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EditorialΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Πανάγος, Εκδότης-∆ιευθυντής

Hθεαµατική πρόοδος που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια γύρω από το ελληνικό κρασί κάνει πολλούς 
να αναρωτιούνται, ποια θα µπορούσαν να είναι τα «µυστικά» που ενδεχοµένως έφεραν αυτό το 

αποτέλεσµα. Αναµφίβολα το κρασί συνιστά το πιο πετυχηµένο project της µεταπολιτευτικής περιόδου στον 
τοµέα της αγροτικής παραγωγής και των τροφίµων γενικότερα. Η εικόνα που παρουσιάζει αυτό τον καιρό 
το επώνυµο ελληνικό κρασί θα µπορούσε να συγκριθεί µόνο µε τις καλές εποχές που έχουν καταγράψει 
σε αντίστοιχες ιστορικές περιόδους η κορινθιακή σταφίδα, το ελαιόλαδο, ο καπνός και πολύ λίγα ακόµη 
αγροτικά προϊόντα. Τη θετική αυτή εξέλιξη, άλλοι την αποδίδουν στο δεκαετές στρατηγικό σχέδιο στο  
οποίο κατάφεραν να συµφωνήσουν, περί τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας, οι κύριοι συντελεστές του 
κλάδου. Κάποιοι το συνδέουν µε το άνοιγµα των αγορών και την ευκολότερη πρόσβαση του προϊόντος 
στις ανεπτυγµένες αγορές. Ορισµένοι επιµένουν ότι η επιτυχία ήταν αποτέλεσµα της καµπάνιας, η οποία 
συνόδευσε τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της οινοποίησης, ενώ άλλοι το αποδίδουν στη 
µεγάλη αγάπη των οινοποιών για το επάγγελµά τους. Μπορεί να σταχυολογήσει κανείς αρκετούς ακόµα 
λόγους για τους οποίους το συγκεκριµένο προϊόν της ελληνικής γης, µε την επιλογή των κατάλληλων 
ποικιλιών, την επίµονη καλλιεργητική φροντίδα του αµπελώνα και τη σχολαστικότητα των οινοποιών στη 
διαχείριση της παραγωγής, διέγραψε αυτή την πορεία. Είναι ίσως η ευκολότερη πρόσβαση στη σύγχρονη 
γνώση γύρω από το αµπέλι και το κρασί, είναι η εξέλιξη των τεχνολογικών µέσων που βοήθησαν σε µια 
επανεκκίνηση, είναι φυσικά και ο συντονισµός των δυνάµεων, πρωτοφανής, θα µπορούσαµε να πούµε, 
τουλάχιστον για τα δεδοµένα του Νεοέλληνα. Υποτιµώνται πάντως οι κύριοι άξονες, που, κατά τη γνώµη µας, 
συνιστούν την πειστικότερη απάντηση στο γιατί, το κρασί, πρώτο απ’ όλα τ’ άλλα αγροτικά προϊόντα, οδήγησε 
σ’ αυτό το µικρό θαύµα. Είναι, γιατί το κρασί αναδεικνύει όσο κανένα άλλο την εγχώρια βιοποικιλότητα, είναι 
αυτό στο οποίο δύναται να χτίσει κανείς µεγάλες υπεραξίες, είναι αυτό που αναδεικνύει µε τον καλύτερο 
τρόπο το µύθο και την ιστορία αυτού του τόπου. Καλή ανάγνωση και καλές γιορτές! 

ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΠΡΩΤΟ,  
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
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Στο εξώφυλλο του Wine Trails 
φιλοξενείται ένα χειροποίητο 
ξύλινο καράβι, που κατασκεύασε 
ο ∆ηµήτρης Καραδήµος 
αποκλειστικά από δούγες δρύινων 
βαρελιών που µεγάλωσαν τα 
κρασιά του Kτήµατός του. 

Είναι, γιατί το κρασί αναδεικνύει όσο κανένα άλλο την εγχώρια βιοποικιλότητα, είναι αυτό στο οποίο δύναται να χτίσει 
κανείς µεγάλες υπεραξίες, είναι αυτό που αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο τον µύθο και την ιστορία αυτού του τόπου.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ WINE 
TRAILS ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

∆ΟΧΕΙΑ 
ΖΥΜΩΣΗΣ
Τα πάντα γύρω από τα  
δοχεία ζύµωσης και 
παλαίωσης. 
Ποιες είναι οι 
εναλλακτικές ενός 
οινοποιείου. Τι πραγµατικά 
προβλέπει ο νόµος.

ΒΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
& ΑΜΠΕΛΙ
Πώς προσεγγίζει η 
ιδιαίτερη για πολλούς, 
ορθή για άλλους, θεωρία 
βασικές επεµβάσεις στον 
αµπελώνα. 

KUMEAU 
RIVER
Νέα Ζηλανδία δεν είναι 
µόνο Sauvignon Blanc
Συζητώντας µε τους 
γητευτές του Chardonnay 
επαναπροσδιορίζουµε τα  
όρια της ποικιλίας. 
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Εισαγωγή

Ό τίτλος της αγγελίας είναι πέρα για πέρα 
αληθινός. Για να είμαι απόλυτα ειλι-
κρινής, είναι εξωγήινος. Εντοπίστηκε 
κατ’ επανάληψη στη διάρκεια του φθι-
νοπώρου από τα προηγμένα συστήμα-

τα  εντοπισμού των διαστημικών υπηρεσιών όλων των 
χωρών που τα διαθέτουν, για να τα διαθέτουν. Το ανώ-
τατο συμβούλιο των διαστημικών υπηρεσιών κατέλη-
ξε βαθιά συσκεπτόμενο πως το μήνυμα, η παράξενη 
αυτή αγγελία, προέρχεται από τον γνωστό πλανήτη Α-
ΡΑΚΟΥΛΑ-1. Σε αυτό το σημείο και για να μην υπάρ-
χουν, αμφιβολίες, σκοτεινά σημεία και λοιπές υποψίες 
ύπαρξης δαιμονίων, παρατίθεται ολόκληρη η αγγελία:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ 

«Η αξιότιμη υπηρεσία μας Ο. Α –Π.ΑΡ.1 (Οικονομι-
κή Αστυνομία  Πλανήτη Αράκουλα -1) ζητά από τους 
ιδιοκτήτες των οινοποιείων του πλανήτη να αποδεί-
ξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στην υπηρεσία. 
Υπενθυμίζουμε σε όλους πως η ύπαρξη και η λει-
τουργία της υπηρεσίας συμβαίνει αποκλειστικά προς 
όφελός τους, αλλιώς δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Όλοι 
οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εργαζομέ-
νων, συγγενών πρώτου, δευτέρου, τρίτου και τετάρ-
του βαθμού, καθώς και όσοι βρεθούν σε ακτίνα 20 χι-
λιομέτρων από τον χώρο ελέγχου θα πρέπει να μπο-
ρούν να αποδείξουν πως δεν είναι αλέφαντες. Οι ε-
λεγχόμενοι δεν θα πρέπει  απλά και έμπρακτα να επι-
διώκουν τη συνέχιση της ύπαρξη της υπηρεσίας αλ-
λά τη γιγάντωσή της , καθώς πρωτίστως είναι προς ό-
φελός τους και κατ’ επέκταση προς όφελος όλων των 
κατοίκων του πλανήτη μας».
Πριν απο τη συνέχεια της επιστολής, πρέπει να διευ-
κρινίσουμε τι είναι ο αλέφαντας. Πρόκειται για μυθι-
κό τέρας του πλανήτη Αράκουλα-1 με τα εξής χαρα-
κτηριστικά. Διαθέτει κεφάλι προπονητή ποδοσφαί-
ρου, κορμό χιμπατζή και τα 6 πόδια του κινούνται α-
νεξάρτητα, υποκινούμενα από αναπτυξιακά μοτέρ. 
Όπου σταθεί κι όπου βρεθεί προτείνει σε όλους ανε-
ξάρτητα με το αν έχουν ή όχι οικονομικό πρόβλη-
μα να κατασκευάζουν και να πουλούν αναμνηστικά 
στους γαλαξιακούς τουρίστες που επισκέπτονται τον 
πλανήτη του. Το άλλο όνομα του αλέφαντα είναι λύ-

