την κορυφαία 
ετικέτα του Κτήµατος Παλυβού, Νεµέα Ammos Reserve 

Στο στόμα έχει πολύ καλή δομή, φοβερή 
πυκνότητα. Είναι μαλακό, ζεστό, αρωμα-
τικό, με μεγάλης διάρκειας τελείωμα
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Κάθε γουλιά από τη σαγηνευτική 
Νάουσα γεμίζει το στόμα με μετάξι. 
Γλύκα, χάρη και δύναμη μαζί
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 ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Από τότε πέρασαν χρόνια. Το κρα-
σί όμως που ο Στέλιος Μπουτά-

ρης -γιος και συνεχιστής της οινικής 
διαδρομής του Γιάννη Μπουτάρη- πα-
ράγει στο πανέμορφο κτήμα τους στο 
Γιαννακοχώρι της Νάουσας συνεχίζει 
να κρατά μια σταθερή θέση στις προτι-
μήσεις και το τραπέζι μου. Πασιχαρής, 
λοιπόν, σας το παρουσιάζω.
Το κτήμα στο Γιαννακοχώρι, βρίσκεται 
στο ψηλότερο σημείο της αμπελουργι-
κής ζώνης της Νάουσας. Η δημιουρ-
γία και η φύτευσή του με Ξινόμαυρο, 
στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, σημα-
τοδότησε την αναμπέλωση ολόκλη-
ρης της ζώνης, όταν αυτή είχε φτάσει 
στο κατώτερο σημείο της, και επέφε-
ρε την αναγέννηση του κρασιού Νά-
ουσα. Ο πρότυπος αμπελώνας, ανάλο-
γα με το μικροκλίμα, τον προσανατολι-
σμό, τον τύπο εδάφους, το χρησιμοποι-

ούμενο υποκείμενο κ.λπ., έχει διαιρε-
θεί σε 30 αμπελοτεμάχια, το καθένα με 
ειδική φροντίδα. 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Για την παραγωγή του κύριου προϊόν 
του κτήματος, της Νάουσάς του, η ο-
ποία ονομάστηκε Ράμνιστα σύμφωνα 
με το τοπωνύμιο της συγκεκριμένης 
μικροπεριοχής, χρησιμοποιούνται στα-
φύλια από αμπελοτεμάχια με πιο ελα-
φριά εδάφη και χαμηλότερο ph, απο-
σκοπώντας στο υψηλότερο αρωματι-
κό δυναμικό και στην πολυπλοκότη-
τα. Το οποίο κρασί ωριμάζει για 16 μή-
νες σε γαλλικά και αμερικανικά δρύινα 
βαρέλια, χωρητικότητας 225 και 500 l. 
Στη συνέχεια, μετά από την εμφιάλωσή 
του, παλαιώνει ακόμη 6 μήνες. 
Το αποτέλεσμα είναι μια σαγηνευτική 

Νάουσα. Σοβαρή, αλλά με χάρη και δύ-
ναμη. Σας περιγράφω τα δυνατά σημεία 
του. Καταρχάς το ελκυστικό καστανο-
κόκκινο χρώμα. Ακολουθεί το υπέροχο 
ανοιχτό μπουκέτο που αναδύει αρώμα-
τα κερασιών, κυδωνιού, μαρμελάδας, 
πούρου και βανίλιας. Και το κρεσέντο 
έρχεται με τη γεύση. Οι τανίνες του Ξι-
νόμαυρου έχουν μαλακώσει αρκετά, ώ-
στε να χαρίζουν καλή δομή και πλούτο. 
Το κρασί θα εξελίσσει τον γευστικό χα-
ρακτήρα του για μερικά ακόμη χρό-
νια. Γι’ αυτό, φυλάξτε το. Αν πάλι ανυ-
πομονείτε, απολαύστε το στους 16-18oC 
πλάι σε χοιρινό με κρασάτες σάλτσες, 
σε bbq, κρέας με λάχανο, μοσχάρι a la 
bourguignonne και μαζί με έντονα τυριά 
όπως ο μπάτζος. Προνοήστε μόνο και α-
νοίξτε τη φιάλη 1 με 2 ώρες νωρίτερα για 
να δώσετε στο κρασί τον χρόνο να ανα-
πνεύσει και να σας μαγέψει.  

Ο έρωτάς µου για τη Ράµνιστα υπήρξε κεραυνοβόλος. Μια άψογα παλαιωµένη 
Νάουσα µε πολύπλοκο µπουκέτο και τιθασευµένη γεύση...

ΡΑΜΝΙΣΤΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ
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Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟ WINE TRAILS ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ∆ΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΡΜΥΡΑ 2014, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Στο εξαιρετικά καλοφτιαγµένο ώριµο Chardonnay του 
Γιώργου Σκούρα από την Αργολίδα, πλέον έχει µικρή 
συµµετοχή (5%) και η Μαλαγουζιά. Κρασί µε αρωµατική 
πολυπλοκότητα -µοσχοβολά εσπεριδοειδή, βούτυρο, 
βανίλια- και γεµάτη γεύση, τονισµένη από πιπεράτα 
τσιµπήµατα και ωραιότατη οξύτητα. 

PARANGA SPARKLING 2013, 
ΚΥΡ�ΓΙΑΝΝΗ
Κοµψός αφρισµός. Φίνα µύτη 
µε αρώµατα λουλουδιών 
και ροδάκινου. Σατινένια 
γεύση, φρεσκάδα, ισορροπία 
και ήπια γλυκύτητα. 
Ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο 
το καινούργιο αφρώδες της 
Κυρ-Γιάννη είναι χαρµάνι 
Ξινόµαυρου-Ροδίτη-Chardon-
nay από το Αµύνταιο. 

ΠΑΛΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 1999, 
MEDITERRA
Φυσικώς γλυκύς οίνος από 
την Κρήτη και την ποικιλία 
Κοτσιφάλι. Τα σταφύλια 
λιάζονται, ακολουθεί η 
οινοποίηση και η παλαίωση 
σε γαλλικά δρύινα βαρέλια 
για 14 µήνες. Απολαύστε 
το σκούρο κεραµιδί χρώµα, 
τα έντονα γλυκά αρώµατα 
αποξηραµένων φρούτων, 
την πληθωρική γεύση.

ΑΣΥΡΤΙΚΟ 2014, 
ARTEMIS 
KARAMOLEGOS 
WINERY
Καινούργια εµφάνιση 

για τη Σαντορίνη 
της οικογένειας 
Καραµολέγκου που 
καλλιεργεί αµπέλια και 
οινοποιεί στο νησί ήδη 

από το έτος 1952. Με 
αρώµατα εσπεριδοειδών 
πάνω σε στέρεο 
«ορυκτό» υπόβαθρο, 
στρόγγυλο στόµα και 

λεπιδωτή οξύτητα, είναι 
υπέροχος συνοδός 
των στρειδιών και των 
θαλασσινών το εν λόγω 
Ασύρτικο. 

ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ 2014, 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Ολοκαίνουργια 
premium Μαντίνεια 
από επιλεγµένα 
κοµµάτια του 
αµπελώνα που 
δηµιούργησε ο 
Ανδρέας Καµπάς, 
µε πέρασµα από 
δρύινο βαρέλι. 
Κρασί µε ζωηρά 
αρώµατα βοτάνων, 
λουλουδιών και 
εσπεριδοειδών.  

ALBA VISSA
ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ
2012

Ασύρτικο 100% από τον 
Μεγαπλάτανο Αταλάντης.
Εµφιαλώθηκε το 
τελευταίο 10ήµερο 
του Μαΐου και 
κυκλοφόρησε  µε 
την έναρξη του 
φθινοπώρου, δίνοντας 
µας τη δυνατότητα 
να ανακαλύψουµε τις 
πραγµατικά εξωκοσµικές 
δυνατότητες της 
ελληνικής ποικιλίας. 
Εκρηκτικό και πολύπλοκο.

ΤΗΕΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η 
ΡΟΖΕ ΕΚ∆ΟΧΗ 
ΝΕΑ ΕΣΟ∆ΕΙΑ
 
Το ροζέ κρασί  µε 
τους πιστούς οπαδούς 
παρουσίασε τη νεότερη 
εκδοχή του. Αρώµατα 
υψηλής έντασης  
φρέσκων κόκκινων 
φρούτων όπως ρόδι, 
κράνο και κεράσι,  σε 
συνδυασµό µε τον 
πλούσιο όγκο του,  
ολοκληρώνονται σε µια 
µακριά επίγευση ώριµων 
φρούτων και καραµέλας.
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Αφιανές
ΤΑΜΑ 2010

ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Wine 
Trails

επιλογή

Τ ο TAMA 2010 είναι ένας Οίνος 
Φυσικώς Γλυκύς, ο οποίος για γρα-
φειοκρατικούς λόγους, όπως και ο 

αφρώδης οίνος που παράγει το οινοποι-
είο, δεν έχει τον χαρακτηρισμό της Γεω-
γραφικής Προστατευόμενης Ένδειξης. 
Σε ό,τι αφορά την ποικιλιακή του σύνθε-
ση, είναι 100% Φωκιανό και προέρχεται 
από αμπελοτόπι στις Ράχες της Ικαρίας.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με μία ειδική τεχνική, τα μισά σταφύλια 
αφυδατώνονται ήπια πάνω στα φυτά, τα 
υπόλοιπα αφυδατώνονται απλωμένα σε 
πλαίσια, σε εξωτερικό και σκιερό χώρο. 
Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και 
ενώ έχει προηγηθεί η ευγενής σήψη, 
οδηγούνται για σύνθλιψη στο πιεστήριο.                                                                                                                               
Προζυμωτική ψύξη, απολάσπωση και εν 
συνεχεία ζύμωση σε ελεγχόμενο περιβάλ-
λον με κλειστή την ανοξείδωτη δεξαμενή  
και σε θερμοκρασία μικρότερη των 10° C 
ακολουθούν. Μετά το τέλος της ζύμωσης 
(80 ημέρες) γίνεται απολάσπωση και φύλα-
ξη σε παλαιά δρύινα βαρέλια, για δύο χρό-
νια. Αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται 
4 φορές απολάσπωση, αερισμός, ανάμειξη 
και επαναφορά στα βαρέλια. Ακολούθως 
παραμονή για δύο χρόνια σε ανοξείδωτη 
δεξαμενή και εμφιάλωση.  Σημειώνεται ότι 

παράγονται  1.000 φιάλες κάθε έτος.            

ΠΡΑΜΝΕΙΟΣ ΟΙΝΟΣ 

Αυτή η εκδοχή οινοποίησης του Φωκια-
νού εκτιμάται από το Οινοποιείο Αφιανές 
ότι είναι η πλησιέστερη προς τον περίφη-
μο Πράμνειο Οίνο. 
Είναι ένα κρασί με έντονο αρωματικό 
και γευστικό χαρακτήρα, βελούδινη υφή 
και σύνθετη επίγευση παρατεταμένης 
διάρκειας .
Το χρώμα του είναι διαυγές λαμπερό, 
κεχριμπάρι με εξωστρεφή κι έντονο αρω-
ματικό χαρακτήρα, όπου κυριαρχούν το 
μέλι  και τα αποξηραμένα φρούτα.
Το στόμα είναι  πλούσιο, ζεστό με αίσθη-
ση κηρήθρας, αποξηραμένων φρούτων 
(περγαμόντο) και βοτάνων. Η υψηλή του 
οξύτητα με την υψηλή αλκοόλη βρίσκο-
νται σε πλήρη ισορροπία.
Η επίγευση είναι μακρά και πλούσια 
με νότες από αποξηραμένα βότανα της 
μεσογείου.

ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Συνδυάζεται με καραμελωμένα φρούτα, 
φρούτα με μέλι, φρουτοσαλάτες, σοκολά-
τα, ξηρούς καρπούς και λιπαρά τυριά με 
μέλι.   Σερβίρεται στους 10°C. . 
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Από την Αµερική µέχρι την Αυστραλία και από τη Ρωσία 
µέχρι την Αφρική τα ελληνικά κρασιά κοσµούν την ατζέντα 
των οινόφιλων, οι οποίοι τα επιλέγουν για τις ξεχωριστές 
ποικιλίες, τα αρώµατά τους, τη ζύµωση στα ξύλινα βαρέλια 
-κυρίως δρύινα. Άλλωστε πρόκειται για µια παράδοση 4.000 
ετών, την οποία εµφιαλώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις

ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ 
ΚΡΑΣΙΟΥ

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω 
από διακόσιες ποικιλίες στα-
φυλιών. Οι περισσότερες εί-
ναι πολύ παλιές και δίνουν 
από τα καλύτερα κρασιά. 

Σαββατιανό, Ροδίτης, Ξινόμαυρο, Α-
θήρι, Μοσχοφίλερο, είναι από τα πιο 
γνωστά σταφύλια της ελληνικής α-
μπελουργίας, που φθάνουν στα οινο-
ποιεία ανά την επικράτεια, για να γί-
νουν κρασί και να εμφιαλωθούν πριν 
ταξιδέψουν στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, 
στον Καναδά, στην Κίνα και σε λοι-
πούς προορισμούς ανά τον κόσμο. 
Οι οινόφιλοι λάτρεις του ελληνικού 
οίνου αναμένουν να απολαύσουν μια 
από τις καλύτερες παραγωγές ελλη-
νικού κρασιού των τελευταίων ετών. 
Μπορεί η εγχώρια παραγωγή σταφυ-
λιών να παρουσίασε μείωση της τά-
ξης του 10% με 15%, λόγω των δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών, αλλά ποιο-
τικά οι οινοπαραγωγοί αναμένουν να 
παραχθούν «εξαιρετικά» κρασιά, τα ο-
ποία αυτή την περίοδο βρίσκονται σε 
λήθαργο στα κελάρια των οινοποιεί-
ων -στο στάδιο της ζύμωσης. 