στης -όχι ληστής προσοχή στις παρεξηγήσεις- καθώς 
του αρέσει να δίνει αζημίωτες λύσεις.
Η επιστολή λοιπόν συνεχιζόταν ως …« Άπαντες οι προ-
αναφερόμενοι θα  πρέπει, όχι απλά να ανέχονται αλ-
λά, να επιδοκιμάζουν την βία που μπορεί και πρέπει 
να τους ασκείται από τα μεικτά κλιμάκια της υπηρεσί-
ας μας καθώς  είναι προς όφελος τους, αποδεικνύοντας 
ταυτόχρονα τη χρησιμότητα της υπηρεσίας στα άνωθεν 
κλιμάκια. Η βία μας μπορεί και πρέπει να είναι, σωμα-
τική, ψυχολογική ή και συναισθηματική». Όπως ήταν 
φυσικό οι διαστημικοί σταθμοί στη Γη, νόμιζαν αρχι-
κά πως είναι καλεσμένοι στο πάρτι κάποιου ηλεκτρονι-
κού πειρατή. Όταν όμως κατάλαβαν πως το μήνυμα ή-
ταν πέρα για πέρα αληθινό θορυβήθηκαν, τόσο για να 
μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στον συμπαθή αυτόν 
πλανήτη, όσο και για να αποδείξουν έμπρακτα την ανα-
γκαιότητα της ύπαρξης και γιγάντωσής τους. 
Με τον 007 απασχολημένο, HUBBLE και SPITZER 
συνεργάσθηκαν για πρώτη φορά υπό την κωδική ονο-
μασία «Αλή και 3εις Αλή» και να τι κατάφεραν να ανα-
καλύψουν, ερχόμενοι ωστόσο σε ανοικτή σύγκρουση 
με τον 007, κάτι που θα μας απασχολήσει ως ανθρω-
πότητα σίγουρα στο μέλλον. Στην Ενουάρχαια, περιο-
χή του Αράκουλα-1,  προκλήθηκε προ 6ετίας οικονο-
μική ανισορροπία. Μεγάλο τμήμα των υπευθύνων ε-
λέγχου των μαντριών, έτσι ονομάζονται εκεί οι αντί-
στοιχες γήινες πόλεις, έμειναν χωρίς lucky-φάκε  (δί-
χως αντικείμενο γήινα) και με αφορμή έναν πόρο (το 
αντίστοιχο του ΕΦΚ) επαναπροσδιόρισαν τον ορίζο-
ντας τους και ξεχύθηκαν στα οινοποιεία τις περιοχής 
για το καλό τους. Ά.. και για το καλό όλων. Όπου λοι-
πόν δεν έβρισκαν τους Α-φτούς (υπεύθυνους οινοποι-
είων) μοίραζαν κοπλιμέντα  και γνώση. Π.χ αγαπημέ-
νη τους συνήθεια έγινε το μοίρασμα παιδείας σε υπε-
ρήλικες συγγενείς με παροιμιώδεις φράσεις όπως «αν 
δεν μου πεις τώρα που είναι θα μπω στο σπίτι και θα τα 
διαλύσω όλα μέχρι να βρω πού τα κρύβεις».
Άλλη τους αγαπημένη συνήθεια έγινε το άναμμα των 
θερμίδων (καυστήρες) μήπως και είναι καζάνια κι ό-
χι θερμίδες.Τελικά στο συμβούλιο των διαστημικών 
σταθμών δοκιμάζοντας κρασιά απο τον ΑΡ-1 κατέλη-
ξαν:«Ίσως εμείς δεν έχουμε τους πολιτικούς που μας 
αξίζουν, αυτοί όμως έχουν καλύτερους ελεγκτές από 
αυτούς που αξίζουν. Τους θέλουμε; ».... 

ZHTEITAI  ΚΛΕΦΤΗΣ 
Στον Αράκουλα -1

Του Λάζαρου 
Γατσέλου 
Οινολόγου  
Dip. WSET 

Με τον 007 α-
πασχοληµέ-
νο, HUBBLE και 
SPITZER συ-
νεργάσθηκαν 
για πρώτη φο-
ρά υπό την κω-
δική ονοµασία 
«Αλή και 3εις 
Αλή» . 

Το ανώτατο 
συµβούλιο των 
διαστηµικών  
υπηρεσιών 
κατέληξε βαθιά 
συσκεπτόµενο 
πως το µήνυµα, 
η παράξενη 
αυτή αγγελία, 
προέρχεται από 
τον  γνωστό 
πλανήτη 
Αράκουλα-1.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Θ 
εσσαλία και Κεντρική Μακε-
δονία ως τις κυρίως αναπτυσ-
σόμενες περιφέρειες στον το-
μέα της αμπελουργίας  αλλά 
και μεγάλη μείωση των συ-

νολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων, 
η οποία ξεπερνά τα 130.000 στρέμμα-
τα την τελευταία 15ετία, αναδεικνύουν 
τα στατιστικά στοιχεία για τη διάρθρω-
ση του ελληνικού αμπελώνα. Αναφο-

ρικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά της αμπελουργίας στη χώρα 
μας αναδεικνύεται η ανάγκη εκσυγχρο-
νισμού με τη φύτευση ποιοτικά ανώτε-
ρων ποικιλιών και παράλληλης αύξη-
σης του μεγέθους των κτημάτων, καθώς 
το 80% του αμπελώνα αποτελείται από 
εκμεταλλεύσεις έως 5 στρεμμάτων. Α-
ναφορικά με τις ποικιλίες, Ροδίτης και 
Σαββατιανό συνεχίζουν να καταλαμβά-

νουν το μεγαλύτερο μέρος της οινοποι-
ητικής δραστηριότητας στη χώρα, ωστό-
σο Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Merlot και 
Syrah δείχνουν να κερδίζουν στρέμμα-
τα στο κυνήγι για ανταγωνιστικές ποικι-
λίες με ζήτηση στη διεθνή αγορά. 
Πάντως ορισμένοι οινοποιοί κάνουν 
λόγο, παρά τη μικρή βελτίωση της διάρ-
θρωσης των εκμεταλλεύσεων, για εικό-
να «ερασιτεχνισμού». 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Κοντονής

ΦΟΡΤΩΝΕΙ 
ΠΡΕΜΝΑ 
Ο ΚΑΜΠΟΣ
Αναδιάρθρωση του 
αµπελοοινικού χάρτη µε 
πρώτη αναδυόµενη δύναµη 
τη Θεσσαλία και ταυτόχρονη 
µείωση των εκτάσεων σε 
παραδοσιακές οινοποιητικές 
περιοχές, δείχνουν τα στατιστικά 
στοιχεία της 15ετίας για τον  
ελληνικό αµπελώνα 
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630.514,5 στρ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΑΣ

162.089
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

08-15_Eikona_Ampelwna.indd   9 12/19/16   10:16 PM



10    Wine Trails

Καλλιεργητικά

Μ είωση εκτάσεων κατά 50% μέσα σε 50 
χρόνια εμφανίζει η αμπελουργία στην 
Ελλάδα, με την τάση αυτή να συνεχίζε-

ται με λίγες εξαιρέσεις πανελλαδικά. Συμφωνα 
με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Διονύσης Γραμ-
ματικός, προϊστάμενος του Τμήματος Αμπέλου 
του αρμόδιου υπουργείου κατά τη συνέλευση 
της ΕΔΟΑΟ στις 29 Νοεμβρίου, το 2015 η καλ-
λιεργούμενη αμπελουργική έκταση έφτασε τα 
640.000 στρέμματα στην Ελλάδα, ενώ το 1999 
το μέγεθος των εκτάσεων διαμορφωνόταν πε-
ρίπου στα 770.000 στρέμματα. «Μέσα σε 50 
χρόνια υπήρξε μια μείωση των εκτάσεών κα-
τά 50%, αφού από τα 1.338.000 στρέμματα του 
1961, περιορίστηκε σε μόλις 690.000 το 2011, 
λόγω της πολιτικής εκριζώσεων», σχολίασε 
σχετικά, λίγες μέρες μετά, από το βήμα του 13ου 
Συνεδρίου Αριστοτέλης της Ελληνικής Εται-
ρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ο Ευ-
άγγελος Γεροβασιλείου.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, ο θεσσαλικός κάμπος 

αναδεικνύεται ως η πρώτη αναδυόμενη δύνα-
μη, καθώς η αύξηση των εκτάσεων στη Θεσ-
σαλία ξεπερνά το 20% μέσα σε 10 χρόνια. Επι-
προσθέτως, τα 3.978 στρέμματα για φύτευση α-
μπελώνων που αιτήθηκαν στην Περιφέρεια (η 
μεγαλύτερη αιτούμενη έκταση πανελλαδικά), 
θα έρθουν να αυξήσουν  περαιτέρω τα 40.000 
στρέμματα που διαθέτει. Μικρή αύξηση στρεμ-
μάτων σε σχέση με το 2006 κατά την απογραφή 
του 2015 σημείωσε επίσης η Κεντρική Μακεδο-
νία, με όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες να μειώ-
νουν το αμπελουργικό τους δυναμικό. Μεγάλες 
ήταν οι απώλειες για τις παραδοσιακές δυνά-
μεις του χώρου όπως είναι η Κρήτη (-7%), η Πε-
λοπόννησος (-12%) και η Δυτική Ελλάδα (-21%) 
μέσα στη 10ετία, με ό,τι και να σημαίνει αυτό για 
τη δυνατότητα εξασφάλισης της πρώτης ύλης α-
πό τους οινοποιούς των περιοχών αυτών. Ένα α-
κόμα χαρακτηριστικό του αμπελώνα είναι ο μι-
κρός αριθμός  υπόχρεων για δηλώσεις συγκομι-
δής, λόγω κυρίως του μικρού κλήρου. 

Περισσότερες 
φυτεύσεις 
Ασύρτικου και 
Μοσχοφίλερου
Όσον αφορά τις ελληνικές 
ποικιλίες, αυτές 
αντιπροσωπεύουν στον 
εγχώριο αµπελόνα περίπου 
το 89% του συνόλου και 
µεταξύ αυτών το 58% είναι 
οι λευκές και το 42% οι 
κόκκινες. Το Σαββατιανό 
(105.000 στρέµµατα) και ο 
Ροδίτης (90.940 στρέµµατα) 
που χρησιµοποιούνται 
κυρίως για την παραγωγή 
ρετσίνας συγκροτούν το 
30% των φυτευµένων 
ποικιλιών της χώρας, 
ωστόσο τα στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν µία τάση 
αύξησης της έκτασης στις 
ποικιλίες Μοσχοφίλερο, 
Ασύρτικο και Merlot.  
Όπως σηµειώνουν και 
οινοποιοί, τα τελευταία 
χρόνια η εξωστρέφεια 
των ελληνικών ποιοτικών 
κρασιών ωθεί την 
αναµπέλωση του ελληνικού 
αµπελώνα προς ποικιλίες 
οι οποίες είναι ποιοτικά 
καλύτερες. Το ίδιο γίνεται 
και σε άλλες παραδοσιακές 
οινοπαραγωγικές χώρες, 
όπως είναι η Γαλλία και η 
Ισπανία, καθώς πέραν της 
ενσυνείδητης επιλογής για 
στροφή στην ποιότητα- 
στα φθηνά κρασιά και το 
χύµα, η είσοδος τρίτων 
χωρών, έχει καταστήσει τον 
ανταγωνισµό ακαταµάχητο. 

Μειώνονται συνεχώς
οι εκτάσεις, καταστροφή 
η πολιτική εκριζώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Α. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗΚ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (βάση αµπελουργικού µητρώου) 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2015 (ha)

2.0434.680

2.757 ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙA ΝΗΣIA

8.814
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

7.043
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

2.993
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

3.825
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

7.575
ΚΡΗΤΗ

6.313
ΑΤΤΙΚΗ10.740

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

4.024

761

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ

64.013

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Κοντονής
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Σύμφωνα με τα στατιστικά, ο 
ελληνικός αμπελώνας σήμερα σε 
ποσοστό 30% αντιπροσωπεύει 

εκμεταλλεύσεις έως 2 στρέμματα

Το 80% έως 5 στρέμματα
Εκµεταλλεύσεις µε 
µέγεθος έως 5 στρέµµα-
τα κατέχουν σήµερα το 
81,07% του ελληνικού 
αµπελώνα, σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία του κ. 
Γραµµατικού. Πιο αναλυτι-
κή ήταν η τοποθέτηση του 
κ. Γεροβασιλείου, ο οποίος 
ανέφερε ότι «ο ελληνικός 
αµπελώνας σήµερα σε 
ποσοστό 30% αντιπρο-
σωπεύει εκµεταλλεύσεις 
έως 2 στρέµµατα, ενώ 
το ποσοστό αυτό διαµορ-
φώνεται στο 50%, για τα 
αµπέλια έως 5 στρέµµατα» 
και συνέχισε λέγοντας: 
«Τι σηµαίνει αυτό; Ό,τι σε 
µεγάλο βαθµό η ελληνική 
αµπελουργία δεν είναι 
επαγγελµατική. Περιο-
ρίζεται σε ερασιτεχνικό 
επίπεδο», χαρακτηρίζοντας 
παράλληλα πρόβληµα το 
γεγονός ότι σε όλη την 

Ελλάδα µόνο 82 επιχειρή-
σεις διαθέτουν πάνω από 
100 στρέµµατα αµπελιών. 
Σηµειώνεται εδώ ότι ο 
αριθµός των εκµεταλλεύ-
σεων έως 5 στρέµµατα 
αυξήθηκε το 2016 σε 
σχέση µε το 2009, ενώ 
παρατηρείται επίσης µία 
αύξηση σε εκµεταλλεύσεις 
µε αµπέλι, άνω των 50 
στρεµµάτων. Ωστόσο οι 
θεωρητικά «µεσαίες» 5-30 
στρεµµάτων µειώθηκαν 
στην επταετία.  
Πιο αναλυτικά:
● Οι εκµεταλλεύσεις µε 
µέγεθος 5-20 στρεµµά-
των κατέχουν το 7,49% 
(26.103) των εκµεταλλεύ-
σεων.  (233.999 στρ. )
● Οι εκµεταλλεύσεις µε 
µέγεθος 20-50 στρεµµάτων 
κατέχουν 0,34 (3.888) των 
εκµεταλλεύσεων και το 17,9 
% των εκτάσεων. 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΒΑΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 2016
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ %

5-20 
στρ.

16,10

20-50  
στρ.

2,40

0-5 
στρ.

81,07
50-ΑΝΩ 

στρ.

0,43
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Μόνο στο 35% των οίνων εφαρµόζεται ο ΕΦΚ
«Η ανάγκη άµεσης κατάργησης του καταστροφικού ΕΦΚ στο κρασί, καθώς η εφαρµογή του απειλεί πλέον 
µε πλήρη απορρύθµιση την οινική αγορά», τονίστηκε στην συνέντευξη που ακολούσε τη σύσκεψη του 
αµπελοοινικού κλάδου την Τρίτη 29 Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, µε την 
επιβολή του φόρου επήλθε µία έξαρση της παραοικονοµίας, µε το κρασί που διακινείται παράνοµα να φτάνει 
το 65%, ενώ µόνο στο 35% εφαρµόζεται ο ΕΦΚ. Ως εκ τούτου, η κατάργηση του φόρου είναι µονόδροµος για 
να επανέλθει στη νοµιµότητα η ελληνική οινική αγορά. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΕΟ, Γιώργο Σκούρα, 
τον Ιανουάριο φτάσαµε στο σηµείο να καταλυθεί το νόµιµο εµπόριο και να επικρατήσει ένα κοµφούζιο στην 
αγορά, ενώ την κατάσταση δυσχέρανε η ανυπαρξία συντονισµού µεταξύ των Υπουργείων, η απειρία πολλών 
τελωνειακών κ.ο.κ. Όπως τόνισε ο κ. Σκούρας, µέχρι την αναγκαία κατάργηση του µέτρου, το οποίο δεν 
αποδίδει εξάλλου τα όσα ευαγγελιζόταν το κράτος, επιβάλλεται η πύκνωση ελέγχων και η προστασία της 
νοµιµότητας και του κλάδου. Σύµφωνα µε τον κ. Βογιατζή, «οι όψεις της παράνοµης διακίνησης είναι πολλές, 
µε µεγάλο κόστος για το δηµόσιο, τα νόµιµα οινοποιεία και την αγορά και µε σοβαρούς κινδύνους για την 
κατανάλωση. Αναπόφευκτα, το δηµόσιο καταγράφει απώλειες όχι µόνον από τον διαφεύγοντα ΕΦΚ από τον 
παράνοµα διακινούµενο οίνο, αλλά ακόµη και από ΦΠΑ και φόρο εισοδήµατος».

65%

35%

Το κρασί που 
διακινείται 
παράνοµα 

έφτασε το 65% 
και το δηµόσιο 

καταγράφει 
απώλειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
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Στο επιτυχημένο πλάνο marketing και 
branding για το ελληνικό κρασί, που εί-
ναι σε εφαρμογή από το 2010 και έχει 

φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στον αμπε-
λοοινικό κλάδο, ετοιμάζεται να πατήσει το 
νέο 10ετές στρατηγικό σχέδιο για την αμπε-
λουργία. Αυτό κρίνεται αναγκαίο όπως εξη-
γεί ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματι-
κής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, Γιάν-
νης Βογιατζής  γιατί  «η οινοπαραγωγή δεν 
μπορεί να προχωρήσει χωρίς βιώσιμη και α-
νταγωνιστική αμπελουργία». 
Στόχος του σχεδιασμού για την αμπελουρ-
γία, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εμπλε-
κομένων στο κλάδο στη συνέλευση της Ε-
ΔΟΑΟ την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, είναι η 
επίτευξη καλής σχέσης ποιότητας-τιμής 
και η έμφαση στις γηγενείς τοπικές ποικι-
λίες αμπέλου με σκοπό την παραγωγή ποι-
οτικών οίνων που να διαφοροποιούνται α-
πό τα υπόλοιπα κρασιά των ξένων χώρων.  
Να σημειωθεί ότι το στρατηγικό πλάνο 
μάρκετινγκ του ελληνικού κρασιού δίνει 
έμφαση στη διαφοροποίηση των οίνων 
(ποιότητα κ.λπ.) δεδομένου και του μι-

κρού κλήρου στη Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο 
Διονύσης Γραμματικός, γεωπόνος Msc από 
το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 
81,07% του αριθμού των αμπελουργών καλ-
λιεργούν μία έκταση έως 5 στρεμμάτων, το 16-
20% καλλιεργεί 5-20 στρέμματα, το 2,40%, 
20-50 στρέμματα και μόλις το 0,43% πάνω α-
πό 50 στρέμματα. Εκτός από τον μικρό κλή-
ρο, ο κ. Γραμματικός επισήμανε τη μικρή βελ-
τίωση διάρθρωσης τα τελευταία έτη, τη μεγά-
λη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
την τελευταία 15ετία σε Κρήτη, νησιά του Ιο-
νίου και του Αιγαίου, Στ. Ελλάδα, Αττική και 
Δυτ. Ελλάδα και την αύξηση, από την άλλη, 
των εκτάσεων σε Αν. Μακεδονία-Θράκη, κε-
ντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Τόνισε, επί-
σης, με στοιχεία την πολύ μικρή έκταση που 
δόθηκε για φύτευση σε σχέση με την αρχικά 
αιτούμενη. «Είναι τρομερό να πληθαίνουν οι 
αμπελουργοί που θέλουν να φτιάξουν το δικό 
τους προϊόν και άδεια φυτεύσεων και να μην 
μπορούν να πάρουν», υπογράμμισε ο πρόε-
δρος του Σ.Ε.Ο., Γιώργος Σκούρας.  