Νο1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙ ΗΠΑ

Η πιο ελκυστική αγορά για εξαγωγές εί-
ναι οι ΗΠΑ, όπου εκτός από την υψη-
λότερη τιμή αγοράς ανά μονάδα σημει-
ώνεται και αύξηση της κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Αμπέλου 
(OIV). Οι ΗΠΑ κρατούν τα σκήπτρα 
στο Τop 10 της κατανάλωσης με 32 Mhl 
και ακολουθούν Γαλλία, Ιταλία, Γερμα-
νία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, 
Αργεντινή, Ισπανία και Αυστραλία.
Οι εξαγωγές απαιτούν κεφάλαια, τα ο-
ποία είναι δυσεύρετα εν μέσω οικονο-

Αγορά Εξαγωγές

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 2014 (ΣΕ EKAT. ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ)

5

31

4
ΗΠΑ

10
Αργεντινή

5
Καναδάς

Αυστραλία

16
Κίνα

20
Γερµανία

10
Ρωσία

20
Ιταλία

4
Ν. Αφρική

Πορτογαλία
10

Ισπανία

13

Μεγάλη 
Βρετανία

ΠΗΓΗ: OIV

28
Γαλλία
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ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Οκτώβριος 2014 -
Σεπτέµβριος 2015

  

ΠΗΓΗ: European Commission, 
DG Agriculture and Rural Development, 

∆εκέµβριος 2015

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ�28

εκατ. ευρώ
768

ΠΗΓΗ: European Commission, 

εκατ. ευρώ (+8%)

μικής κρίσης. Η λύση και στον οινοποι-
ητικό κλάδο δόθηκε από το την Τράπε-
ζα Πειραιώς και συγκεκριμένα μέσω του 
προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργί-
ας, το οποίο διανύει τον τρίτο χρόνο του.

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ

Αμπελουργοί και οινοποιοί επιλέ-
γουν το πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, το 
οποίο καλύπτει όλη την παραγωγική, 
εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσί-
δα υποστηρίζοντας την επωφελή συ-
νεργασία παραγωγών και επιχειρήσε-
ων εμπορίας, μεταποίησης, αλλά και 
τη διάθεση της αγροτικής παραγωγής, 
με μια κοινή συμφωνία προς την κα-
τεύθυνση του αμοιβαίου οφέλους.
Ένα πρόγραμμα, το οποίο αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο ακόμα και 
στη διανυόμενη  περίοδο των capital 
controls. Οι οινοπαραγωγοί που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα Συμβολαια-
κής ξεπέρασαν το πρόβλημα ρευστό-
τητας, μέσω της «ειδικής κάρτας». Με 
τη χρήση της περισσότεροι από 16.000 
αγρότες που συμμετέχουν στη Συμβο-
λαιακή μπορούν εξοφλώντας το εργό-
σημο να πληρώνουν κανονικά τους 
εργάτες γης,  και επιπλέον μπορούν 
να εξοφλήσουν και τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές σε ΟΓΑ & ΕΛΓΑ. Φιλο-
σοφία της Πειραιώς, η οποία υλοποιεί 
το πρόγραμμα, είναι ότι μπορεί να οδη-
γηθούμε σε προϊόντα καλύτερης ποιό-
τητας, που θα φέρουν όχι μόνο «ετικέ-
τα προέλευσης», αλλά και «ταυτότητα 
εμπιστοσύνης» ενισχύοντας τον εξα-
γωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων 
του πρωτογενούς τομέα και δημιουρ-
γώντας τις προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας.  

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΕΧΡΗ 
Παγκόσμια αναγνώριση 
για την ελληνική ρετσίνα
Η οικογένεια Κεχρή, από τους τελευταίους 
φρουρούς της παρεξηγηµένης ρετσίνας, η 
οποία παραµένει σταθερά ένα από τα εξαγώγιµα 
προϊόντα της χώρας, την τελευταία 15ετία πέτυχε 
να την ανεβάσει στα ύψη. Μετά από έναν αιώνα, 
ο εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της οικογένειας, 
Στέλιος Κεχρής, ξαναδίνει στη ρετσίνα την 
χαµένη της αξία. Αυτή που της είχαν προσδώσει 
ο προπάππους του, Ευάγγελος, το 1911, αλλά και 
οι τέσσερις γιοι του που την πουλούσαν αρχικά 
στο εστιατόριο «Κόκκορας», στην παλιά πόλη της 
Θεσσαλονίκης από το 1939, πριν τη δηµιουργία 
του πρώτου οινοποιείου στο Καλοχώρι.

Το 1984 ο Στέλιος Κεχρής, που έχει σπουδάσει 
Χηµικός στη Θεσσαλονίκη και Οινολογία στη Ντιζόν της 
Γαλλίας, ανέλαβε την επιχείρηση, κι όπως λέει «κάναµε 
µεγάλο αγώνα για να ανατρέψουµε την στρεβλή 
εικόνα που είχαν οι καταναλωτές. Σήµερα την έχουν 
αγκαλιάσει και διαπιστώνουµε µια σταθεροποίηση 
στην κατανάλωση, την οποία περιµένουµε να αυξηθεί 
τα επόµενα χρόνια». Η αναγνώριση της προσπάθειάς 
του ήρθε 15 χρόνια µετά, µε το «Κεχριµπάρι», το οποίο 
«Ενσαρκώνει την αυθεντική ρετσίνα» σύµφωνα µε 
τον κ. Κεχρή. Η πρώτη ρετσίνα στην παγκόσµια οινική 
ιστορία που βραβεύεται σε ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου 
(Θεσσαλονίκη, 1999). Το 1996 γεννιέται «Το δάκρυ 
του πεύκου», από την κόρη του, την Ελένη Κεχρή. 
Οι διεθνείς βραβεύσεις είναι συνεχείς. Πάνω από 60 
µετάλλια έχουν αποδοθεί στην εταιρεία την τελευταία 
8ετία διεθνώς για τις τρεις ρετσίνες.

Η καλλιέργεια των αµπελώνων παρακολουθείται 
συστηµατικά από ειδικό γεωπόνο οινολόγο στο 
πλαίσιο της καθετοποίησης της παραγωγής, µε 
κύριο στόχο να φθάσει στο ράφι το ίδιο προϊόν. Τον 
σκοπό αυτό εξυπηρετεί η ένταξη του οινοποιείου 
στο πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας της 
Πειραιώς. «Η συµβολαιακή δίνει τη δυνατότητα 
χρηµατοδότησης των αµπελουργών, οι οποίοι 
σώθηκαν τώρα εν µέσω των capital controls» 
σηµειώνει ο κ. Κεχρής και προσθέτει ότι στα 
άµεσα σχέδια της εταιρείας είναι η υπογραφή 
µακροχρόνιων συµφωνιών µε τους παραγωγούς, 
στα πλαίσια αναβάθµισης της συνεργασίας και της 
παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.

Επάνω: Ο εκπρόσωπος της 
τρίτης γενιάς της οικογένειας, 
Στέλιος Κεχρής.

Παραγωγή οινοποιείου Κεχρή

70%
καταναλώνεται

εγχώρια

18%
αύξηση

30%
από το 1972

σε Γερµανία, Γαλλία, 
ΗΠΑ, Καναδά

25%
αύξηση9

ετικέτες
οίνου
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ 
Μέσω Συμβολαιακής  
το 90% της παραγωγής

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΝΕΜΕΑΣ

Διεθνές διαβατήριο

Τη δεκαετία του ‘40, ο Ευάγγελος 
Τσάνταλης καθοδηγούµενος από το 
πάθος του για το ντόπιο αµπελοτόπι, 
ανατρέπει τα δεδοµένα της οινοποιητικής 
αγοράς προσδίδοντας εξωστρεφή 
προσανατολισµό στην εταιρεία. Σήµερα 
εξάγει τα προϊόντα της σε 55 χώρες.

Η οικογένεια Τσάνταλη καλλιεργεί τα 
αµπέλια της στη Βορειοανατολική Ελλάδα 
από το 1890. Το 1938 αποκτά το οινοποιείο 
στις Σέρρες και το 1948 στη Νάουσα. Η 
αναβίωση του αµπελώνα στο Αγ. Ορος, 
η απόκτηση του τοπικού οινοποιείου στη 
Ραψάνη και η πιστοποιηµένη βιολογική 
καλλιέργεια καταγράφονται στις 
δραστηριότητες της εταιρείας που παράγει 
κρασί για δεύτερο αιώνα. Από το 2005 
είναι και ο επίσηµος προµηθευτής του 
Κρεµλίνου στη Ρωσία. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι οι κόκκινες ποικιλίες της Τσάνταλη, που 
φθάνουν στο Κρεµλίνο, αλλά και στην Κίνα, 
κατέχουν την πρωτιά στις εξαγωγές της. 

«Εν αντιθέσει µε τους Ελληνες 
καταναλωτές που επιλέγουν το λευκό 
κρασί, λόγω των υψηλών θερµοκρασιών 
στη χώρα µας», συµπληρώνει ο 
διευθυντής αµπελουργικού της εταιρείας 
Γεώργιος Σαλπιγγίδης. «Φέτος είναι 
µια πολύ καλή χρονιά για τα λευκά 
σταφύλια, αλλά εξαιρετική για τα κόκκινα. 
Μπορεί να έχουµε µια µείωση 10-15% 
στην παραγωγή, αλλά στην ποιότητα ο 
καιρός επέδρασε ευεργετικά» τονίζει ο κ. 
Σαλπιγγίδης. Η χρονιά δίνει πάνω από 11 
εκατ. λίτρα σε ροζέ, λευκό και κόκκινο εκ 
του οποίου το 40 µε 45% εξάγεται.

Για την εταιρεία Τσάνταλη η 
ανώτερης ποιότητας πρώτη ύλη είναι 
το προαπαιτούµενο. «Και αυτό µας 
εξασφαλίζει το πρόγραµµα Συµβολαιακής 
Γεωργίας της Πειραιώς» τονίζει ο κ. 
Σαλπιγγίδης προσθέτοντας ότι «Η εταιρεία 
κατευθύνει µε τον τρόπο αυτό σχεδόν το 
90% του παραγόµενου προϊόντος». 

«Μαύρο Νεµέας». Το γνωστό Αγιωργίτικο 
κρασί αποτελεί την πρώτη ύλη για την 
παραγωγή των οίνων Νεµέας. «Είναι 
η ποικιλία αµπελιού που επιλέγουν 
οι οινοπαραγωγοί, αφού µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή µιας 
ευρείας γκάµας κρασιών. Ανάλογα µε την 
προέλευσή του -αν είναι πεδινό, ηµιορεινό 
ή ορεινό» µας εξηγεί ο διευθυντής του ΑΟΣ 
Νεµέας, Παναγιώτης Σταθακόπουλος, και 
διευκρινίζει ότι «Η περιοχή είναι γνωστή 
για τα σχετικά ελαφριά, φρουτώδη και 
ευκολόπιοτα ξηρά κόκκινα κρασιά της».

Ο ΑΟΣ Νεµέας ιδρύθηκε το 1937 και 
δέχεται σταφύλια από όλη την αµπελουργική 
ζώνη ΟΠΑΠ. «Το µόνο συνεταιριστικό και 
το µεγαλύτερο οινοποιείο της περιοχής», 
επισηµαίνει ο κ. Σταθακόπουλος, που 
ανακαινίστηκε το 1993.
«Το 2015 είναι µια µέτρια χρονιά, λόγω 
ασθενειών, που προκάλεσαν οι βροχές Μαΐου 
και Αυγούστου. Ποσοτικά µπορεί να πέσουµε 
κάτω από το µισό, αλλά ποιοτικά θα είναι 
καλή χρονιά» εξηγεί ο κ. Σταθακόπουλος 

προσθέτοντας πως «τις καλές χρονιές 
φθάναµε και τους 11.000 τόνους».

Ο Συνεταιρισµός επέλεξε την 
ένταξη στο πρόγραµµα Συµβολαιακής 
της Πειραιώς «για την εξυπηρέτηση 

των παραγωγών και τη διευκόλυνση 
του Συνεταιρισµού» επισηµαίνει ο 

διευθυντής του, προσθέτοντας ότι έτσι 
τους δόθηκε η δυνατότητα εξοικονόµησης 
πόρων για να προχωρήσουν στην 
αυτοχρηµατοδοτούµενη επένδυση ύψους 
150.000 ευρώ για τη γραµµή εµφιάλωσης.

1.000 
αµπελουργοί

5-8 
χιλιάδες  

τόνοι κρασί  
παράγονται,  

ανάλογα τη χρονιά

70% 
καταναλώνεται 

εγχώρια

30% 
εξάγεται στη Βόρεια  
και την Κ. Ευρώπη,  

καθώς και στις  
Ανατολικές 

Χώρες

ΑΟΣ Νεµέας

Από τη Βόρεια Ελλάδα

Η εταιρεία Τσάνταλη 
προµηθεύεται σταφύλια 
από Νάουσα (έδρα 
οινοποιείου), Αµύνταιο, 
Αριδαία, Ραψάνη, 
∆αµάσι Λάρισας, Πιερία, 
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, 
Αγιο Ορος, Κοµοτηνή 
(Μαρώνεια).
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ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΘΗΡΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλα για τον αμπελουργό
Η SantoWines, που ιδρύθηκε το 1947 µε σκοπό την 
προστασία των συµφερόντων των αµπελουργών, είναι 
ο µεγαλύτερος παραγωγός οίνων στο νησί, Η φετινή 
χρονιά δεν έχει και τόσο υψηλή απόδοση, λόγω 
των δύο προηγούµενων άσχηµων καλλιεργητικών 
περιόδων, µας εξηγεί ο γενικός διευθυντής, 
Ματθαίος ∆ηµόπουλος για να συµπληρώσει ότι «το 
κρασί θα είναι εξαιρετικής ποιότητας».

«Η κατανάλωση στο νησί παρουσιάζει αυξητική 
τάση, λόγω τουριστών. Στην υπόλοιπη χώρα 
έχουµε κάµψη και µεγάλη βουτιά στην Αττική. 
Στον αντίποδα οι εξαγωγές πάνε πολύ καλά», µας 
περιγράφει ο κ. ∆ηµόπουλος. Ο Συνεταιρισµός έχει 
καταφέρει να είναι κερδοφόρος, µε αυξητική πορεία 
κερδών, χωρίς υποχρεώσεις. Αρχές του έτους 
ολοκληρώθηκε και το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 
της µονάδας. Τα δύο προηγούµενα χρόνια λάνσαραν 
στην αγορά το αφρώδες Santo (2013) και το 
βιολογικό Σαντορίνη Ασύρτικο (2014).

Η επενδυτική προσπάθεια υλοποιήθηκε 
έµµεσα από την αποδέσµευση πόρων, καθώς 
οι τρέχουσες ανάγκες καλύφθηκαν µέσω του 
προγράµµατος Συµβολαιακής της Πειραιώς. «Με 
την ένταξή µας θελήσαµε να διευκολύνουµε ως 
προς τη ρευστότητα παραγωγούς, οι οποίοι είναι 
κατά κύριο επάγγελµα αµπελουργοί» τονίζει ο κ. 
∆ηµόπουλος. Σηµειώνεται ότι το 10% των µελών 
του, περίπου 200, δεν έχουν άλλη απασχόληση.

Μεριµνά ακόµα για την ενίσχυση των αγροτών, 
µέσω της τράπεζας γονιδιακού υλικού γηγενών 
ποικιλιών του νησιού που έχει δηµιουργήσει το Τµήµα 
Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, µε στόχο τη 
διάσωση των γηγενών τύπων σταφυλιού που δεν 
καλλιεργούνται πια. 

O διευθυντής του ΑΟΣ Νεµέας, 
Παναγιώτης Σταθακόπουλος.

Τα κρασιά του ΑΟΣ Νεµέας έχουν 
διακριθεί µε πολλά µετάλλια επί 
ελληνικού και διεθνούς εδάφους.

Ο γενικός διευθυντής της 
Santo Wines Ματθαίος 
∆ηµόπουλος.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της 
SantoWines φθάνει στο 5% των 
παραγόµενων προϊόντων της. 

250 
µέλη του 

Συνεταιρισµού

12.000 
στρέµµατα 

καλλιεργούνται 

Santo Wines 

11.200 
λευκές  
ποικιλίες 

800 
ερυθρές
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Αγορά Εξαγωγές

ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
Με το βλέμμα  
στη διεθνή αγορά

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΡΟΥΠΗΣ
 Το μέλλον του   

στην καθετοποίηση

«Η φετινή παραγωγή παρουσιάζει µια 
µείωση της τάξης του 10% µε 15%, αλλά 
τα σταφύλια είναι εξαιρετικά». Με τη φράση 
αυτή σφραγίζει τη χρονιά ο Ιωάννης Τσέλεπος 
του οµώνυµου οινοποιείου της Αρκαδίας 
και µας επισηµαίνει ότι: «Το οινοποιείο είναι 
αυτάρκες, µε 600 ιδιόκτητα στρέµµατα, που 
δίνουν το 70% της παραγωγής. Το υπόλοιπο 
30% το προµηθευόµαστε από 20 -25 
συνεργαζόµενους παραγωγούς, µε 250 -300 
στρέµµατα και µόνο για Μοσχοφίλερο».

Στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα τα 
εδάφη είναι φτωχά και αργιλοπετρώδη, αλλά 
είναι ικανά να παράγουν υψηλής ποιότητας 
κρασί. Εκεί δηµιουργείται το 1989 ο πρώτος 
αµπελώνας του Κτήµατος Τσέλεπου. Αργότερα 
προστίθεται το Κτήµα ∆ρυόπη στο Κούτσι 
Νεµέας, για παραγωγή Αγιωργίτικου. 

Το µπουτίκ οινοποιείο Τσέλεπου 
επισκέπτονται κάθε χρόνο, µικρά 
γκρουπ οινόφιλων -κυρίως από το 
εξωτερικό, συνολικά 1.000 µε 1.500 
άτοµα. Έτσι, γνωρίζουν από κοντά όλη 
τη σύγχρονη διαδικασία παραγωγής του 
κρασιού που φθάνει στο τραπέζι τους. 

Η εξαγωγική δράση του οινοποιείου 
οδήγησε κατ’  ανάγκη και στον 
εκσυγχρονισµό της µονάδας στην Αρκαδία, 
µια επένδυση 400.000 ευρώ. Για τον κ. Τσέλεπο 
«Η Συµβολαιακή είναι πολύ µεγάλο στοίχηµα, 
τώρα που µπαίνουν οι βάσεις στον οινοποιητικό 
κλάδο από την πρώτη γενιά επιχειρηµατιών. Η 
Ελλάδα µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στον 
πρωτογενή τοµέα ενισχύοντας την ανάπτυξη. 
Στο κρασί έχουµε τις προϋποθέσεις να 
ανταγωνιστούµε  οποιαδήποτε χώρα».

«Η φετινή χρονιά αναµένεται να δώσει 
εξαιρετικά κρασιά, µετά από µια χρονιά 
χαµηλών αποδόσεων» µας επισηµαίνει ο 
Γιάννης Τρουπής, ιδιοκτήτης του οµώνυµου 
αρκαδικού οινοποιείου εξηγώντας µας ότι 
«παρά την οικονοµική κρίση και τα capital con-
trols έχουµε αύξηση της κατανάλωσης κατά 
30% στην Ελλάδα και 50% στο εξωτερικό». 

Οι αµπελώνες κέρδισαν την οικογένεια 
του Γιάννη Τρουπή από τα  µέσα του 
’70. Η εµπειρία και το µεράκι του Τάσου, 
µε συµπαραστάτες τα παιδιά του, 
δηµιούργησαν το 2010 ένα «Οινοποιείο 
Μπουτίκ» στην καρδιά της Αρκαδικής γης. 
Από τους 220 τόνους κρασί που εµφιαλώνει, 
το 80%  καταναλώνεται εγχώρια και το 20% 
εξάγεται. Στο εξωτερικό φθάνουν σε έξι σηµεία 
πώλησης: Από το Βέλγιο µέχρι τη Ν. Υόρκη, την 
Καλιφόρνια, την Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και 
το Μέριλαντ, αλλά και τον Καναδά. 

Τα ιδιόκτητα αµπέλια, που βρίσκονται σε 
υψόµετρο 700 µ. στην περιοχή Φτέρη, τα 
φροντίζει και τα καλλιεργεί η οικογένεια 
Τρουπή, η οποία µαζεύει κοντά 90 τόνους 
σταφύλια κάθε χρόνο. Για να παράγει, 
όµως, τους 220 τόνους κρασί προµηθεύεται 

Ιωάννης Τσέλεπος.

600 
τόνοι κρασί 

παράγονται ετησίως

Παραγωγή 
Κτήµατος 
Τσέλεπου

350 
χιλιάδες φιάλες

50% 
εξάγεται σε Ευρώπη,  

Βόρεια Αµερική,  
Ασία και Αυστραλία
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εγχώριου οίνου
της παραγωγής 

ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ –ΓΙΑΝΝΗ
Οι καταναλωτές διψούν 
για ελληνικό λευκό κρασί
Η ποιότητα ενός κρασιού είναι 
άρρηκτα δεµένη µε την ποιότητα 
του σταφυλιού, που παράγεται στην 
περιοχή. Καθοριστικό ρόλο παίζει και το 
κλίµα της περιοχής όπου καλλιεργείται 
το αµπέλι.  Η φιλοσοφία του οινοποιείου 
Κυρ-Γιάννη ΑΕ έχει γίνει πράξη. Στο 
Αµύνταιο της Φλώρινας, τη βόρεια όχθη 
της λίµνης Βεγορίτιδας, επέλεξε τη 
δεκαετία του’90 ο Γιάννης Μπουτάρης 
για να ανοικοδοµήσει το οινοποιείο. 
Εκεί όπου βρίσκεται 
από τη δεκαετία 
του ‘70 το παλιό 
αποσταγµατοποιείο 
των κατοίκων του 
χωριού -πάνω από 
τον οικισµό του Αγίου 
Παντελεήµονα. 

Η πολιτική της 
εταιρείας βασίζεται 
στη µόνιµη 
συνεργασία µε τους 
αµπελουργούς, ώστε 
να παράγεται σταφύλι 
ίδιας ποιότητας και 
εντέλει το κρασί 
να φτιάχνεται από 
τα ίδια άµπελα. 
Μια πολιτική που 
σφραγίστηκε µε την 
ένταξη της εταιρείας 
και των παραγωγών 
στο πρόγραµµα 
Συµβολαιακής της 
Τράπεζας Πειραιώς. 
Παράλληλα, 

ευνοείται και το επενδυτικό 
πρόγραµµα της εταιρείας, η οποία 
µπαίνει στα αφρώδη, µε τη δηµιουργία 
µιας µονάδας παραγωγής αφρώδους 
οίνου, πλέον της επέκτασης του 
βασικού οινοποιείου στο Αµύνταιο, 
αλλά και της παλαίωσης της κάβας 
στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. Μια 
επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. 

«Η φετινή χρονιά είναι πολύ 
καλή ποιοτικά. Ο καιρός 
βοήθησε πάρα πολύ και ο 
τρύγος ξεκίνησε µετά τον 
∆εκαπενταύγουστο» τονίζει 
ο γενικός διευθυντής της 
Κυρ-Γιάννη, Γεώργιος 
Αναστασόπουλος. Το 25% 
της παραγωγής, περίπου 
250.000 µπουκάλια εξάγονται 
σε 20 χώρες σε Αµερική, 
Καναδά, Αυστραλία, Ε.Ε., 
Σουηδία, Κίνα, Κορέα.

Εντός συνόρων εκείνο 
που καταγράφει ο κ. 
Αναστασόπουλος είναι η 
αύξηση στην κατανάλωση του 
λευκού κρασιού. 
«Η οικονοµική κρίση στρέφει 
την κατανάλωση στα εθνικά 
προϊόντα. Ευνοεί και η 
ιδιαιτερότητα του ελληνικού 
κλίµατος, η ζέστη. Από το Πάσχα 
ως τα τέλη Οκτωβρίου θέλουν 
το λευκό δροσερό κρασί, το 
οποίο άλλωστε είναι και πιο 
φθηνό από τα σκληρά ποτά». 

άλλους 200 τόνους σταφύλια από 10 
αµπελουργούς. «Η συνεργασία αυτή 
σφραγίστηκε πέρυσι από την συµµετοχή, 
τη δική µας και των αµπελουργών, στο 
πρόγραµµα Συµβολαιακής της Τράπεζας 
Πειραιώς» επισηµαίνει ο κ. Τρουπής, 
υπέρµαχος της Συµβολαιακής, την οποία 
θεωρεί: «Το µέλλον της αγροτιάς. Οι 
σωστές δουλειές γίνονται µέσα από 
σωστές ενέργειες. Και αυτές εντοπίζονται 
στην καθετοποίηση της παραγωγής».

Η αξία του κρασιού ανεβαίνει όταν το 
προϊόν ελέγχεται από τον οινοπαραγωγό 
-από το αµπέλι µέχρι την εµφιάλωση. Το 
νέο προϊόν του οινοποιείου, όπως µας λέει 
ο κ. Τρουπής, θα είναι ένα µοσχοφίλερο 
Μαντινείας σε βαρέλι ακακίας, σε 
αριθµηµένες φιάλες που έχουν ήδη 
προπωληθεί στο εξωτερικό και το οποίο 
θα εµφιαλωθεί τον Απρίλιο.

Το ΠΟΠ Μοσχοφίλερο Μαντίνεια είναι 
η αιχµή του δόρατος για το οινοποιείο 
Τρουπή. Αλλωστε, το Μοσχοφίλερο 
της Μαντινείας είναι και αναπόσπαστο 
κοµµάτι της οινικής ιστορίας της 
Αρκαδίας. 
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ΤΟ... ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΕΝΑ
CHATEAU

∆εκάδες άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο συγκεντρώθηκαν πριν 
από λίγο καιρό στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης VinExpo, 
για να παρακολουθήσουν δύο σεµινάρια µε αποκλειστικό θέµα 
«Πώς να αγοράσεις ένα κτήµα στο Bordeauχ». Τι έµαθαν;  
Ότι η κατάκτηση του ονείρου τους είναι πολύ πιο φθηνή 
αλλά και µακράν πιο δύσκολη απ’ όσο 
πιθανώς φαντάζονταν...

Ιστορίες που κρύβουν μεράκι
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Α ς υποθέσουμε ότι έχετε τα χρή-
ματα. Θεωρείτε ότι μπορείτε να 
πάρετε την πρώτη πτήση για 
Bordeaux και να αγοράσετε ένα 
κτήμα σε 1-2 μέρες; «Τα πράγ-

ματα δεν είναι τόσο απλά», εξήγησε ο μεσί-
της David Lawton. «Η διαδικασία παίρνει α-
πό έξι μήνες μέχρι ένα χρόνο. Χρειάζεται να 
δεις πολλά κτήματα και πρέπει να έχεις μα-
ζί σου μια ομάδα ειδικών για να υπολογίσουν 
τα έξοδα». Όμως το κόστος δεν είναι μεγάλο, 
ιδιαίτερα για αγοραστές εκτός Ευρώπης. Για 
παράδειγμα στο Pauillac (εκεί όπου βρίσκε-
ται το Château Lafite-Rothschild) ένα εκτά-
ριο κοστίζει 3 εκατ. ευρώ. Βέβαια, από τα κτή-
ματα προς πώληση δεν υπάρχουν προσδοκί-
ες για  μεγάλα κρασιά καθώς η παραγωγή εί-
ναι  basic Bordeaux ή Bordeaux Superieur.
Επίσης οι περισσότεροι ομιλητές στο σεμι-
νάριο τόνισαν ότι χρειάζεται επαγγελματική 
συμβουλή για κάθε βήμα, πριν και μετά την 
αγορά. Το πιο απλό μπορεί να κοστίσει, ό-
πως για παράδειγμα ένα λάθος στο τοπογρα-
φικό, οι λογιστές τόνισαν την σπουδαιότη-

τα της αξιολόγησης του εξοπλι-
σμού και των χρεών που μπο-

ρεί να έχει. Και οι αμπελουργοί τόνισαν την α-
νάγκη να γίνουν αναλύσεις στο χώμα, να ελε-
χθεί το αμπέλι για ασθένειες και να διερευνη-
θεί αν η φύτευση είναι σύμφωνη με τους κα-
νονισμούς.
Παραδόξως είναι πολλά τα κτήματα προς πώ-
ληση στην περιοχή. Υπάρχουν πολλοί που 
πουλάνε το όνειρο αλλά δεν είναι μόνο αυ-
τό. Αν αγοράσεις ένα κτήμα, αγοράζεις μια ε-
πιχείρηση. Το κτήμα δεν θα λειτουργήσει μό-
νο του. Πρέπει να προσλάβεις τους κατάλλη-
λους ανθρώπους, και να κάνεις ένα κρασί τό-
σο καλό, ώστε να αξίζει να αγοραστεί. Οι ιδιο-
κτήτες ενός κτήματος πρέπει να δουλέψουν 
σκλήρα, μόνο και μόνο για να βγάλουν τα έ-
ξοδά τους. Επίσης, δεν είναι εύκολο για τους 
ξένους επενδυτές να πάρουν δάνειο από γαλ-
λική τράπεζα, όποτε όλα τα έξοδα θα πρέπει 
να πληρωθούν τοις μετρητοίς.
Αν ακόμα επιμένεις, σχεδίασε την επίσκε-
ψή σου μετά τις 15 Νοέμβρη, για να μπορέ-
σεις να συζητήσεις με έναν ιδιοκτήτη και να 
έχεις πρόσβαση σε στοιχεία που θα χρεια-
στείς όπως νούμερα παραγωγής, κόστος εξο-
πλισμού, κτιρίων κ.ο.κ. Όταν τελειώσεις με ό-
λα αυτά, η πρώτη και πιο σημαντική ερώτηση 
που πρέπει να κάνεις είναι: «Πώς θα πουλή-
σω το κρασί μου». Κάποια οινοποιεία έχουν 
συμφωνίες με negociants στο Bordeaux ή ει-
σαγωγείς, που αγοράζουν το κρασί τους και το 
διανέμουν διεθνώς. Άλλα κάποια άλλα δεν έ-

χουν καμία συμφωνία. Ένα κτήμα με 10 ε-
κτάρια αμπελώνα θα παράγει περίπου 

5.000 κιβώτια κρασί το χρόνο, μια πο-
σότητα που δεν μπορεί να απορρο-

φηθεί μόνο από την τοπική α-
γορά.  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ

Από 7.000 κτήµατα τα 
100 ανήκουν σε Ασιάτες
Η ζήτηση για τους αµπελώνες του 
Bordeaux δεν είναι µεµονωµένη 
περίπτωση. Οι οινικές περιοχές της 
Γαλλίας εδώ και καιρό προσελκύουν 
το ενδιαφέρον επενδυτών, ιδιωτών 
ή εταιρειών, κυρίως από την Κίνα. 
Πάνω από 100 κτήµατα βρίσκονται 
ήδη σε ασιατικά χέρια. Το κοµµάτι 
αυτό της πίτας δεν είναι αµελητέο αν 
σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν 7.000 
οινοπαραγωγικά κτήµατα διάσπαρτα 
στα appellation του Bordeaux.