Την αμπελουργία βάζει  
σε πρώτο πλάνο το 10ετές 
στρατηγικό σχέδιο
Πάνω αριστερά: Χρήστος, 
Μάρκου πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ, 
Σπύρος ∆ανέλλης βουλευτής µε 
το ΠΟΤΑΜΙ, Νίκος Μπουνάκης, 
γραµµατέας Αγροτικού ΠΑΣΟΚ.

Κάτω αριστερά: Γιώργος 
Σκούρας, πρόεδρος του ΣΕΟ.

Κάτω δεξιά: Γιάννης Βογιατζής 
πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Κοντονής  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γεωργία Καραµαλή
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Κριτήρια που θα ευννοήσουν τους Νέους Αγρότες της πρόσκλησης του 2016 και αλλαγές στον τρόπο 
κατανοµής των στρεµµάτων αναµένεται να θεσπιστούν στη νέα µοιρασιά των αδειών φύτευσης που θα 
ξεκινήσει αρχές του 2017. Η κατανοµή των περίπου 6.500 στρεµµάτων θα γίνει αναλόγως την αµπελουργική 
έκταση ανά Περιφέρεια ξεχωριστά, ευννοώντας έτσι τις παραδοσιακές δυνάµεις του χώρου, αλλά θα 
ανακόψει παράλληλα τη φόρα σε αναδυόµενες περιοχές όπως είναι ο θεσσαλικός κάµπος

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Κοντονής

Πρώτοι στη μοιρασιά των αδειών 
φύτευσης του 2017 οι Νέοι Αγρότες  
και οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
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A λλαγές στο περιεχόμενο αλ-
λά και τη βαρύτητα των κρι-
τηρίων με στόχο να αυξη-
θούν οι εκτάσεις βιώσιμων 
εκμεταλλεύσεων, θα ενσω-

ματωθούν στο θεσμικό πλαίσιο υπό το ο-
ποίο θα μοιραστούν οι άδειες φύτευσης α-
μπελώνων το 2017, με την κατανομή να 
γίνεται νωρίτερα μέσα στο χρόνο και ανά 
Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Διονύση Γραμματικού, προϊσταμένου 
του Τμήματος Αμπέλου του υπουργείου.
Η αλλαγή αυτή στον τρόπο κατανομής  
σημαίνει ότι το 1% των εκτάσεων πλέ-
ον θα μοιράζεται ανάλογα με τις εκτά-
σεις που διαθέτει η κάθε Περιφέρεια. Έ-
τσι για παράδειγμα η Κεντρική Μακεδο-
νία που διαθέτει 44.800 στρέμματα, θα 
μπορεί να πάρει άδεια φύτευσης για έως 
4.800 στρέμματα. Σημειωτέον, ότι Περι-
φέρειες όπως για παράδειγμα η Κ. Μακε-
δονία και η Θεσσαλία ζήτησαν πάνω α-
πό 82.000 στρέμματα το 2016, κάτι που 
σημαίνει ότι θα αναγκαστούν να κόψουν 
ρυθμό, καθώς οι άδειες που θα δικαιού-
νται δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν 
τη ζήτηση εφόσον αυτή παραμείνει σε υ-
ψηλά επίπεδα. 
Αναφορικά με την αλλαγή των κριτηρίων, 
αυτή γίνεται για να πριμοδοτηθούν κυρί-
ως οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις και όσοι ε-
νταχθούν στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών, 
εφόσον το 2016 έλαβαν το 42% των αδει-
ών οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο της αμπε-
λουργίας με κυρίως μικρά κτήματα. Επι-
πλέον οι Περιφέρειες θα μπορούν να δώ-
σουν τις άδειες με δικά τους κριτήρια. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ:
Αλλαγή ημερομηνίας. Οι αιτήσεις ανα-
μένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2017, 
και όχι την άνοιξη όπως το 2016.
Κατανομή ανά Περιφέρεια. Η κατανο-

μή του 1% θα γίνεται ανά Περιφέρεια και 
αναλόγως την έκταση των αμπελουργι-
κών του εκτάσεων.
Κριτήρια ανά Περιφέρεια.
Ανάρτηση πινάκων για ενστάσεις.
Αλλαγή στους νεοεισερχόμενους. 
Πριμοδότηση στη βαθμολογία θα λαμβά-
νουν οι κάτω από 40 ετών και οι νέοι που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγρο-
τών και όχι απλά οι νεοεισερχόμενοι στο 
χώρο. Τα κριτήριο αυτό αναμένεται να ευ-
νοήσει ιδιαίτερα τους Νέους Αγρότες της 
πρόσκλησης του 2016.
Συμπεριφορά παραγωγού. Θα δωθεί 
μεγαλύτερη βαρύτητα.
Βιολογικά, ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση, υψόμετρο. Μείωση της βαρύτητας 
σε αυτά τα κριτήρια.
Μέγεθος εκμεταλλεύσεων. Μεγαλύτε-
ρο εύρος στην αύξηση μεγέθους εκμεταλ-
λεύσεων και αύξηση εκμετάλλευσης
Απόψεις από τις Περιφέρειες που θα λη-
φθούν υπόψη αν κανονιστικά και σχεδια-
στικά είναι αποδεκτές 
Αναφορικά με τις άδειες φύτευσης που 
δόθηκαν το 2016, η ανάλυση των στατι-
στικών στοιχείων δείχνει τα εξής:
 Οι νεοεισερχόμενοι αποτέλεσαν το 37% 
των αιτούντων και ζήτησαν το 39% της 
συνολικής αιτούμενης αποδεκτής έκτα-
σης. Πήραν το 42% της συνολικής δοθεί-
σας έκτασης δηλαδή 2.675 στρέμματα.
Αιτούντες με αμπέλι από 1 ως 20 
στρέμματα  ζήτησαν το 11% της συνολικά 
αιτούμενης αποδεκτής έκτασης και πή-
ραν 2.125 στρέμματα ήτοι το 34% της συ-
νολικής δοθείσας έκτασης.
Αιτούντες με αμπέλι 20 ως 50 στρέμ-
ματα ζήτησαν το 3,5% της συνολικά αι-
τούμενης αποδεκτής έκτασης και πήραν 
222 στρέμματα ήτοι το 3,5% της συνολι-
κής δοθείσας έκτασης.
Αιτούντες με αμπέλι πάνω από 0 
στρεμματα ζήτησαν 19% της συνολικά 
αιτούμενης αποδεκτής έκτασης και πή-
ραν 1094 στρέμματα. 

Πρόστιµα για αδήλωτη 
συγκοµιδή
Κυρώσεις στους αµπελουργούς 
που παραδίδουν την παραγωγή 
τους στα οινοποιεία και δεν 
υποβάλλουν δήλωση συγκοµιδής 
προσανατολίζεται να επιβάλει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Το ζήτηµα των φορολογικών 
αποθηκών στα οινοποιεία σε 
συνέχεια της επιβολής του ΕΦΚ 
στο κρασί φαίνεται να «σπρώχνει» 
ολοένα και περισσότερους 
αµπελουργούς στην παραοικονοµία, 
καθώς χιλιάδες αµπελουργοί 
γυρίζουν την πλάτη τους και 
δεν υποβάλλουν τη δήλωση 
συγκοµιδής που φέτος.  Όλα αυτά 
την ίδια ώρα που µε την ανακοίνωση 
χορήγησης παράτασης στην 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των ∆ηλώσεων Συγκοµιδής 
(από 30/11/2016 σε 22/12/2016), 
παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση 
του ρυθµού υποβολής τους, αφού 
πριν την χορήγηση της παράτασης 
κατατίθεντο 800 περίπου ∆ηλώσεις 
Συγκοµιδής ανά ηµέρα, ενώ µετά τη 
χορήγηση παράτασης ο αντίστοιχος 
αριθµός έπεσε στις 120.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ο 
αµπελώνας για τον οποίο δεν 
υποβάλλεται δήλωση συγκοµιδής 
εντός 5 ετών θεωρείται 
εγκαταλελειµµένος, σύµφωνα µε 
τροποποιητική πράξη που αναµένεται 
να ψηφιστεί από την ΕΕ. Αυτό θα έχει 
ως επακόλουθο να χαθούν εκτάσεις 
που προσµετρώντας στο 1%, 
από το οποίο πηγάζουν ο αριθµός 
αδειών φύτευσης που δικαιούται η 
Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί 
η δυστοκία στην εξασφάλιση της 
πρώτης ύλης από οινοποιούς.
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16    Wine Trails