�Ο∆ΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΛΑΘΗ�

∆ύο Αµερικανοί 
στο Bordeaux
Οι Adams είναι ένα ζευγάρι 
Αµερικανών που απέκτησε ένα 
µπορντολέζικο κτήµα το 2004 
και ξόδεψε εκατοµύρια για να 
το ανακαινίσει καθώς και 1 
εκατοµύριο δολάρια, µόνο για την 
αναστήλωση του παραδοσιακού 
τοίχου γύρω από τον αµπελώνα. 
Όταν ήρθε η ώρα να πουλήσουν 
το κρασί τους από το κτήµα 
Fonplegade, αρχικά παρέκαµψαν 
τους ντόπιους πωλητές και 
προσπάθησαν να δηµιουργήσουν 
δική τους εταιρεία διανοµής στις 
ΗΠΑ, αλλά διαπίστωσαν ότι αυτό 
δεν λειτουργεί. Έτσι άλλαξαν τη 
στρατηγική τους και άρχισαν να 
κυνηγάνε τους negociants. Η 
Denise Adams παραδέχεται: «∆εν 
κάναµε αρκετές ερωτήσεις και έτσι 
οδηγηθήκαµε σε λάθη». Το ζευγάρι, 
ιδιωτικοί επενδυτές µετοχικού 
κεφαλαίου, αγόρασαν έξι κτήµατα 
στο Bordeaux, µετά πούλησαν τα 4 
και στη συνέχεια συνειδητοποίησαν 
ότι όσα κι αν επένδυαν δεν 
µπορούσαν να βελτιώσουν την 
ποιότητα του κρασιού τόσο ώστε 
να αυξήσουν τη τιµή του και να 
βγάλουν κέρδος. Μια αιτία για 
αυτό είναι και το ότι υπάρχει όριο 
στο πόσο µπορείς να χρεώσεις 
για µια φιάλη basic Bordeaux από 
χαµηλότερου επιπέδου appellation.

108-109_agorazo_chateau.indd   109 12/9/15   8:01 PM



110    Wine Trails

Ταξίδι Καµπανία

110    Wine Trails

ΕΔΩ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ 
Η ΣΑΜΠΑΝΙΑ 
Στην Reims, την πρωτεύουσα της Καµπανίας, της γενέτειρας 
του πιο ποιοτικού αφρώδη οίνου στον κόσµο, δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος για να νιώσει κανείς το σφυγµό ζύµωσης 
της σαµπάνιας από  µια επίσκεψη στο
 φιλόξενο Σπίτι της κραταιάς Bollinger

Αντίθετα με ό,τι θα φανταζόταν κα-
νείς η Bollinger αποτελεί και σή-
μερα μια οικογενειακή επιχείρηση 
με σχεδόν όλα τα αμπέλια ιδιόκτη-
τα. Στο υπέροχο σπίτι της ξεκίνησε 

αυτό το μοναδικό ταξίδι-εμπειρία, το οποίο, ση-
μειωτέον ζήσαμε χάρη στην ομάδα των Cellier, 
με κύριο σκοπό τη δοκιμή των κρασιών βάσης, 
vin clair, ενώ συνεχίστηκε στους αμπελώνες 
και στο μικρό εργαστήριο, όπου κατασκευάζο-
νται και επιδιορθώνονται με πολύ μεράκι χει-
ροποίητα τα βαρέλια της. Εκεί, ο πιο ξακου-
στός βαρελοποιός της Καμπανίας, μας εξήγη-
σε τη διαδικασία. Επόμενο βήμα ήταν οι γνω-
στές κατακόμβες. Μία μικρή μεταλλική πόρτα 
εμφανίστηκε μπροστά μας. Ένα γύρισμα του 
κλειδιού, ένας ήχος τριξίματος και κάτω από 
το κίτρινο φως των ηλεκτρικών λαμπών εμ-
φανίζεται μία ατελείωτη σειρά με εικόνες από 

έναν μυστικό λαβύρινθο 5 χιλιομέτρων και 20 
μέτρων σε βάθος. Αυτό το κελάρι ενώνει υπό-
γεια τα σπίτια και τους κήπους της Bollinger 
το αμπελοτόπι Ay και τα γύρω αμπέλια. 
Ο επόμενος και πιο ενδιαφέρον σταθμός ήταν ο 
χώρος δοκιμής των vin clair. Η δοκιμή αυτή πε-
ριελάμβανε τα κρασιά βάσης, ήσυχα κρασιά (μη 
αφρώδη), τα οποία είναι κρασιά μετά την πρώ-
τη αλκοολική και μυλογαλακτική ζύμωση, αλ-
λά πριν το μπλεντάρισμα και τη δεύτερη ζύμω-
ση. Τα κρασιά αυτά δεν είναι και το πιο εύκολο 
πράγμα να δοκιμάσεις, καθώς η ένταση και η ο-
ξύτητά τους κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επί-
πεδα. Θα έλεγε κανείς ότι μια γουλιά θα σε κά-
νει να αισθανθείς σαν να δαγκώνεις ένα λεμό-
νι ή σαν να τρως έναν ολόκληρο ανανά και νιώ-
θεις πως η οξύτητα γδέρνει το σμάλτο των δο-
ντιών σου. Αυτός όμως είναι ο λόγος που η σα-
μπάνια είναι τοσο φρέσκια και νόστιμη...  

ΚΕΙΜΕΝΟ Μιχάλης Χούλης * Οινόφιλος
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Οι ντόπιοι την αποκαλούν «Le Vin»
 

Tο ταξίδι στο Σπίτι της Bollinger, στην καρδιά της 
Καµπανίας, αποτελεί µια συγκλονιστική εµπειρία ζωής. 

Γι’ αυτόν το λόγο µάλλον οι ντόπιοι την αποκαλούν 
«Le Vin», που µεταφράζεται ως «Το Κρασί». Ας µην 

ξεχνάµε, βέβαια, και την επί τεσσάρων δεκαετιών 
συνεργασία του θρυλικού πράκτορα 007 µε 

την Bollinger. Το Σπίτι και ο James Bond 
έχουν πολλές αξίες κοινές: Τελειότητα, 

αυθεντικότητα, κοµψότητα…
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Σαν τον µουσικό που 
συνθέτει µια σονάτα
Ξεκινώντας κανείς να δοκιµάζει 
καταλαβαίνει πόσο πολύπλοκη 
διαδικασία είναι η σύνθεση µίας 
σαµπάνιας. ∆οκιµάσαµε κρασιά και 
από τις τρεις βασικές ποικιλίες από 
διάφορα Grand Cru και Premier 
Cru αµπελοτόπια. Το κάθε κρασί 
ανάλογα µε το έδαφος και το κλίµα 
είχε κάποια κύρια χαρακτηριστικά. 
Από αυτή την τεράστια παλέτα 
αρωµάτων ο master blend-αρωµάτων ο master blend-
er χρησιµοποιεί µικρά 
ποσοστά από κάθε 
κρασί για να πάρει το 
αντίστοιχο άρωµα, 
σαν τον µουσικό 
που για να συνθέσει 
τη σονάτα ταιριάζει 
όλες τις νότες του 
πενταγράµµου.

Από τον 17ο αιώνα, κάτω από αυτήν την Reims, σε βάθος από 15 έως 80 µ., στα ασβεστολιθικά 
κελάρια ζυµώνονται και ωριµάζουν οι σαµπάνιες για πολλά χρόνια. Από τη µία τα ασβεστώδη 
εδάφη και το κλίµα εµπλουτίζουν το κρασί και από την άλλη µέσα στις υπόγειες κάβες επικρατούν 
συνθήκες που επιτρέπουν σε αυτά τα εκλεκτά κρασιά να παλαιώνουν για πολλές δεκαετίες και να 
αποκτούν την απαράµιλλη γεύση τους. Μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο της Bollinger συναντά κανείς 
µικρά εκατοντάδες κελάρια που φέρουν το όνοµα από το αµπελοτόπι, τη χρονολογία και την ποικιλία. 
Για τις χρονολογηµένες σαµπάνιες χρησιµοποιούνται κρασιά µόνο από µία χρονιά ενώ για την non 
vintage special cuvee αναµειγνύονται από τον  master blender µέχρι και 200 διαφορετικά κρασιά από 
διάφορες χρονιές και αµπελοτόπια ώστε να φτάσει στο ποτήρι µας αυτή η εξαιρετική σαµπάνια.  

Τα ιδιόκτητα αµπέλια 
της Bollinger 

κατανέµονται σε 7 
αµπελώνες Grand Cru 

και Premier Cru, µε 
κύριες ποικιλίες Pinot 

Noir, Pinot Meunier και 
Chardonnay σε 1.640 

στρέµµατα βιολογικής 
καλλιέργειας.

αρωµάτων ο master blend-

Σε µόλις 7 βαρέλια 225 λίτρων που προορίζονται για να 
καλύψουν τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους ησυχάζει 
το κρασί βάσης της  Bollinger R.D., µίας από τις πιο 
σπάνιες και πολύπλοκες σαµπάνιες της Καµπανίας. 
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Αφρώδεις από τον τόπο σου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ 
ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ
Από καλά «σπίτια» της εγχώριας οινικής αγοράς 
οι προτάσεις του Wine Trails
για τους αφρώδεις οίνους των φετινών εορτών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Φανή Γιαννακοπούλου

AURELIA PINK 
SPARKLING
ZOINOS
Ο ροζέ οίνος Aurelia 
προέρχεται από το 
πάντρεµα των τριών 
γηγενών ποικιλιών 
της Ζίτσας, Ντεµπίνα, 
Βλάχικο και Μπεκάρι.
Συνοδεύει λευκά 
και κόκκινα κρέατα, 
ψάρια, θαλασσινά, 
οστρακοειδή, ζυµαρικά, 
ριζότο,  πίτες και γλυκά.

�MOSCATO 
D’IFESTIA

XATΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ηµιαφρώδες µε 
εκρηκτικά αρώµατα 
φρεσκοτρυγηµένου 
Μοσχάτου 
Αλεξανδρείας 
απελευθερώνονται από 
δροσιστικές φυσαλίδες. 
Ένα απολαυστικό 
απεριτίφ για τους 
εραστές του ευ ζην. 
Σερβίρεται στους 5-8 oC.
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ΒΕΕ ΚΤΗΜΑ 
ΠΑΛΥΒΟΥ
Ροζέ ηµίγλυκος και 
ηµιαφρώδης οίνος µε
ζωηρό τριανταφυλλί 
χρώµα µε βιολετί 
ανταύγειες. Ιδιαίτερα 
µεθυστική µύτη 
ροδιού φράουλας 
άγριων φρούτων του 
δάσους µε ανθικές 
νότες. Θερµοκρασία 
σερβιρίσµατος: 10 º C 

BLINK ΠΙΕΡΙΑ 
ΕΡΑΤΕΙΝΗ
Αφού κατέκτησε 
την Νέα Υόρκη, το 
φινετσάτο ελληνικό 
αφρώδες κρασί από 
εκλεκτά σταφύλια 
«Zibibbo» Μοσχάτο 
Αλεξανδρείας 
φέρνει κοντά µας 
την πιο µοντέρνα 
brut απόλαυση. Μια 
αληθινή εµπειρία.

AMALIA BRUT 
ΤΣΕΛΕΠΟΣ
Μοσχοφίλερο 100% 
Κοµψό αφρώδες 
κρασί µε ανοιχτό 
κιτρινοπράσινο χρώµα
και λεπτές φυσαλίδες 
µε ένταση και αντοχή 
στο χρόνο. Στη µύτη 
διακρίνονται αρώµατα 
τριαντάφυλλου και 
µελιού, µε φόντο 
γοητευτικές ευωδιές 
ζύµης. Σερβίρεται 
στους 8-10o C.

KARANIKA BRUT 
CUVEE SPECIALE
Ένα µοναδικό 
αφρώδες λευκό 
κρασί από Ξινόµαυρο 
µε έντονα αρώµατα 
φρούτων και 
ευχάριστη οξύτητα. 
∆ίνει σχεδόν 
ατέλειωτες µικρές 
φυσαλίδες και έχει 
µεγάλη επίγευση. 
Περιορισµένη 
παραγωγή.
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Ο οινοχόος είναι σηµαντικός 
σε ένα εστιατόριο και µπορεί 
να απογειώσει ένα γεύµα 
αλλά οφείλει να προτείνει 
και όχι να επιβάλλει ιδιαίτερα 
σε πελάτες που δεν δείχνουν 
διατεθειµένοι να ανοίξουν τον 
γευστικό τους ορίζοντα.

Ένα ιδιαίτερο πιάτο για την περίοδο των εορτών 
που θα µας απογειώσει γευστικά ιδιαίτερα 
αν το συνδυάσουµε µε το κατάλληλο κρασί. 
Γεύσεις και αρώµατα µε ένταση, συνθέτουν ένα 
ξεχωριστό πιάτο που απαιτεί ένα γεµάτο και 
αρωµατικό κρασί. Το αγριογούρουνο αναζητάει 
ερυθρό ξηρό κρασί και τα κράνα σε συνδυασµό 
µε τη Μαυροδάφνη µας δίνουν µία κατεύθυνση 
για τον αρωµατικό χαρακτήρα του κρασιού. 
Τέλος η ύπαρξη των γλυκών µπαχαρικών, 
όπως η κανέλα και το γαρίφαλο µας, δίνουν 
ένα ακόµα στοιχείο για τον οινικό σύντροφο του 
πιάτου µας. 

Γεύση και 
ένταση για 
το πιάτο των 
Χριστουγέννων

Του Γιάννη Μπαξεβάνη 
Chef

Φαγητό & οίνος

Φιλέτο αγριογούρουνου 
με κομπόστα από 
κράνα και κυδώνια

Υλικά για 4 άτοµα 
800 γραµµ. φιλέτο αγριογούρουνου 
2 µέτρια κυδώνια &  400 γραµµ. κράνα 
2 κουταλιές λευκό ξίδι 
100 γραµµ. ζάχαρη 
200 γραµµ. ζωµό µοσχάρι 
1 ξύλο κανέλας & 2 γαρίφαλα
300 γραµµ. µαυροδάφνη 
ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι
φύλλα δάφνης &  λίγο σινάπι
500 γραµµ. σπορέλαιο 
150 γραµµ. κρεµµύδια 

Προετοιµασία: Μαρινάρουµε αποβραδίς το 
αγριογούρουνο. Φτιάχνουµε τη µαρινάδα µε το 
σπορέλαιο, τη δάφνη, το σινάπι, το άσπρο κρασί και τα 
µισά κρεµµύδια. Βράζουµε τα κράνα µε το λευκό ξίδι, 
τη ζάχαρη και λίγο αλάτι και τα κάνουµε πουρέ µέχρι να 
πιουν τα υγρά τους. Τα περνάµε από σήτα.
Εκτέλεση: Κόβουµε τα κυδώνια χοντρά κοµµάτια 
χωρίς τη φλούδα, σοτάρουµε σε ελαιόλαδο, σβήνουµε 
µε τη µαυροδάφνη, προσθέτουµε τα υπόλοιπα 
κρεµµύδια, την κανέλα, το γαρίφαλο και βράζουµε για 
5 λεπτά. Τα απλώνουµε σε ταψί, περιχύνουµε µε το 
ζωµό µοσχαριού και ψήνουµε για 25 λεπτά στους 190°. 
Αλατοπιπερώνουµε το αγριογούρουνο και το ροδίζουµε 
σε καυτό τηγάνι για 6 λεπτά. Αφαιρούµε το κρέας και 
στο ίδιο τηγάνι σβήνουµε µε ζωµό από τα κυδώνια που 
έχουµε ψήσει και την κοµπόστα από κράνα.
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ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΤΣΙΛΙΛΗ 2013 

Μπορεί να έχουµε συνδυάσει τον 
Τσιλιλή µε τα µοναδικά αποστάγµατά 
του αλλά παράγει και µία σειρά από 
εξαιρετικά κρασιά. Ο Ασκητικός ανήκει στην 
οικονοµική σειρά του κτήµατος και είναι ένα κρασί από 
τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon µε Αγιωργίτικο και  
Syrah. Με τιµή γύρω στα 7,00 ευρώ στο ράφι και 12 
µήνες παλαίωση σε γαλλικά και αµερικάνικα βαρέλια 
αποτελεί µία πολύ καλή επιλογή σε σχέση ποιότητας 
τιµής. Πορφυρό χρώµα µέτριας έντασης και βαθύ πυκνό 
φρούτο µε νότες µπαχαρικών σε ένα κρασί µε µέτριο 
σώµα, µαλακές τανίνες και επίγευση που διαρκεί. Μία 
θεσσαλική οινική επιλογή (Τρίκαλα) από το κτήµα 
Θεόπετρα που µας δείχνει το δρόµο 
για ποιοτικά κρασιά µε τιµή προσιτή…

ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ MAVRO 2013 
Π.Γ.Ε. ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΙΝΟΥ 
Από την Κεφαλλονιά και ένα boutique οινοποιείο 
(Μελισσηνός) ένα κρασί «γεννηµένο» για το 
πιάτο µας. Από τη φηµισµένη Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνίας (αµπέλια µέσης ηλικίας 30-60 ετών 
από επιλεγµένους αµπελώνες της Παλικής και 
του Ελειού) ένα ερυθρό κρασί µε εντυπωσιακό 
χαρακτήρα. Βαθύ πορφυρό χρώµα και πλούσια 
αρωµατική παλέτα µε κυρίαρχα τα κόκκινα φρούτα 
σε συνδυασµό µε βότανα, γλυκά µπαχαρικά , καφέ 
και βανίλια. Τανίνες καλοδουλεµένες, οξύτητα 
τονισµένη, σώµα πλούσιο και επίγευση µεγάλης 
διάρκειας. Ένα κρασί µε τιµή κάτω από τα 15 
ευρώ που αν το κρατήσουµε µερικά χρόνια στη 
κάβα µας θα µας χαρίσει µεγαλύτερη απόλαυση…

ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ ΤΑΩΣ 2008 
Π.Γ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
Γιορτινές µέρες και σκεφτήκαµε να έχουµε αντί για την 
τολµηρή (γευστικά) πρότασή µας µία τολµηρή από άποψη 
τιµής. ∆εν θα πάµε και σε επίπεδα παραλογισµού αλλά τα 
21,00 ευρώ σίγουρα δεν αποτελούν µία συνηθισµένη για 
το τραπέζι µας επιλογή. Όπως συνηθισµένο δεν µπορεί να 
χαρακτηριστεί και το κρασί µας!  Μία πραγµατική έκπληξη 
που φανερώνει µε σοκαριστικό τρόπο τις δυνατότητες της 
ποικιλίας Μαυροδάφνη στην ξηρή της εκδοχή. Ένα κρασί 
από την Πάτρα µε 24 µήνες βαρέλι που αν θέλαµε να το 
περιγράψουµε µε µία λέξη θα λέγαµε απλά «πλούτος». Ένας 
«δυναµίτης» αρωµάτων και γεύσεων σε ένα κρασί που 
δικαιολογεί µε το παραπάνω την τιµή του. Χρώµα ρουµπινί 
, βαθύ σχεδόν αδιαπέραστο και εκρηκτικό µε πολυσύνθετο 
αρωµατικό χαρακτήρα. Όσο το αφήνουµε στο ποτήρι µας 
τα αρώµατα εναλλάσσονται χαρίζοντάς µας µία πραγµατικά 

µοναδική εµπειρία. Η µετάγγιση σε καράφα 1 µε 
2 ώρες πριν κρίνεται απαραίτητη αν δεν έχετε την 
υποµονή να χαρείτε το κρασί σας και να το απολαύσετε 
δίνοντας του αρκετό χρόνο στο ποτήρι σας….

Γευστική αρμονία  ΚΕΙΜΕΝΟ Βασίλης Κατσάρος * Οινοχόος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ

TYΠIKH 
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΜΕ ΤΙ 
ΝΑ ΤΟ 

ΣΥΝ∆Υ-
ΑΣΕΤΕ
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«Οροπέδιο» από την 
Οινοποιία Μπουτάτη
Ένα άριστο λευκό κρασί, από επιλεγµένους 
αµπελώνες του οροπεδίου της Αρκαδίας,  
παρουσίασε η οινοποιία Μπουτάρη. 
Το «Οροπέδιο» είναι αποτέλεσµα της 
βαθιάς γνώσης, των πειραµατισµών ετών 
µε την ποικιλία Μοσχοφίλερο, αλλά και 
της σπουδαίας εµπειρίας που παρέλαβε η 
οινοποιία Μπουτάρη από την εταιρεία Καµπά 
η οποία δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή 
της Μαντίνειας από τα µέσα του περασµένου 
αιώνα. Το «Οροπέδιο» αποτελεί την καλύτερη 
έκφραση της ποικιλίας Μοσχοφίλερο, η οποία 
χρωστάει την αναβίωση και ανάδειξή της 
παγκοσµίως στην οµώνυµη οινοποιία. 

∆ώρα εορτών 
αποκλειστικά 

για οινόφιλους
Τα φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τη Semeli 

µε µια πλουσιότερη συλλογή κρασιών, 
διευρύνοντας έτσι τις επιλογές για δώρα των 

γιορτών. Για παράδειγµα, η magnum φιάλη (1,5 
λίτρο) του Chateau Semeli απευθύνεται στους 

οινόφιλους που θέλουν να εµπλουτίσουν την 
κάβα τους µε ένα κρασί µακράς παλαίωσης 
ενώ προσφέρεται και η χάρτινη συσκευασία 

των έξι φιαλών της σειράς Untitled που 
αποτελείται από τα λευκά Untitled Sauvignon 

Blanc και Untitled Chardonnay και το ροζέ 
Untitled Αγιωργίτικο / Syrah.   

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΝΕΜΕΑ

Ένα κρασί που προέρχεται από 
συγκεκριµένους αµπελώνες οι οποίοι 
καλλιεργούνται σε χαλικώδη εδάφη 
χαµηλών αποδόσεων ανά πρέµνο. 

Οινικά Νέα  Ελληνική αγορά

Βιολογικό 
Μοσχοφίλερο και 
Αγιωργίτικο 
από τον Ζαχαριά
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Πρώτη φορά στην Κίνα 
τα Ελληνικά Κελλάρια
Στη µεγαλύτερη διεθνή εµπορική 
έκθεση για τη βιοµηχανία οίνων 
και οινοπνευµατωδών «ProWine 
China 2015» συµµετείχε η Ελληνικά 
Κελλάρια Οίνων Α.Ε., µία από τις 
µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 
οίνου στην Ελλάδα. Η ProWine, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 11 
έως τις 13 Νοεµβρίου στη Σαγκάη, 
απευθύνεται κυρίως στους Κινέζους 
λιανέµπορους και εισαγωγείς και 
αποτελεί σηµείο αναφοράς στο χώρο 
του οίνου και των οινοπνευµατωδών, 
µε 4.000 εκθέτες και 40.000 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο. 

ΣΑΓΚΑΗ

RIEDEL

ΝΕΜΕΑ

11 � 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στους προνοµιακούς 
αµπελώνες της Νεµέας και 
της Μαντινείας αντίστοιχα 
των Αµπελώνων Ζαχαριά 
καλλιεργούνται βιολογικά οι 
ποικιλίες Μοσχοφίλερο και 
Αγιωργίτικο, δίνοντας και οι 
δύο κρασιά µε ισορροπηµένη 
οξύτητα και φίνα επίγευση. 
Το βιολογικό Μοσχοφίλερο, 
µε το λαµπερό χρυσοκίτρινο 

χρώµα και τις ροζ ανταύγειες, 
είναι δροσερό και ευωδιάζει 
εσπεριδοειδή, κίτρο, ροδάκινο 
και λευκά άνθη. Το στόµα του 
είναι φρουτώδες, γεµάτο, 
βελούδινο, µε ευχάριστη 
διάρκεια ενώ το υψηλό επίπεδο 
ποιότητας αντικατοπτρίζεται στα 
βραβεία που έχει λάβει στο µικρό 
διάστηµα κυκλοφορίας του.
Το βιολογικό Αγιωργίτικο ροζέ 

εντυπωσιάζει µε το έντονο και 
διαυγές χρώµα τριαντάφυλλου 
και τα λεπτά αρώµατα φρούτων 
όπου κυριαρχούν το κεράσι και 
η φράουλα ενώ το βιολογικό 
Αγιωργίτικο ερυθρό ξεχωρίζει 
µε το βαθυκόκκινο χρώµα 
του, είναι πληθωρικό, µε νότες 
από κόκκινα φρούτα, όπως 
αγριοκέρασο αλλά και πικάντικες 
πινελιές και νότες µπαχαρικών. 

Ο Marco Baldini στο 
Κτήµα Γεροβασιλείου
Γιατί τελικά το ποτήρι παίζει 
τόσο σηµαντικό ρόλο στη 
γευστική δοκιµή αλλά και στην 
απόλαυση του κρασιού. Ποια 
είναι η χρήση του ποτηριού; 
Μια συγκεκριµένη µορφή 
µπορεί να εντείνει τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά ενός κρασιού; Σε 
όλα αυτά και ακόµη περισσότερα 
θα απαντήσει ο διάσηµος 
σοµελιέ και αντιπρόεδρος της 
Riedel για τη Νότια Ευρώπη, 
Marco Baldini, ο οποίος τη 
∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου έρχεται 
στο Κτήµα Γεροβασιλείου. Στις 
19.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί 
δοκιµή κόκκινων κρασιών σε 
διαφορετικά ποτήρια και η Riedel 
θα αποκαλύψει το σηµαντικό 
ρόλο του σωστού ποτηριού για 
την κάθε ποικιλία.
Το κόστος συµµετοχής είναι 
40 ευρώ και Οι συµµετέχοντες 
µετά το τέλος της γευστικής 
δοκιµής θα πάρουν µαζί τους το 
σετ των ποτηριών της Riedel, 
αξίας 103 ευρώ. Απαραίτητη 
η δήλωση συµµετοχής στο 
education@gerovassiliou.gr 
(όνοµα, επώνυµο, ιδιότητα, email, 
τηλέφωνο επικοινωνίας).

 

Απόλαυση στο τραπέζι, 
υψηλή αξία στην κάβα
Μια εξαιρετική πρόταση δώρου για τις εορτές 
αποτελούν τα κρασιά της σειράς IANOS 
που παλαιώνουν πολλά χρόνια στην κάβα 
του οινοποιού Άγγελου Ρούβαλη και τα 
οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εύκολα 
να αποκτήσουν µέσα από την ανανεωµένη 
ιστοσελίδα του www.rouvaliswinery.gr. Η σειρά 
περιλαµβάνει: • To IANOS Cabernet Sauvignon 
2004 µε εντεκαετή παλαίωση, εξαιρετικό 
δείγµα της αριστοκρατικής αυτής ποικιλίας. • 
Το ερυθρό κρασί IANOS Cava ,εσοδείας 2007, 
την επιλογή των άριστων βαρελιών από την 
κάβα. • Το IANOS Syrah, εσοδείας 2007, γεύση 
µαλακή και αγαπητή στο ελληνικό γούστο και 
• Το IANOS Chardonnay εσοδείας 2009,  που 
συνοδεύει ιδανικά πλούσια λευκά πιάτα µε 
έντονη «προσωπικότητα».