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ
Πολλοί τη φοβούνται κι άλλοι τη χλευάζουν. Κάποιοι 
τρίτοι τη θεωρούν απλά... βουντού. Ωστόσο, αν κάποιος 
αναζητήσει παγκόσµια αµπελουργούς που ήταν σε δράση 
πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, εύκολα διαπιστώνει 
από τις πρώτες κιόλας φράσεις τους πως µάλλον 
τα όσα εφάρµοζαν στην καθηµερινότητα ήταν στην 
πραγµατικότητα, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, άρρηκτα 
συνδεδεµένα µε τη βιοδυναµική καλλιέργεια

Γ ια αρχή θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό για τον οποιοδή-
ποτε να προσπαθήσει να αντιληφθεί τη βιοδυναμική 
αμπελοκαλλιέργεια πρωτίστως ως φιλοσοφική στάση 
ζωής και στη συνέχεια ως μία ακόμα μέθοδο καλλιέρ-
γειας. Για παράδειγμα η φράση «το πονάς το δέντρο ό-

πως κόβεις τα φρούτα» κρύβει μέσα της πολύ περισσότερη βιο-
δυναμική παρά παραλογισμό και υπερβολή όπως πιθανότατα να 
ηχεί στα αυτιά των περισσοτέρων. Έτσι, για όσους ακόμα αναζη-
τούν τον χαμένο κώδικα επαφής με το χώμα του αγρού, το παρά-
δειγμα ενός άτεχνου ποδοσφαιριστή, που κατά τη μεταβίβαση ή 
την προσπάθεια επίτευξης τέρματος «την πονάει την μπάλα», πι-
θανώς να είναι το καταλληλότερο.
Η βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια, όπως και κάθε βιοδυναμική 
καλλιέργεια, είναι βασισμένη στη σειρά διαλέξεων που παρουσί-
ασε ο Αυστριακός φιλόσοφος και επιστήμονας Rudolf Steiner το 
1924. Όπως ο ίδιος ο κ. Steiner διατυμπάνιζε με κάθε ευκαιρία, ο 
σημαντικότερος σκοπός της ζωής του δεν ήταν άλλος από το να 
γεφυρώσει και να καλύψει το κενό μεταξύ υλικής και πνευματι-

ΚΕΙΜΕΝΟ Χρήστος Κανελλακόπουλος 
* Οινολόγος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ

ΒΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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κής υπόστασης της ύπαρξης μέσα από την εφαρμογή μιας φιλο-
σοφικής θεωρίας, της ανθρωποσοφίας όπως ονόμασε ο ίδιος την 
«πνευματική του επιστήμη». Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί 
πως ο Steiner ποτέ δεν αρνήθηκε πως βασίστηκε στο εκπαιδευτι-
κό σύστημα Waldorf, το οποίο εφαρμόζεται ως και τις μέρες μας. 

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΙΤΩΝ

Σε αυτό το σημείο αξίζει να καταγραφούν ορισμένα γενικά στοι-
χεία που παρουσιάζονται ως οξύμωρα από τους επικριτές της βι-
οδυναμικής αμπελοκαλλιέργειας.
●  Αν και θεωρούνται ως διακήρυξη, η παρουσίαση των βιοδυ-
ναμικών θέσεων έγινε επίσημα πολύ αργά εντός του κύκλου 
ζωής του Rudolf Steiner, μόλις ένα χρόνο πριν το θάνατό του.
● Η σύγχρονη και πλήρως εφαρμοσμένη κι εφαρμοζόμενη βιο-
δυναμική αμπελοκαλλιέργεια, συνεχίζει να βασίζεται στις πρώ-
τιστες διαλέξεις και εφαρμογές του Rudolf Steiner αν και σημα-
ντικό ποσοστό βιοδυναμικών αμπελουργών και οινοπαραγω-
γών παγκοσμίως, διαφοροποιούνται από τις πρωταρχικές  

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
500: Χωνεµένη αγελαδινή κοπριά 
ζυµωµένη σε κέρατο αγελάδος το οποίο 
και έχει θαφτεί υπό συγκεκριµένες 
συνθήκες σε συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. Πολλοί υποστηρίζουν πως το 
κέρατο θα πρέπει να είναι από ζώο που 
έζησε κοντά αν όχι εντός του ζωντανού 
οργανισµού (κτήµα - καλλιέργεια). 
501: Θρυµµατισµένος εδαφικός χαλαζίας, 
αναµεµειγµένος µε νερό της βροχής 
συµπυκνωµένος σε κέρατο αγελάδος από 
την άνοιξη ως το φθινόπωρο.
502:  Κορυφαίοι ανθοί µυριόφυλου που 
έχουν υποστεί ζύµωση στην κύστη ελαφιού. 
Η εφαρµογή του γίνεται στο κοµπόστ µαζί 
µε σκευάσµατα 503 και 507. Η συνέργεια 
προκαλεί αποδόµηση της κοπριάς και του 
κοµπόστ µε αποτέλεσµα τα αυξάνεται η τελική 
διαθεσιµότητα των ιχνοστοιχείων στο φυτό.
503: Κορυφαίοι ανθοί χαµοµηλιού 
ζυµωµένοι στο έδαφος.
504: Τσάι τσουκνίδας 
505: Φλοιός δρυός που έχει υποστεί 
ζύµωση σε κρανίο οικόσιτου ζώου.
506: Κορυφαίοι ανθοί πικραλίδας που 
έχουν υποστεί ζύµωση στο µέσο τµήµα του 
έντερου της αγελάδας.
507: Χυµός από ανθούς βαλεριάνας.
508: Τσάι (εκχύλισµα) από φυτό Εκουίζετο.
Όλα τα παραπάνω ετοιµάζονται σε 
διαλύµατα και ενεργοποιούνται. Η 
ενεργοποίησή τους πραγµατοποιείται µέσω 
µιας διαδικασίας γνωστής ως δυναµισµός.  
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θεωρήσεις και διδασκαλίες του. 
Επίκεντρο της βιοδυναμικής θεώρη-
σης των πραγμάτων είναι ο προσδιο-
ρισμός του αυτοοργανωμένου, κοσμι-
κά αλληλεπιδρώμενου οργανισμού. 
Δηλαδή, η κάθε καλλιέργεια, η κάθε 
ενεργή μονάδα, αντιμετωπίζεται ως 
ζωντανός αυτοοργανωμένος οργανι-
σμός, άμεσα συνδεδεμένος και αλλη-
λεπιδρών με τις κοσμικές δυνάμεις 
του ηλιακού συστήματος και κατ’ ε-
πέκταση του σύμπαντος. 

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ

Συνεπώς το έδαφος, για το οποίο πάντα 
γίνεται περισσότερος λόγος σε σχέση 
με τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνθεσης 
ενός οινοπεδίου, δεν αντιμετωπίζεται 
ως απλά το υπόστρωμα που φιλοξενεί 
ζώα και φυτά, αλλά αποτελεί επίσης έ-
ναν αυτόνομο ζωντανό οργανισμό. 
Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται κα-
νείς πως πρώτιστη αρχή της βιοδυνα-
μικής είναι να εξασφαλίσει την αυτό-
νομη, εύρυθμη και ισορροπημένη ύ-
παρξη και ζωή κάθε ζωντανού οργα-
νισμού που συμμετέχει στο σχήμα 
(για παράδειγμα έδαφος) δίχως την 
οποιαδήποτε υποψία σκέψης για ε-
φαρμογή συνθετικών λιπασμάτων, 
μυκητοκτόνων και παρασιτοκτόνων. 
Στον αντίποδα, αντί για τη χρήση συν-
θετικών σκευασμάτων προτείνεται 
και εφαρμόζεται η χρήση φυσικών 
σκευασμάτων για την ενίσχυση της 
ζωτικότητας του ζωντανού οργανι-
σμού στο σύνολό του, ανεξάρτητα από 
το αν η εφαρμογή γίνεται σε συγκε-
κριμένα τμήματα του οργανισμού. Ο 
σκοπός της εφαρμογής των φυσικών 
βιοδυναμικών σκευασμάτων δεν εί-
ναι ούτε η κατά το νεοδυτικό πρότυ-

πο πρόληψη, ούτε η καταστολή μιας 
ασθένειας- ενός παραμορφωτή. Είναι 
η ενθάρρυνση και προαγωγή της εύ-
ρυθμης λειτουργίας του οργανισμού 
καθώς και η διατήρηση της διαρκώς 
αλληλεπιδρώμενης ισορροπίας του 
με τις κοσμικές δυνάμεις.
 Οι επεμβάσεις δηλαδή, σύμφωνα με 
όσους εφαρμόζουν βιοδυναμικές πρα-
κτικές, αφορούν το αίτιο κι όχι την κα-
ταπολέμηση των συμπτωμάτων.  
 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερ-
θεί η σημασία του βαθμού αυτονομί-
ας κάθε ζωντανού οργανισμού, όπως 
τον παρουσιάζει η ίδια η βασική θε-
ωρία της βιοδυναμικής. Σύμφωνα με 
τις ίδιες τις αρχές της, εκτός από τα ο-
κτώ βασικά σκευάσματα, τους αντί-
στοιχους τρόπους και χρόνους εφαρ-
μογής κάθε βιοδυναμιστής μπορεί:
● Να προσαρμόσει τις βασικές εφαρ-
μογές σύμφωνα με τις ανάγκες του.
● Να εφαρμόσει νέες δικές του δια-
δραστικές ακολουθίες ενεργειών. 
Αρκεί και στις δύο περιπτώσεις να α-
κολουθούνται οι βιοδυναμικές αρχές, 
υλικών και ενεργοποίησης.