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΣΕΙΡΑ ΙΑΝΟΣ
 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ

118-119_etairika.indd   119 12/9/15   8:04 PM



120    Wine Trails

Ειδήσεις

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ     

ΓΑΛΛΙΑ

RBTH

ME 111 EKAT. ΕΥΡΩ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Μέχρι τον Μάρτιο 
η πρώτη προκήρυξη 
της Προώθησης

Σταδιακή ετήσια αύξηση του ετήσιου προϋπολο-
γισµού χρηµατοδότησης από τα 111 εκατ. ευρώ του 
2016 και µια ιδιαίτερα εκτενή λίστα επιλέξιµων προ-
ϊόντων προς προώθηση, στην οποία βασική θέση κα-
ταλαμβάνει το κρασί, χαρακτηρίζει µεταξύ άλλων τη 
νέα αγροτική πολιτική για την προώθηση των αγρο-
τικών προϊόντων. Σύµφωνα µε την παρουσίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στις 18 Νoεµβρίου στο Ινστι-
τούτο ∆ασών από τον Γιώργο Μάλλιαρη, ειδικό στα 
θέµατα ποιότητας και προώθησης, τονίστηκε ότι η 
µεταρρύθµιση έλαβε σοβαρά υπόψη την συνεχή πί-
εση που δέχονται τα αγροτικά προϊόντα στις αγορές 
από τα προϊόντα Τρίτων χωρών που έχουν χαµηλό-
τερο κόστος παραγωγής. Το ετήσιο πρόγραµµα του 
2016 για τα απλά προγράµµατα περιλαµβάνει τρεις 
κύριες προτεραιότητες και εφτά για τις Τρίτες χώρες. 

Να τετραπλασιάσει την έκταση των αμπε-
λώνων της σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια 
η Ρωσία και για το λόγο αυτό οι οινοποιοί 
της χώρας δηλώνουν ανοιχτοί σε ξένες ε-
πενδύσεις. Τη σχετική ανακοίνωση έκα-
ναν εκπρόσωποι της Ένωσης Αμπελουρ-
γών και Οινοποιών της Ρωσίας στη διάρ-
κεια του Ρωσικού Πανεθνικού Συνεδρίου 
που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ο-
κτώβριο στην ιστορική πατρίδα της ρωσι-
κής σαμπάνιας, στην αγροτική περιοχή Α-
μπράου-Ντιρσό της περιφέρειας Κρασνο-
ντάρ, κοντά στο Σότσι. 
Ο γνωστός οινοποιός της Ρωσίας Μπο-
ρίς Τιτόφ, ιδιοκτήτης του οινοποιείου, 

Γιώργος Μάλλιαρης 

«Η χρηµατοδότηση 
από την ΕΕ για τη 
χώρα µας κυµαίνεται 
από 75% έως 
90% αναλόγως  
προγράµµατος ενώ 
οι αξιολογήσεις θα 
γίνονται πλέον από 
την εκτελεστική αρχή  
CHAFEΑ Agency of 
Consumers Ηealth  
Agriculture Food 
Εxecutive Agency 
στο Λουξεµβούργο .»

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ 
ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Η ΡΩΣΙΑ

Αμπελουργική προσβολή στο Κονιάκ
Οι ασθένειες του ξύλου βρίσκονται σε πρωτοφανή 
έξαρση στην περιοχή του Κονιάκ, σύµφωνα µε 
τον οινολόγο ∆ρ. Richard Smart, ο οποίος σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό Wine-Searcher, είπε 
ότι αυτήν την περίοδο συµβουλεύει τους ηγέτες 
του χώρου στην περιοχή ώστε να αποφύγουν 
τις ζηµιές.  «Η ποικιλία Ugni Blanck είναι ένα από 

τα αµπέλια πιο ευαίσθητα στην προσβολή. ∆εν 
καταλαβαίνουµε γιατί, αλλά ένα είναι σίγουρο. Η 
περιοχή πάσχει σοβαρά» είπε ο ∆ρ. Smart. Ο ίδιος 
προσέθεσε ότι οι ασθένειες του ξύλου έχουν πάρει 
µεγάλη διάσταση, λόγω του διεθνούς εµπορίου 
και των φυτωρίων, που είτε δεν γνωρίζουν, είτε 
αδιαφορούν για το πρόβληµα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Φανή Γιαννακοπούλου
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WINE SPECTATOR

ΛΟΝ∆ΙΝΟ

BORDEAUX

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ SOTHEBY’S 

Στο σφυρί το κάθετο 
κελάρι της Porsche

Abrau-Durso, και εξουσιοδοτημένος εκ-
πρόσωπος για τα δικαιώματα των επιχει-
ρηματιών από τον πρόεδρο της Ρωσίας, 
ανέφερε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσε-
ων RBTH ότι «πολλές ξένες εταιρείες πα-
ραγωγής οίνου διαθέτουν τις σχετικές τε-
χνολογίες και γνώσεις». 
Μάλιστα, το υπουργείο Γεωργίας της Ρωσί-
ας ετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο για διευ-
κόλυνση επενδύσεων, όπου προβλέπεται 
μεταξύ άλλων ότι  ξένοι επενδυτές θα μπο-
ρούν να νοικιάζουν αγροτεμάχια από 3 - 15 
χρόνια, τόσο για να καλλιεργούν αμπέλια, 
όσο και για την παραγωγή άλλων αγροτι-
κών προϊόντων, σύμφωνα με το RBTH.

Σήµερα µόνο το 10% της 
παραγωγής ανήκει σε ξένες 

εταιρείες. Η οινοποιία µπορεί ν’ 
αναπτυχθεί κυρίως στη νότια 

Ρωσία, όπου βρίσκεται το 60% 
των αµπελώνων, τονίζει ο 

γνωστός οινοποιός.

Μπόρις 
Τίτοφ

Ένα κατακόρυφο κελάρι σαµπάνιας που 
σχεδιάστηκε από την Porsche σε συνεργασία 
µε την Veuve Clicquot δηµοπρατήθηκε 
στο Λονδίνο από τον οίκο Sotheby’s στα 
µέσα του περασµένου Οκτωβρίου. Ο λόγος 
για το “Vertical Limit”, όπως ονοµάστηκε 
ο ψυχόµενος αυτός χαλύβδινος Πύργος. 
Στέκεται πάνω από έξι πόδια ψηλά και είναι 
ένας από τα µόλις 15 που υπάρχουν στον 
κόσµο. Μάλιστα, ο Πύργος είναι πλήρως 
εξοπλισµένος µε 12 magnums της Veuve 
Clicquot, ένα magnum του 1955, 1959, 1961, 
1962, 1969 ροζέ, 1975, 1979 ροζέ, 1982, 
1985, 1988, 1989, ροζέ και τους τρύγους 
1990. Επρόκειτο για πώληση ως τίτλος 
παρτίδας στη δηµοπρασία στο Λονδίνο στις 
21 Οκτωβρίου και οι αναλυτές εκτιµούσαν 
ότι θα αποφέρει στον οίκο Sotheby’s από 
80.000 λίρες έως 100.000 λίρες Αγγλίας.
Αξίζει, τέλος να σηµειωθεί ότι οι πύργοι 
ξεκίνησαν να πωλούνται το 2007. 

Η Chanel επενδύει σε αμπελώνες και chateaux
Ο οίκος µόδας Chanel τον περασµένο Οκτώβριο προχώρησε στην αγορά δύο chateaux, 
που παράγουν κρασιά Bordeaux στην κοιλάδα της Νάπα στην Καλιφόρνια συνολικά 
6.000 στρεµµάτων, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ιστοσελίδας Wine Spectator. Πρόκειται 
για τους αµπελώνες, St. Supéry, της οικογένειας Skalli, που ιδρύθηκαν το 1989 και το 
οινοποιείο Rutherford, το όποιο έχει ετήσια δυναµικότητα παραγωγής 150.000 κιβώτια. 
Σηµειώνεται, ότι ο οίκος Chanel ήδη έχει υπό την κατοχή του τρία γαλλικά chateaux 
Rauzan-Ségla, Ulysse Cazabonne (1994) και Canon Saint-Emilion (1996).
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IFV ΚΑΤΑΧΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Συνολικά έξι νέες ποικιλίες αμπέλου, εκ των οποίων πέντε είναι ελληνι-
κές, καταχωρήθηκαν επίσημα στον εθνικό κατάλογο της Γαλλίας στις 18 
Νοεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οί-
νου (IFV-Institut Français de la Vigne et du Vin) επέτρεψε την καταχώρη-
ση των εξής νέων ποικιλιών:  Αγιωργίτικο (μαύρο), Ασύρτικο (λευκό), Μο-
σχοφίλερο (ροζέ), Ροδίτης (ροζέ), Ξινόμαυρο (μαύρο) και Verdejo (λευκό α-
πό την ιβηρική χερσόνησο). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την καταχώρησή τους στον εθνικό κατάλογο της 
Γαλλίας την ευθύνη για τη διατήρησή τους αναλαμβάνει το Γαλλικό Ινστι-
τούτο Αμπέλου και Οίνου. 
Επίσης, τα φυτά αυτά μπορούν πλέον να διατίθενται στην αγορά της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και είναι επιλέξιμα για την οινική κατηγοριοποίηση στη 
Γαλλία (Λίστα Α1). Το διάταγμα αυτό δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημε-
ρίδα της γαλλικής κυβέρνησης στις 28 Νοεμβρίου 2015. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού: http://www.
vignevin.com/ και http://www.legifrance.gouv.fr 

ΣΥΝ 44% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΟΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025  

Τις πιο ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης δι-
εθνώς εμφανίζει η αγορά κρασιού των Η-
ΠΑ, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Wine 
Intelligence θα είναι η πρώτη καταναλωτι-
κή αγορά ως το 2025 (με 356 εκατ. κιβώτια 
των 9 λίτρων). Τώρα, υπάρχουν περίπου 
93 εκατ. καταναλωτές οίνου, αλλά θα φτά-
σουν τους 109 εκατ. (44%) έως το 2025. Ε-
πίσης, με βάση την έκθεση, η σκυτάλη την 
επόμενη 10ετία θα περάσει από τη γενιά 
των Millennials στη “Next-Generation” 
(έτος γέννησης από το 1995 και μετά).  

ΑΜΕΡΙΚΗ WINE INTELLIGENCE

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ W.S.P.C.
ΕΡΕΥΝΑ

COURT OF MASTER SOMMELIERS

Πειραµατικοί οίνοι 
Μπουτάρη
Κάθε χρόνο από τα τέλη της δεκαετίας του 
1970, στα Οινοποιεία Μπουτάρη, το Τμή-
μα Έρευνας και Ανάπτυξης πραγματο-
ποιεί ένα ευρύ φάσμα πειραματισμών. Τη 
σειρά Πειραματικών Οίνων Μπουτάρη, 
μπορείτε να τη βρείτε στα επισκέψιμα οι-
νοποιεία της εταιρείας σε Κρήτη, Σαντορί-
νη, Νάουσσα και Γουμένισσα, καθώς και 
σε επιλεγμένα σημεία στην Αττική.

Παγκόσμια οινική 
εκπαίδευση στην Αθήνα

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Court of Master 
Sommeliers στην Αθήνα προγραµµατίζεται για το Μάρτιο 
του 2016, όπου το Wine & Spirit Professional Center Ltd 
(W.S.P.C.) θα υποδεχθεί οινοχόους της διεθνούς αγοράς. 
Στα πλαίσια του προγράµµατος οι απανταχού οινοχόοι θα 
γνωρίσουν το επώνυµο ελληνικό κρασί, την ελληνική 
γαστρονοµία καθώς και Έλληνες οινοπαραγωγούς.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ MALT ΟΥΙΣΚΙ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ   
Στους πρόποδες των ιταλικών Άλπεων, στο 
Νότιο Τυρόλο, ένα ιταλικό αποσταγματο-
ποιείο φτιάχνει το πρώτο ιταλικό malt ουί-
σκι. Ο λόγος για το Puni, το οποίο έλαβε το 
όνομά του από το διπλανό ομώνυμο ποτά-
μι. Το καθαρό νερό των Άλπεων, τοπικά σι-
τάρια, παραδοσιακοί χάλκινοι άμβυκες α-
πό τη Σκωτία και κατά παραγγελία αποθή-
κες ωρίμανσης είναι τα βασικά στοιχεία του. 
Έχουν λανσαριστεί δύο είδη: Το Puni Nova, 
που ωριμάζει σε 3 χρόνια και το Puni Alba, 
το οποίο ωριμάζει σε 2 χρόνια.     

ΙΤΑΛΙΑ ΝΟΤΙΟ ΤΥΡΟΛΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ECONOMIST  

Μικρός κλήρος και έλλειψη 
οργάνωσης στην Ελλάδα 

Πολιτικές για τις χρήσεις γης, τη µεγέθυνση του κλήρου, τις νέες 
φυτεύσεις και την ενίσχυση µικρών αµπελώνων σε ορεινές µειονεκτικές 
και νησιωτικές περιοχές είναι απαραίτητες για την Ελλάδα, όπως τόνισε 
ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, ιδιοκτήτης του οµώνυµου Κτήµατος, στο 
συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη στις 8 Νοεµβρίου.  Ο ελληνικός 
αµπελώνας έχει µείνει µισός τα τελευταία 50 έτη και αν δεν κάνουµε κάτι 
το καθηµερινό µας κρασί θα είναι εισαγόµενο, προειδοποιεί ο ίδιος.

ΤΑ 10 ΤΟΠ ΚΡΑΣΙΑ
Όπως κάθε χρόνο, οι συντάκτες 
του περιοδικού Wine Spectator 
επιλέγουν τα 100 καλύτερα από 
το σύνολο των κρασιών που 
δοκίµασαν και παρουσίασαν 
τους προηγούµενους 12 
µήνες. Η επιλογή γίνεται µε 
βάση την ποιότητα, την αξία 
και τη διαθεσιµότητα. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι από το έτος- 
ντεµπούτο του διαγωνισµού, το 
1988, νέες περιοχές, σταφύλια 
και στυλ έχουν εµφανιστεί στη 
λίστα.  Τα 10 πρώτα της λίστας:
1. Peter Michael Cabernet 
Sauvignon Oakville Au Paradis 
2012 (σκορ 96, 195 δολ., 1.785 
κιβώτια).
2. Quilceda Creek Cabernet 
Sauvignon Valley 2012, (σκορ 
96, 140 δολ. 4.125 κιβώτια).
3. Evening Land Pinot Noir 
Eola-Amity Hills Seven Springs 
Vineyard La Source 2012 (σκορ 
98, 70 δολ., 1.176 κιβώτια).
4. Il Poggione Brunello di Mon-
talcino 2010 (σκορ 95, 85 δολ., 
18.000 κιβώτια).
5. Mount Eden Vineyards Char-
donnay Santa Cruz Mountains 
2012 (σκορ 95, 60 δολ., 1.986 
κιβώτια).
6. Bodegas Aalto Ribera del 
Duero 2012 (σκορ 94, 54 δολ., 
2.400 κιβώτια).
7. Escarpment Pinot Noir 
Martinborough Kupe Single 
Vineyard 2013 (σκορ 95, 69 
δολ., 500 κιβώτια).
8. Masi Amarone della Valpoli-
cella Classico Serègo Alighieri 
Vaio Armaron 2008 (σκορ 95, 
85 δολ., 3.750 κιβώτια).
9. Clos Fourtet St.-Emilion 
2012 (σκορ 94, 72 δολ., 3.500 
κιβώτια). 
10.  Klein Constantia Vin de 
Constance 2009 (σκορ 95, 80 
δολ. τα 500ml, 2.500 κιβώτια).

WINE SPECTATOR 2015

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΚΟΝΙΑΚ, 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΕΙΤΕ ΠΟΤΕ 
Την πιο παράτολμη και μυστηριώδη ιδέα 
στην ιστορία του Χόλιγουντ υλοποίησαν ο 
ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς και ο σκηνοθέ-
της Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ. Η νέα τους ται-
νία «100 Years» είναι ένα φιλμ επιστημο-
νικής φαντασίας, το οποίο θα κάνει πρεμιέ-
ρα το 2115. Μέχρι τότε το έργο θα παραμείνει 
κλειδωμένο σε θυρίδα στη Γαλλία. 
Η ταινία πραγματεύεται 3 διαφορετικές ερ-
μηνείες για το μέλλον και μέσω αυτής προ-
ωθείται το πολυτελές κονιάκ Louis XIII, το 
οποίο δημιουργήθηκε πρώτη φορά το 1874. 
Αποτελείται από ένα μείγμα 1.200 αποσταγ-
μάτων που για να «ωριμάσουν» πλήρως α-
παιτούνται 100 χρόνια και το κάθε μπουκά-
λι κοστίζει 3.000 δολάρια! Η εταιρεία που το 
παρασκευάζει ανακοίνωσε ότι θα δώσει εισι-
τήρια σε 1.000 τυχερούς, ώστε οι απόγονοι 
τους να παρακολουθήσουν την αποκλειστι-
κή προβολή της ταινίας το 2115.

100 ΕΤΗ ΚΟΝΙΑΚ LOUIS XIII
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Εκδηλώσεις

Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Greek Wine Festival  
που έγινε για πρώτη φορά στη βρετανική πρωτεύουσα

«Τα απολαυστικά ελληνικά κρασιά έ-
χουν διαφύγει τελείως (στους περισσό-
τερους από μας) στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
γιατί στις πωλήσεις κρασιών κυριαρ-
χούν η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ιτα-
λία» έγραψε στο Bloοmberg ο Richard 
Vines με αφορμή το London Greek 
Wine Festival, που πραγματοποιήθηκε 
στο Λονδίνο από τις 2 έως τις 4 Οκτω-
βρίου. Μάλιστα ο ίδιος επισήμανε ότι «η 
Ελλάδα κερδίζει συνεχώς έδαφος ξεκι-
νώντας από μια μικρή βάση».
Πρόκειται στην πραγματικότητα για την 
πρώτη αντίστοιχη εκδήλωση, η οποία 
διοργανώθηκε από τον Θεόδωρο Κυ-
ριακού, γνωστός στη Βρετανία ως ιδιο-
κτήτης του ελληνικού εστιατορίου Real 

Greek, το οποίο έχει εξελιχθεί σε αλυσί-
δα από τότε που το πούλησε , και φιλο-
ξενήθηκε από την MW Jancis Robinson. 
Το London Greek Wine Festival έλαβε 
χώρα στο εστιατόριο The Greek Larder 
στην περιοχή Kings Cross. Οι επισκέ-
πτες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για 
τις ποικιλίες των ελληνικών κρασιών, 
να διδαχθούν σχετικά με την οινογνω-
σία και το ταίριασμα φαγητού - οίνου, 
ενώ πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και 
debates, όπως επίσης και έκθεση.
«Το ελληνικό κρασί είναι πραγματικά, 
πραγματικά ενδιαφέρον και ξεχωρι-
στό,» είπε χαρακτηριστικά η Master of 
Wine Jancis Robinson, δίνοντας τον τό-
νο της επιτυχίας της εκδήλωσης.

Κέρδισαν το Λονδίνο 
Ασύρτικο και Μαλαγουζιά

Η πολύπλοκη 
νοµοθεσία  
«κρατάει»  
πίσω το κρασί

Στη στενή συνεργασία µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπορίου  και του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας βρίσκεται το κλειδί για την 
επίλυση της πολυπλοκότητας των ζητη-
µάτων της νοµοθεσίας του οινικού τοµέα, 
η οποία θα τον ενισχύσει στο σύγχρονο δαιδα-
λώδες παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Σε αυτό 
το συµπέρασµα κατέληξε το ετήσιο συνέδριο της 
∆ιεθνούς  Ένωσης Νοµικών του Οίνου (AIDV), 
το οποίο πραγµατοποιήθηκε από τις 2 έως τις 
4 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη και φιλοξενήθηκε 

στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. 
Νοµικός µε γενικό τίτλο «Παγκόσµια 
παραγωγή κρασιού, Παγκόσµια 
Οινική Νοµοθεσία». Η AIDV, η οποία 

φέτος γιορτάζει 30 χρόνια, αριθµεί 
350 µέλη σε 45 χώρες τα οποία είναι 

κατά κανόνα νοµικοί µε επαγγελµατική 
ενασχόληση µε το χώρο του οίνου. Υπεύθυνος 
για τη διοργάνωση στην Ελλάδα ήταν ο καθη-
γητής Αµπελοοινικού ∆ικαίου (Πανεπιστήµιο 
της Reims) Θεόδωρος Γεωργόπουλος, δικηγό-
ρος,µέλος ∆.Σ. της ∆ιεθνούς Ενωσης Νοµικών 
του Κρασιού. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για πρώτη 
φορά φέτος 

συγκεντρώθηκαν 
τα ελληνικά κρασιά 

στο Λονδίνο σε 
ένα φεστιβάλ που 

διοργανώθηκε 
από τον Θεόδωρο 

Κυριακού.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Booklet για τον οινικό 
θησαυρό της Κύπρου, 
ΠΟΠ Κουμανδαρία 

H ταυτότητα του περίφηµου κρασιού της 
Κύπρου, µε τη χιλιόχρονη κυριολεκτικά 
ιστορία, του οίνου Π.Ο.Π. «Κουµανδαρία», 
που «περικλείεται» πλέον σε ένα έντυπο 
14 σελίδων, παρουσιάστηκε στις12 
Οκτωβρίου. Η εν λόγω εκδήλωση, 
που πραγµατοποιήθηκε στο Σπίτι της 
Κύπρου της Πρεσβείας της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στην Αθήνα, είχε ως 
στόχο την παρουσίαση του εντύπου 
για τον οίνο Π.Ο.Π. «Κουµανδαρία», το 
οποίο δηµιουργήθηκε απ’ το Εµπορικό 
Τµήµα της Κυπριακής Πρεσβείας στην 
Αθήνα, σε συνεργασία µε τη Wine Plus 
και περιλαµβάνει τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής, τη διαδικασία παραγωγής, το 
παραδοσιακό και µοντέρνο προφίλ των 
κρασιών Π.Ο.Π. Κουµανδαρία. 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΟΥ

Ευκαιρία  
να μιλήσουμε 
σε ειδικούς για 
το κρασί μας
Στις 23-25 Οκτωβρίου στο Plovdiv 
της Βουλγαρίας έλαβε χώρα το 8ο 
Συνέδριο Digital Wine Communi-
cations Conference (DWCC15) µε 
θέµα «Exploring the blend of wine 
and communications». To Συνέδριο 
αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 
ετήσιες συναντήσεις των digital 
wine communicators, καθώς πολλοί 
οινογράφοι, wine bloggers, Masters 
of Wine, οινοποιοί, διανοµείς και 
στελέχη Επικοινωνίας και Marketing 
του κλάδου, παρακολουθούν σεµινάρια 
και οµιλίες 
πανω σε θεµατα 
επικοινωνίας 
άλλα και 
εργαστήρια οινικής 
γευσιγνωσίας απο 
διάφορες περιοχές 
του κόσµου. 
Το Συνέδριο είναι 
σηµαντικό για την 
Ελλάδα και τον 
οινικό τοµέα, µιας 
και σε εναν κόσµο 
όπου η επιρροή 
του ψηφιακού 
περιεχοµένου είναι 
αδιαµφισβήτητη και 
ολοένα αυξανόµενη, πρέπει να εχει η 
χωρα µας ενεργό ρόλο. Ειδικά σήµερα 
όπου το ελληνικό κρασί είναι σηµείο 
συζήτησης σε πολλά οινικά φόρουµ, 
είναι χρυσή ευκαιρία να βρίσκει εναν 
ψηφιακό διαυλο επικοινωνίας και 
δικτυωσής του σε όλο τον κόσµο. Το 
DWCC ειναι µια ευκαιρία να µιλήσουµε 
για τις ιστορίες µας για το ελληνικό 
κρασί και αµπελώνα σε επαγγελµατίες 
αφηγητές και αυτοί µε τη σειρά τους 
να τις µεταφέρουν στα τέσσερα σηµεία 
του ορίζοντα. Ειναι µια αλληλεπίδραση 
δηµιουργική και εποικοδοµητική.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στο φετινό 
DWCC βρέθηκαν 

περισσότεροι 
από 150 

επικοινωνιολόγοι 
κρασιού από όλο 

τον κόσµο.
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Με στόχο  να αναδείξει τον 
πολιτισµό και τις παραδόσεις 
των πόλεων και περιοχών 
εκείνων που σχετίζονται 
µε την καλλιέργεια της 
αµπέλου και την παραγωγή 
οίνου, η Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Οινοτουρισµού εορτάστηκε 
όπως κάθε χρόνο από το 
2009, τη δεύτερη Κυριακή 
του Νοεµβρίου, µε τη 
συµµετοχή των οινοποιείων 
που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο Πόλεων του Κρασιού (RE-
CEVIN) ή σε οινοτουριστικά δίκτυα. 
Η Ένωση Οινοπαραγωγών 
«Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 
συµµετείχε φέτος για τρίτη 
συνεχή χρονιά στην «Ευρωπαϊκή 
Ηµέρα Οινοτουρισµού» µε το 
δίκτυο επισκέψιµων οινοποιείων 
«∆ρόµοι του Κρασιού της 
Βορείου Ελλάδος», την Κυριακή 
8 Νοεµβρίου 2015. ∆εκαέξι 
επισκέψιµα οινοποιεία ήταν ανοιχτά 
και περίµεναν τους επισκέπτες 
τη συγκεκριµένη ηµέρα, µαζί 
µε πολλά άλλα οινοποιεία στην 
υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στη Βόρεια 
Ελλάδα 
γιόρτασαν για 
τα καλά τον 
οινοτουρισμό

Πολλαπλασιαστικό υλικό της αµπέλου, συστή-
µατα καλλιέργειας και η συµβολή του αµπε-
λουργού τη δηµιουργία προϊόντων ποιότητας, 
απασχόλησαν κατά κύριο λόγο τις εργασίες του 
πρώτου Συνεδρίου του Συνδέσµου Ελληνικών 
Φυτωρίων Αντιφυλλοξηρικής Αµπέλου (ΣΕ-
ΦΑΑ) µε θέµα «Αµπέλι και Ανάπτυξη». Το Συνέ-
δριο, που πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρία 
της δικηγόρου Ελένης Χρυσικοπούλου την Πέ-
µπτη και Παρασκευή 12 και 13 Νοεµβρίου στη 
Νεµέα,  συνδιοργανώθηκε από το ∆ήµο Νεµέας. 
Στο πέρας των εργασιών πραγµατοποιήθηκε ε-
νηµέρωση από τον ∆ιονύσιο Γραµµατικό, Προϊ-
στάµενο του τµήµατος Αµπέλου και Ελαίας του 
υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και τη  Ελέ-
νη Χρυσικοπούλου δικηγόρο, σχετικά µε  το νέο 
καθεστώς των αδειών φύτευσης.
Ο ∆ήµαρχος Νεµέας Κωνσταντίνος Καλαντζής 
κατά την έναρξη του Συνεδρίου δήλωσε ότι εί-
ναι σηµαντικό η πολιτεία να στρέψει το βλέµµα 
της προς τις αµπελουργικές ζώνες και να βοη-
θήσει στην ανάπτυξή τους, δίνοντας κίνητρα στα 
Πανεπιστήµια να βρεθούν κοντά στις ζώνες και 
επανέφερε το θέµα του Τ.Ε.Ι Αµπελολογίας, Οι-
νολογίας και Τεχνολογίας ποτών που πρέπει να 
ιδρυθεί στη Νεµέα. Ο Χρήστος Ράπτης, Φυτωρι-
ούχος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Ελλη-
νικών Φυτωρίων Αντιφυλλοξηρικής Αµπέλου 
δήλωσε ότι νιώθει υπερήφανος που έγινε στη 
Νεµέα το πρώτο βήµα ώστε η Ελλάδα ν’ απο-
κτήσει πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
ανώτερης ποιότητας προερχόµενο από την Ελ-
λάδα, κατάλληλο για τις ελληνικές κλιµατολογι-
κές και εδαφολογικές συνθήκες. 