ΑΝ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ
Όπως επισημαίνει ακόμα και σήμερα 
στα 97 του χρόνια ο μπάρμπα Σάκης 
Κορδάτος παλαίμαχος αγρότης και 
κτηνοτρόφος, «αν δεν βλέπεις και δεν 
ακούς το αμπέλι δεν πρόκειται να έχεις 
καλά σταφύλια, ούτε καλό κρασί. Τα 
σημάδια πάντα υπάρχουν και σίγου-
ρα κάποια που αφορούν το ίδιο πράγ-
μα διαφέρουν ακόμα και σε διπλανά α-
μπέλια. Πολλές φορές ακόμα αναρω-
τιέμαι μήπως τελικά απλά το αμπέλι 
διαλέγει με ποιον θα συμβαδίσει». 

Ο δυναµισµός αποτελεί απαραίτητο κοµµάτι 
για την εφαρµογή των βιοδυναµικών 
προσεγγίσεων. Επιπλέον δεν αποτελεί νεότερη 
εφαρµογή όπως πολλοί πιστεύουν, καθώς 
περιγράφεται αναλυτικά από τον ίδιο τον Rudolf 
Steiner στις πρώτες του επίσηµες  διαλέξεις, 
αυτές που θεµελίωσαν τη βιοδυναµική 
θεωρία, κατά την περιγραφή της  εφαρµογής 
του βιοδυναµικού σκευάσµατος 500. 
Μάλιστα αυτό που σήµερα περιγράφεται ως 
«κυκλώνας» κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
του δυναµισµού από τον ίδιο τον Steiner 
περιγράφεται ως «κρατήρας».

Η βιοδυναµική 
καλλιέργεια είναι 
βασισµένη στη 
σειρά διαλέξεων 
που παρουσίασε 
ο Αυστριακός 
φιλόσοφος και 
επιστήµονας 
Rudolf Steiner το 
1924. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΤΟ DNA 
ΤΟΥ CABERNET 
SAUVIGNON 

Μία νέα και καινοτόµα τεχνολογία 
αποκωδικοποίησης της αλληλουχίας των 
γονιδίων, µε τη χρήση ενός εξελιγµένου 
λογισµικού, εφαρµόστηκε στο Caber-
net Sauvignon. Πρόκειται για µία εξέλιξη, 
η οποία σύµφωνα µε τους επιστήµονες 
ανοίγει το δρόµο για τη δηµιουργία νέων 
κλώνων της δηµοφιλούς ποικιλίας, όσο 
οι οινοπαραγωγικές περιοχές δοκιµάζονται 
από την αλλαγή του κλίµατος. «Τώρα πια 
ξέρουµε», εξηγεί ο καθηγητής Dario Cantu 
του Πανεπιστηµίου Davis της Καλιφόρνια, 
«ότι το Cabernet Sauvignon προήλθε από 
µία διασταύρωση µεταξύ Cabernet Franc και 
Sauvignon Blanc, γεγονός που µας δείχνει 
τι µπορούµε να κάνουµε στο µέλλον για τη 
βιοµηχανία του κρασιού

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΤΟ DNA 
ΤΟΥ CABERNET 
SAUVIGNON 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρίνα Σκοπελίτου
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«Η τεχνολογική αυτή εξέ-
λιξη θα ρίξει φως στα 
γονίδια που κάνουν το 
Cabernet Sauvignon 
και άλλες ποικιλίες οι-

νοστάφυλων διακριτές μεταξύ τους», ε-
ξηγεί ο επικεφαλής του project, καθηγη-
τής Dario Cantu, ο οποίος πιστεύει ότι η 
μεγαλύτερη δυνητική εφαρμογή αυτής 
της τεχνολογίας θα ήταν να βοηθήσει να 
ξεπεραστούν να αποτελέσματα της κλι-
ματικής αλλαγής στην καλλιέργεια στα-
φυλιών.«Οι γνωστές αμπελουργικές πε-
ριοχές μπορεί σύντομα να μην διαθέ-

τουν τα βέλτιστα περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά»  συνεχίζει ο ίδιος. «Αν θέ-
λουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργού-
με σταφύλια για υψηλής ποιότητα κρα-
σιά, αυτές οι ποικιλίες θα χρειαστεί να 
προσαρμόζονται καλύτερα στις υψηλό-
τερες θερμοκρασίες, την ξηρασία ακόμη 
και την αλμυρότητα».

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ή ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας κατάλογος του γενετικού υλικού των 
διαφόρων ποικιλιών σταφυλιού θα βοηθή-
σει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Cantu 
στο WineSpectator, να εντοπιστούν οι γε-
νετικοί δείκτες που σχετίζονται με τις ιδι-
αίτερες γεύσεις που θέλουν οι οινοπαρα-
γωγοί, τις θρεπτικές χημικές ενώσεις που 
βρίσκονται μέσα στο κρασί, την αντοχή σε 
παράσιτα και ασθένειες του αμπελώνα και 
άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά μίας δε-
δομένης ποικιλίας. Τα δεδομένα μπορούν 
να βοηθήσουν τις διασταυρώσεις, είτε μέ-
σω της δημιουργίας υβριδίων, είτε μέσω 
της γενετικής τροποποίησης με τη χρήση 
γονιδίων από διαφορετικές ποικιλίες. 
Θέλετε ένα σταφύλι με το γευστικό προ-

φίλ του Sagrantino και την αντοχή στην υ-
γρασία του Blanc du Bois; Οι επιστήμονες 
έχουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουν 
συγκεκριμένους γενετικούς δείκτες από 
το καθένα και να τα αναπαράξουν. 
Η τεχνολογία αλληλουχίας μπορεί επί-
σης να βοηθήσει τους επιστήμονες να κα-
τανοήσουν την ιστορία των ποικιλιών. 
Ειδικοί  έχουν προσπαθήσει εδώ και αιώ-
νες να ανιχνεύσουν και να κατανοήσουν 
το δίκτυο των σχέσεων μεταξύ των εκατο-
ντάδων διαφορετικών οινοστάφυλων.
Πρόσφατα  μία μελέτη απέδειξε ότι η τά-
ση του Pinot Noir να μεταλλάσσεται και 
να δημιουργεί νέους κλώνους είναι πιθα-
νό να οφείλεται στην ικανότητά του να εν-
σωματώνει το γενετικό υλικό των επιτιθέ-
μενων ιών. Μία τέτοια πληροφορία μπο-
ρεί να βοηθήσει να κατανοήσει κανείς τι 
συμβαίνει στο κρασί σε γενετικό επίπεδο. 
Ο κ. Cantu πιστεύει ότι αυτό είναι απλά 
η αρχή. «Αυτό που επιτύχαμε με αυτή τη 
δουλειά αποτελεί κομβικό σημείο για το 
τι μπορούμε να κάνουμε στη βιομηχανία 
κρασιού. Στα επόμενα χρόνια, θα μάθουμε 
πολλά για το πώς οι πιο επιτυχημένες ποι-
κιλίες σταφυλιού λειτουργούν και το πώς 
μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερες». 
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CABERNET SAUVIGNON
Πώς αλλάζει µε την παλαίωση η γεύση του οίνου
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νομοθεσία
αποφάσεις

διατάγματα

Νοµολογία

Ειρηνοδικείο Θηβών, 
απόφαση 29/2016 5 (αδημοσίευτη)
Επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υ-
λικού. Ευθύνη του παραγωγού τυποποιημέ-
νου προϊόντος έναντι του τελικού καταναλωτή 
από την προκληθείσα στον τελευταίο ζημία α-
πό τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος. Ευθύ-
νη του προμηθευτή – εισαγωγέα του ελαττωμα-
τικού προϊόντος. Αγωγή αποζημίωσης από τον 
καταναλωτή. Περιεχόμενο του βάρους απόδει-
ξης. Άμυνα του εναγόμενου παραγωγού. Πώλη-
ση τυποποιημένου σπόρου για καλλιέργεια, ο ο-
ποίος δεν ανήκε στη συγκεκριμένη ποικιλία που 
είχε διαβεβαιώσει ο πωλητής τον αγοραστή. Έλ-
λειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Ο εισαγω-
γέας προϊόντος στην ημεδαπή από άλλη χώρα 
της Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκα-
λείται από το ελάττωμα του προϊόντος. Η επικα-
λούμενη από τον ενάγοντα ζημία του αφορούσε 
σε περιουσιακά αγαθά που χρησιμοποιήθηκαν 
για επαγγελματική και όχι για προσωπική χρή-
ση. Επί μεταπώλησης ελαττωματικού πράγμα-
τος δεν είναι νόμιμη η προσεπίκληση του αρχι-
κού πωλητή από το μεταπωλητή επί αγωγής του 
αγοραστή με κατά του μεταπωλητή.

Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., απόφαση 
της 14.04.2016, υπόθ. T-20/15, Henkell 
& Co. Sektkellerei KG κατά ΓΔΙΕΕ 
(CLI:EU:T:2016:218)
Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαδικασία α-
νακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήμα-
τος της Ευρωπαϊκής Ένωσης PICCOLOMINI - 
Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης PICCOLO - Έλλειψη ουσιαστικής χρή-
σεως του προγενέστερου σήματος. Ανεξαρτή-
τως του εάν ο όρος «piccolo» είναι τεχνικός όρος, 
χρησιμοποιούμενος στον τομέα των οινικών επι-
χειρήσεων, ή εάν χρησιμοποιείται επίσης ευρέως 
για την εμπορία αφρώδους οίνου στον μέσο κατα-
ναλωτή οίνου, κρίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, 
ο τρόπος με τον οποίο το προγενέστερο σήμα χρη-
σιμοποιήθηκε στην αγορά επί του ίδιου του προ-
ϊόντος, ήτοι επί των φιαλών αφρώδους οίνου, δεν 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ως άνω σήμα πράγ-
ματι χρησιμοποιήθηκε ως σήμα, ήτοι με σκοπό να 
εκπληρώσει την ουσιώδη λειτουργία του, η οποία 
συνίσταται στο να αποτελέσει ένδειξη της εμπορι-
κής προελεύσεως του οικείου προϊόντος. Εντού-
τοις, η ουσιαστική χρήση σήματος μπορεί να δια-
πιστωθεί μόνο όταν αυτό χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της προελεύσεως των προϊόντων ή 
υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί.ς

Υ ιοθετώντας διαφορετικό 
ίσως ύφος από το συνη-
θισμένο αυτής της σελί-
δας, θα ήθελα να μοιρα-
στώ μια πραγματική «α-

νακάλυψη» με έντονο νομικό, οι-
κονομικό και ίσως ακόμα φιλοσο-
φικό ενδιαφέρον για τον αμπελο-
οινικό κλάδο της χώρας μας. Μετά 
από 13 χρόνια στην Καμπανία, δι-
απιστώνω ότι ο συγκεκριμένος μι-
κρόκοσμος έχει ακόμα πολλά ω-
ραία μυστικά να αποκαλύψει. 
Σε πρόσφατο οδοιπορικό στα αμπε-
λουργικά χωριά της περιοχής, με την 
συνοδεία σημαντικών ανθρώπων 
του κλάδου, επισκέφτηκα το χωριό 
Jouy-les-Reims, το οποίο βρίσκεται 
σε μικρή απόσταση από τη Ρενς. Η 
επίσκεψη αφορoύσε ειδικότερα τον 
οινοποιητικό συνεταιρισμό, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 1955 και αριθμεί 80 πα-
ραγωγούς από το εν λόγω χωριό. 
Το πρώτο στοιχείο που προξενεί ε-
ντύπωση είναι ο χώρος του οινο-
ποιείου. Με επιφάνεια πάνω από 
15 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, με 
υπερσύγχρονα μηχανήματα, φρε-
σκοβαμμένος και πεντακάθαρος. 

Ως  εδώ τα πράγματα δεν παρου-
σιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Το 
δεύτερο όμως στοιχείο που τραβά 
την προσοχή του προσεκτικού επι-
σκέπτη είναι η απουσία οποιουδή-
ποτε εμπορικού σήματος, είτε υπό 
τη μορφή ρεκλάμας, είτε ως ετικέ-
τα πάνω σε μπουκάλι. Ο λόγος εί-
ναι απλός όσο και καθοριστικός για 
το οικονομικό μοντέλο (και την ε-
πιτυχία!) του συνεταιριστικού μορ-
φώματος: O συνεταιρισμός είναι 
μεν οινοποιητικός αλλά δεν βγάζει 
στην αγορά με το όνομά του ούτε έ-
να μπουκάλι κρασί! Εξάλλου, δεν 
έχει ούτε έναν υπάλληλο!

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. Οι αμπελουργοί στο μικρό 
χωριό που βρίσκεται εντός της ζώ-
νης παραγωγής της σαμπάνιας, α-
ντιλαμβάνονται ότι είναι πολύ πιο 
προσοδοφόρο αν αντί για σταφύλι 
πωλούν τελικό προϊόν το οποίο α-
νταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
του τεχνικού φακέλου. Ταυτόχρο-
να, δεν έχουν τη δυνατότητα να ε-
πενδύσουν για τη δημιουργία ξε-
χωριστών οινοποιητικών μονάδων 
οι οποίες εξάλλου θα αδυνατούσαν 
σε κάθε περίπτωση να παράξουν 
σημαντική ποσότητα οίνου δημι-

Στην Καμπανία
ΒΡΗΚΑΝ ΛΥΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ;

Ένας ιδιαίτερος οινοποιητικός συνεταιρισµός λειτουργεί στη 
ζώνη του ΠΟΠ Champagne της Γαλλίας και συγκεκριµένα 
στο χωριό Jouy-les-Reims. Πρόκειται για ένα κερδοφόρο 

συνεταιριστικό µόρφωµα µε µοναδικά χαρακτηριστικά, όπως 
το γεγονός ότι δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο, όπως και ότι δεν 
βγάζει στην αγορά ούτε ένα µπουκάλι οίνου µε το όνοµά του...
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ουργώντας οικονομίες κλίμακος. Επι-
πλέον, η δημιουργία φήμης γύρω από 
την ετικέτα είναι μια πολυδάπανη, μα-
κρόχρονη κατά κανόνα και συχνά ρι-
ψοκίνδυνη διαδικασία, ακόμα και για 
ένα κρασί πού φέρει την περίφημη 
ΠΟΠ «champagne». Μερικοί πάντως 
από τους εν λόγω παραγωγούς θέλουν 
να δοκιμάσουν την τύχη τους εν προ-
κειμένω και να έχουν τη δυνατότητα 
να φτιάξουν τη δική τους ετικέτα και 
ένα κρασί με ιδιαίτερότητα χωρίς και 
πάλι να έχουν τη δυνατότητα να επεν-
δύσουν σε ολοκληρωμένη οινοποιητι-
κή μονάδα. Και να πώς έδρασαν.
Με κεφάλαιο τη γη τους, η οποία βε-
βαίως αντλεί προστιθέμενη αξία από 
την ΠΟΠ, οι αμπελουργοί απευθύνο-
νται στην τράπεζα η οποία τους χορη-
γεί χαμηλότοκο δάνειο για την ίδρυση 
και λειτουργία του συνεταιρισμού. Να 
σημειωθεί δε ότι η τραπεζική υποστή-
ριξη στην προσπάθεια είναι διαχρονι-
κή, σημαντική και άμεση.

VENTE SUR LATTE

Με βάση τα διαθέσιμα κεφάλαια, προχω-
ρούν στη δημιουργία των εγκαταστάσε-
ων, οι οποίες επιτρέπουν την οινοποίη-
ση, την εμφιάλωση και την αποθήκευση 
μεγάλης ποσότητας μούστου και κρα-
σιού (είτε σε δεξαμενές είτε σε μπουκά-
λια). Στη συνέχεια υπάρχουν δύο δυνα-
τότητες, κάθε μία ορίζοντας ένα διαφο-
ρετικό κανάλι παραγωγής και διάθεσης. 
Πρώτον, η μεγάλη ποσότητα του παρα-
γόμενου οίνου εμφιαλώνεται και βρί-

σκεται στη διάθεση διανομέων που θα 
θέσουν στην αγορά το προϊόν με τη δική 
τους ετικετα. Η πρακτική αυτή («vente 
sur latte ») είναι απολύτως συνυφασμέ-
νη με τα ήθη της αμπελοοινικής Καμπα-
νίας και επιτρέπει την πώληση οίνου σε 
πολύ υψηλότερη τιμή από εκείνη της α-
ντίστοιχης ποσότητας σταφυλιού. 

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ

Δεύτερον, οι αμπελουργοί έχουν τη δυ-
νατότητα, έναντι μικρής συμμετοχής, η 
οποία υπολογίζεται στη βάση του παρα-
γόμενου οίνου, να κρατήσουν την πο-
σότητα σταφυλιού που επιθυμούν και 
να παράξουν κρασί με τη δική τους ε-
τικέτα. Για το λόγο αυτό, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις 
του συνεταιρισμού, ενώ η σταφυλική 
τους παραγωγή δεν αναμειγνυεται με 
αυτή των υπολοίπων, επιτρέποντας έ-
τσι ο καθένας να φτιάξει κρασί με τις δι-
κές του ιδιαιτερότητες. 
Η αποθήκευση του κρασιού λαμβάνει 
χώρα επίσης εντός των εγκαταστάσε-
ων, και μάλιστα δωρεάν (με δυνατότη-
τα χωρητικότητας άνω των 5 εκατομ-
μυρίων μπουκαλίων) ενώ ο καθένας α-
ποφασίζει ελεύθερα για την στιγμή κα-
τά την οποία θα διακόψει την παλαίω-
ση του κρασιού. 
Αυτό που απομένει είναι η εναπόθεση 
της ετικέτας και η προώθηση και πώλη-
ση του κρασιού του μικρού παραγωγού. 
Και όλα αυτά χωρίς επένδυση, ιδιαίτερο 
επιχειρηματικό ρίσκο ή υψηλό κόστος 
παραγωγής.  