 

Ο Ιωάννης Κασσάρος εκπρόσωπος του ΣΕΦΑΑ, 
τόνισε κατά την οµιλία του, ότι όλοι οι φορείς θα 
πρέπει να ενωθούν στην προσπάθεια που κάνει 
σήµερα ο ΣΕΦΑΑ γιατί πραγµατοποιείται προς 
την κατεύθυνση του Εθνικού Συµφέροντος. Ο 
Ερνστ Ρούελ, Επικεφαλής του Κέντρου εφαρ-
µοσµένης Βιολογίας, τµήµα Αναπαραγωγής της 
Αµπέλου του Πανεπιστηµίου του Geisenheim, 
τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκή ευθύνη η προστασία 
των Ελληνικών Γηγενών ποικιλιών για τις οποί-
ες πρέπει να είναι υπεύθυνη αυστηρά η Ελλά-
δα. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθη-
σε πλήθος επιστηµόνων, επιχειρηµατιών και εκ-
προσώπων των περιφερειακών τµηµάτων ανά-
πτυξης. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία 
του ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων Νικόλαος Στουπής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Αμπέλι και Ανάπτυξη» 
στο πρώτο Συνέδριο  
του ΣΕΦΑΑ στη Νεμέα

12�13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Πρεμιέρα στον Χάρτη των Γεύσεων 
για τα φρέσκα κρασιά του 2015
Περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες κατέ-
κλυσαν τους δύο ορόφους της Αποθήκης Γ 
στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύρια-
κο 28 και 29 Νοεµβρίου συµµετέχοντας στο 
Χάρτη των Γεύσεων 2015, τη µεγάλη έκθε-
ση που κάθε χρόνο οργανώνει η Wine Plus 
και έχει πλέον καθιερωθεί ως το οινικό γε-
γονός της χρονιάς για τη Β. Ελλάδα.
Περισσότεροι από 90 οινοποιοί από τις ση-
µαντικότερες αµπελουργικές περιοχές της 
Ελλάδας, δίπλα σε αποσταγµατοποιούς, ει-
σαγωγείς οίνων και παραγωγούς επιλεγµέ-
νων γαστρονοµικών προϊόντων, παρουσία-
σαν περισσότερες από 500 ετικέτες, ένα κα-

ταπληκτικά ευρύ φάσµα κρασιών, ξεκινώ-
ντας από τα φρέσκα της εσοδείας 2015, τις 
νέες ετικέτες και συσκευασίες, αρκετές από 
τις οποίες έκαναν το ντεµπούτο τους στην 
εκδήλωση και φτάνοντας έως τις κορυ-
φαίες ελληνικές και τις συναρπαστικές δι-
εθνείς επιλογές.
Περισσότερες από 20 παράλληλες εκδη-
λώσεις. Σεµινάρια εισαγωγής στη γευστική 
δοκιµή, γευστικές δοκιµές αφρωδών, ολο-
καίνουργιων ετικετών, απολαυστικές µα-
γειρικές επιδείξεις από κορυφαίους chef και 
ζαχαροπλάστες της Θεσσαλονίκης είχαν και 
φέτος το φανατικό κοινό τους.

Για το 2016 
ανανέωσαν το 
ραντεβού τους  
η Wine Plus και ο 
Χάρτης των  
Γεύσεων.

Περισσότεροι από 90 οινοποιοί από τις σηµαντικότερες αµπελουργικές 
περιοχές της Ελλάδας, δίπλα σε αποσταγµατοποιούς, εισαγωγείς οίνων και 
παραγωγούς επιλεγµένων γαστρονοµικών προϊόντων, παρουσίασαν στον 
φετινό Χάρτη των Γεύσεων περισσότερες από 500 ετικέτες.
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Εκδηλώσεις

26 � 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

19�21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Απευθείας επαφές µέσω B2B συναντήσεων

Έρχεται στις 19 Μαρτίου του 2016 με σκοπό να αποτελέσει το κο-
ρυφαίο εκθεσιακό forum για τα ελληνικά κρασιά και αποστάγμα-
τα. Η Oenotelia 2016, από τις 19 ως και τις 21 Μαρτίου 2016 στο 
Metropolitan Expo και στο πλαίσιο της έκθεσης Foodexpo με χο-
ρηγό επικοινωνίας το Wine Trails, θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες 
ελληνικές οινοποιίες και αποσταγματοποιίες όπου θα έχουν τη δυ-
νατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να εξετάσουν τις 
προοπτικές αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας με επιχειρηματίες 
και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη χονδρική και τη 
λιανική αγορά, τη διανομή ποτών, τα ξενοδοχεία, τη μαζική εστί-
αση και την καφεστίαση. Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα φιλο-
ξενίας διεθνών αγοραστών, η OENOTELIA 2016 δίνει την ευκαι-
ρία στους Έλληνες παραγωγούς να έρθουν σε απευθείας επαφή μέ-
σω B2B συναντήσεων με τους υπεύθυνους αγορών μεγάλων αλυ-
σίδων και δικτύων διανομής. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονι-
κά, σύμφωνα με τους διοργανωτές του, μία έκθεση δίνει την ευκαι-
ρία στους οινοποιούς και τους αποσταγματοποιούς να ενισχύσουν 
τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεών τους.

Κυρίαρχο θεματικό αφιέρωμα θα αποτελέσει το «Cheese & Wine» 
στη φετινή Detrop Boutique, όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
θα παρευρεθούν οι δυο κλάδοι στο ίδιο εκθεσιακό γεγονός με χο-
ρηγό επικοινωνίας τo Wine Trails.
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με αναβαθμισμένη δομή, παραγωγοί 
απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εκθέσουν τα προϊόντα τους 
και θα πλαισιώσουν το χώρο γευσιγνωσίας. Μέσα από τις πολυάριθ-
μες εκδηλώσεις, δίνεται η ευκαιρία σε όσους παραβρεθούν να συν-
δυάσουν ελληνικά αγροτικά προϊόντα με τα ανάλογα κρασιά, δημι-
ουργώντας εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες μπορούν να αξιοποιή-
σουν ως εργαλεία πώλησης για την προώθηση των προϊόντων τους. 
Όλη η ελληνική παραγωγή τροφίμων, η υψηλή ποιότητα, η τεχνολο-
γία και ο δυναμισμός της εγχώριας αγοράς και των σημείων πώλησης 
τροφίμων, θα αποτυπωθούν και θα αναδειχθούν, σύμφωνα με τους 
διοργανωτές της, στην 26η Detrop Boutique, Διεθνή Έκθεση Τροφί-
μων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Συσκευασίας, η οποία 
διοργανώνεται από τις 26 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΟΙΝΙΚΟ 
ΦΟΡΟΥΜ

Κρασί και τυρί μαζί στην ίδια έκθεση
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Εκδηλώσεις πού & πότε

Discoveries from Greece, 
Italy & Bulgaria

Decanter Spain & Portugal 
Fine wine encounter

2 Φεβρουαρίου

27 Φεβρουαρίου 

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 θα 
πραγµατοποιηθεί, υπό την αιγίδα του διεθνούς 
οινικού περιοδικού Decanter η ηµερήσια 
εκδήλωση  Discoveries from Greece, Italy & 
Bulgaria στο Institute of directors, London SW1.

To Σάββατο 27 
Φεβρουαρίου 2016 

έχει οριστεί ως 
η ηµεροµηνία 
διεξαγωγής 
της ηµερήσιας 
έκθεσης 
αφιερωµένης 

στα κρασιά 
της Ιβηρικής 

χερσονήσου, µε 
ιδιαίτερα στοχευµένες και 

διδακτικές παράλληλες εκδηλώσεις.

Για τα κρασιά της Μεσογείου
15-17 Φεβρουαρίου

Στις 15-17 Φεβρουαρίου 2016 θα 
πραγµατοποιηθεί η 12η  Vinisud στον εκθεσιακό 
χώρο Ρarc des Εxposition of Montpellier, 
αφιερωµένη στα κρασιά της Μεσογειακής 
λεκάνης.

Για άλλη μια χρονιά στο Ζάππειο  

Κρασιά και αποστάγματα στον 
16ο Διαγωνισμό Θεσσαλονίκης

Μια από τις µεγαλύτερες εκθέσεις 
κρασιού της Ελλάδας, που οργα-
νώνεται ανελλιπώς από το 1994, θα 
πραγµατοποιηθεί και το 2016, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, 5 µέχρι 7 Μαρτίου. 
Από πέρυσι το Οινόραµα συγχωνεύ-
τηκε µε την έκθεση ∆ιονύσια, σε µια 
προσπάθεια των διοργανωτών να 
προσαρµοστούν στη διαρκώς µετα-
βαλλόµενη αγορά του κρασιού µε ένα 
εκθεσιακό προϊόν που είναι πιο ευέλικτο, 
πιο εύχρηστο και πιο προσιτό σε όλους, 
καταναλωτές και επαγγελµατίες, µε 

πρωταγωνιστή το ίδιο το κρασί.
Το Οινόραµα 2016 θα γίνει ξανά στο 
κέντρο της Αθήνας, στο Ζάππειο 
Μέγαρο, σε ένα χώρο που έχει απο-
δειχθεί ιδανικός για την προβολή του 
κρασιού. Πανέµορφες ψηλοτάβανες 
αίθουσες µε φυσικό φωτισµό, εύκο-
λη πρόσβαση µε όλα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς, δεκάδες ξενοδοχεία και 
χώροι εστίασης σε απόσταση περπα-
τήµατος, εξασφαλίζουν τις καλύτε-
ρες δυνατόν συνθήκες για εκθέτες 
και επισκέπτες της έκθεσης.

Μετά από 15 διοργανώσεις ο 
∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου και 
Αποσταγµάτων Αµπελοοινικής προ-
έλευσης Θεσσαλονίκης συνεχίζει 
την επιτυχηµένη του πορεία µε τη 
συµµετοχή οίνων και αποσταγµάτων 
από όλο τον κόσµο, τα οποία δοκιµά-
ζονται από καταξιωµένους Έλληνες 
και ξένους γευσιγνώστες. Κύριοι 
στόχοι και της φετινής διοργάνωσης, 
που θα πραγµατοποιηθεί 24, 25 και 
26 Φεβρουαρίου 2016 στο Συνε-
δριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, 
στα πλαίσια της Detrop Boutique µε 

χορηγό επικοινωνίας το Wine Trails, 
παραµένουν η παρουσίαση και προ-
βολή της ελληνικής και διεθνούς 
παραγωγής οίνων και αποσταγµά-
των στο καταναλωτικό και εµπορικό 
κοινό.   Στον 16ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
Οίνου Θεσσαλονίκης θα απονεµη-
θούν και 9 διακρίσεις σε οίνους που 
θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 
βαθµολογία, εφόσον συµµετέ-
χουν τουλάχιστον 5 δείγµατα ανά 
κατηγορία και η βαθµολογία τους 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χάλκινο 
µετάλλιο.  
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Ιστορία

Στην Κανά της Γαλιλαίας 

Το κρασί του Ιησού 
βρήκαν ερευνητές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φανή Γιαννακοπούλου

Ένα κελάρι ηλικίας 3.700 ετών 
που αποτελούσε τµήµα ανακτόρου 
αρχαίων Καναανιτών στην 
περιοχή Ναχαρίγια στο βόρειο 
Ισραήλ, εντόπισαν Αµερικανοί 
και Ισραηλινοί αρχαιολόγοι στα 
τέλη του περασµένου Νοέµβρη. 
Μέσα στους αµφορείς εντός του 
κελαριού βρέθηκε παλαιωµένο 
κρασί που οι επιστήµονες εκτιµούν 
πως το γεύονταν όσοι µετείχαν 
στα πολυτελή συµπόσια που 
διοργάνωνε ο άρχοντας του 
ανακτόρου. Στο µείγµα των 
συστατικών του ηδύποτου αυτού 
βρέθηκαν ίχνη από µέλι, µέντα, 
κέδρο, ρετσίνι και κανέλλα

«Η ανακάλυψη αυτή καταδεικνύει πόσο εκλεπτυσµένες ποικιλίες 
κρασιών παρασκεύαζαν στην περιοχή αυτή από την αρχαιότητα», 
σηµειώνει ο Ερικ Κλάιν του Πανεπιστηµίου Τζόρτζ Ουάσινγκτον 
προσθέτοντας πως βρέθηκαν µέσα σε ένα µόνο δωµάτιο περίπου 
40 αµφορείς χωρητικότητας 60 λίτρων, χωρίς να αποκλείει το 
ενδεχόµενο στο µέλλον να βρεθούν κι άλλοι σε κάποιο, ανεξερεύνητο 
ακόµη, µέρος του υπό ανασκαφή παλατιού κάτω από τη γη.  
Οι αµφορείς φαίνεται ότι είχαν φτιαχτεί από τον ίδιο αγγειοπλάστη και 
στα στοιχεία που αναλύθηκαν βρήκαν υπολείµµατα κόκκινου αλλά 
και πιθανώς και λευκού οίνου, σύµφωνα µε τον ∆ρ. Ασαφ Γιασούρ-
Λαντάου, από το Πανεπιστήµιο της Χάιφα στο Ισραήλ.  

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Την ώρα που η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως νέα ευρήµατα 
που µας βοηθούν να κατανοήσουµε την οινοπαραγωγή στην Κανά, η 
οινοποιία Recanati προσπαθεί να αναβιώσει αρχαίες ποικιλίες αµπέλου. 
Πριν όµως από την Recanati, ένα µικρό οινοποιείο, το Cremisan, κοντά 
στη Βηθλεέµ, µέσω της σύµπραξης Παλαιστινίων µε Ιταλούς µοναχούς 
χρησιµοποιεί ήδη από το 2008 τοπικές ποικιλίες (Ηamdani, Janda-
li).   Επιπλέον, ο Ελιάσιβ Ντρόρι, που έχει την µπουτίκ κρασιών Gvaot 
και διδακτορικό στη γεωργία, συµµετέχει από το 2011 σε έρευνα του 
πανεπιστηµίου Αριέλ στη Σαµάρια που έχει ως σκοπό µεταξύ άλλων 
την αναβίωση της αρχαίας ισραηλινής ποικιλίας Marawi.  «Τα αρχαία 
γραπτά µας είναι γεµάτα µε αναφορές σε κρασιά και σταφύλια - πριν 
ακόµα οι Γάλλοι σκεφτούν να φτιάξουν κρασί, εµείς το εξάγαµε», λέει 
στην New York Times ο Ελιάσιβ Ντρόρι. «Έχουµε αρχαία ταυτότητα, 
και για εµένα, η αναβίωση αυτής της ταυτότητας είναι πολύ σηµαντική, 
είναι θέµα εθνικής υπερηφάνειας», προσθέτει ο ίδιος. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε τον Ντρόρι οι επιστήµονες έχουν εντοπίσει 120 µοναδικές 
ποικιλίες αµπέλου, όπου τα προφίλ DNA είναι ξεχωριστά από όλες 
τις εισαγόµενες. Περίπου 50 είδη είναι εγχώρια και 20 από αυτά είναι 
κατάλληλα για την παραγωγή κρασιού, καταλήγει ο Ντρόρι. 

Σήµερα στο Ισραήλ 350 
οινοποιεία παράγουν 
65 εκατ. µπουκάλια 
κρασιού ετησίως. Στη 
φωτογραφία το κρασί 
Recanati Marawi 
2014. 

ΙΣΤΟΡΙΑ
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JULIA HARDING
Οι πόρτες των αγορών 

ξεκλειδώνουν κι από µέσα

ΦΑΚΕΛΟΣ UNESCO
Παγκόσµια Κληρονοµιά 

ο αµπελώνας της Σαντορίνης

ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ
Προχωρά αλλά µε εξαιρέσεις 

η τελική εφαρµοστική ΚΥΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Οι δέκα που 
παίρνουν 10'

ΣΕΛ. 57�77

Τεύχος  Νο 9 * ∆εκέµβριος 2015 
* ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 

AGRENDA KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ µε 4 ευρώ 
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