Ο συνεταιρισμός δεν έχει προσωπι-
κό. Βασίζεται στην κοινωνία των μέ-
σων παραγωγής. Κάθε παραγωγός δε-
σμεύει χρόνο εντός του έτους, με βάση 
τη ποσότητα της σταφυλικής του πα-
ραγωγής, τον οποίο αφιερώνει στο χει-
ρισμό των μηχανημάτων κατά την πα-
ραγωγή (του εμφιαλωμένου «γενικού» 
κρασιού) ή στη συντήρηση των εγκα-
ταστάσεων στη συνέχεια (εκτός αν βέ-
βαια πρόκειται για εργασίες που απαι-
τούν ειδικές γνώσεις, οπότε ο συνεται-
ρισμός απευθύνεται σε εξωτερικούς 
πάροχους υπηρεσίας). Ως προς τον ε-
κλεγμένο διευθυντή του συνεταιρι-
σμού, παραγωγός και ο ίδιος, απολαμ-
βάνει δωρεάν (ή με μειωμένο κόστος) 
χρήσης των εγκαταστάσεων ενώ οι υ-
πόλοιποι παραγωγοί αναλαμβάνουν 
τη συγκομιδή των σταφυλιών του, ε-
φόσον εκείνος αφιερώνει το χρόνο του 
για το συλλογικό συμφέρον. 
Η χρηστή, τέλος, διαχείριση των κε-
φαλαίων που προέκυψαν από τα κέρ-
δη ετών (και οι κερδοφόρες επενδυτι-
κές κινήσεις) επέτρεψαν τόσο την απο-
πληρωμή των δανείων, όσο και τον εκ-
συγχρονισμό και την επέκταση των υ-
ποδομών του συνεταιρισμού. 
Η Καμπανία είναι Καμπανία βέβαια 
και η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα της 
κρίσης. Πριν όμως απορρίψουμε ο-
ποιαδήποτε ιδέα με το πρόσχημα ότι 
«εδώ είναι αλλιώς», ας σκεφτούμε ότι 
τίποτα στο ελληνικό δίκαιο δεν απαγο-
ρεύει ένα ανάλογο σχήμα. Και ας ανα-
ρωτηθούμε όμως ποιος θα μάζευε εδώ 
τα σταφύλια του διευθυντή... 

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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ΠΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΠΟ ΠΟΤΕ H ΦΕΤΙΝΗ 
ΓIOΡTH ΤΟΥ ΒORDEAUX

Τη ζωτικότητα του 
αµπελοοινικού κλάδου 
σε κάθε έκφανσή του 
επιβεβαίωσε η διεθνής 
επαγγελµατική έκθεση 
εξοπλισµού και υπηρεσιών 
Vinitech-Sifel 2016, που 
έλαβε χώρα στο Bor-
deaux από 28 Νοεµβρίου 
έως 1η ∆εκεµβρίου. Το 
Wine Trails ήταν εκεί, 
όπου και διαπίστωσε ότι 
ο φετινός στόχος της 
διοργάνωσης, που ήταν η 
διασύνδεση των εταιρειών 
του αµπελοοινικού τοµέα 
σε διεθνές επίπεδο, 
εξυπηρετήθηκε µε 
εξαιρετική επιτυχία

Οι τρεις ημέρες, που διαρκεί η 
Vinitech - Sifel πραγματικά 
μοιάζουν λίγες για όσους εμπλέ-
κονται σε κάθε πτυχή της παρα-
γωγής κρασιού. Βέβαια ακόμη 

και μέσα στα στενά αυτά πλαίσια στη φετι-
νή διοργάνωση παρουσιάστηκε μια ευρεία 
αντιπροσωπευτική ποικιλία μηχανημάτων 
εξοπλισμού, λύσεων και υπηρεσιών που α-
φορούν τις τωρινές ανάγκες της αγοράς ενώ 
διευκολύνθηκε η επαφή μεταξύ κατασκευ-
αστών και επαγγελματιών μέσω διοργάνω-
σης θεματικών εκδηλώσεων όπως η ξεχω-
ριστή παρουσίαση ενός οδηγού για την ορ-

γανική καλλιέργεια με παρουσιάσεις, δια-
λέξεις και συναντήσεις με παραγωγούς που 
εξειδικεύονται σε αυτό τον τρόπο καλλιέρ-
γειας ή μέσω του Vinipack Colloquium της 
θεματικής εκδήλωσης, που έγινε τη δεύτε-
ρη μέρα της έκθεσης, που αφορούσε τις και-
νοτομίες πάνω στο marketing και τη συ-
σκευασία στον τομέα του κρασιού. 
Παράλληλα φέτος οι διοργανωτές δημι-
ούργησαν ειδικά μικρά εργαστήρια με 
γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων 
(Wine & Spirits Profiling). Κάθε μέρα της 
έκθεσης διοργανώνονταν απλοποιημέ-
να εργαστήρια που ανάλυαν το αρωματι-

κό προφίλ και την ποιότητα οίνων βάση 
κάποιων βασικών χαρακτηριστικών όπως 
η προέλευση των σταφυλιών ανά περιο-
χή, η αποτύπωση αρωμάτων μπαχαρικών 
σε ερυθρά κρασιά ή ακόμα και η ανάλυ-
ση των μηχανισμών που είναι υπεύθυνες 
για την οργανοληπτική αντίληψη σε ένα 
κρασί. Επίσης υπήρχαν ενότητες που α-
φορούσαν τη διαφοροποίηση των αρωμα-
τικών αποσταγμάτων από διάφορες περι-
οχές του Cognac. H διοργάνωση τέτοιων 
εργαστηρίων σίγουρα είναι θετική πρωτο-
βουλία και προσθέτει «πόντους» στη συ-
νολική αξιολόγηση της έκθεσης.

Τεχνολογία Vinitech-Sifel 2016

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Χρήστος Κανελλακόπουλος * Οινολόγος
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΧΡΥΣΟ ΣΤHN ΒΜ ΕΜΒΑLLAGE
Στις «Καλλιεργητικές Πρακτικές» βραβεύτηκε 
το µηχάνηµα ΒΜ116 που επιτρέπει γρήγορη 
προετoιµασία και οµοιόµορφη κοπή υποκειµένων, 
γεγονός που οδηγεί σε ποιοτική αναβάθµισή τους.

ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AMORIΜ
Στην κατηγορία «Αµπέλι και Οίνος» βραβεύτηκε ο αναλυτής 
ND Tech, που σκοπό έχει να αντιµετωπίσει την παρουσία 
TCA στους φυσικούς φελλούς. Μέσα σε δευτερόλεπτα 
χρησιµοποιώντας καινοτόµες τεχνικές χρωµατογραφίας δίνει 
τη δυνατότητα απόρριψης των ελαττωµατικών φελλών 
(αυτών που δυνητικά µπορούν αν εµφανίσουν TCA σε ύψος 
πάνω από το κατώφλι αντίληψης 0,5mg/lt) ώστε πρακτικά να 
εκµηδενίζεται το πρόβληµα όσους επιλέγουν φυσικό φελλό.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Μια συσκευή που αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία 

και την ιχνηλασιµότητα για το οινοποι-
είο, η Focal της Kelzyd. κέρδισε το 
χάλκινο µετάλλιο στην κατηγορία 
«Αµπέλι και Οίνος». Η κονσόλα 
αυτή βασίζεται σε υπερσυνδέσεις 

και µπορεί να παρακολουθεί και να 
καταγραφεί ένα ευρύ φάσµα των 

δραστηριοτήτων και εργασιών. Η 
καινοτοµία συνίσταται στο γεγονός ότι 

πέραν της παρακολούθησης και καταγραφής η συγκεκριµένη 
συσκευή µπορεί να ενεργοποιεί συνδεδεµένα µηχανήµατα. 

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ UNICA
Το ισοβαρικό γεµιστικό της GAI µε χρήση ηλεκτρο-
µαγνητικών βαλβίδων βραβεύτηκε µε ασηµένιο 

µετάλλιο στην κατηγορία «Αµπέλι και Οίνος». Η καινοτοµία συνίσταται 
στο ότι το µηχάνηµα µπορεί να εµφιαλώσει οίνους (ήρεµους ή 
αφρώδεις αλλά και µπύρες) µειώνοντας τη διαλυτοποίηση Ο2. 
Αυτό βελτιώνει την οµοιοµορφία στη 
διατηρησιµότητα κάθε παρτίδας 
εµφιάλωσης κατά την αποθήκευση. 
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ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Μια συσκευή της ITK που επιτρέπει τη 
µέτρηση του νερού που καταναλώνεται 
κατά την άρδευση και µπορεί να 
ενηµερώνει και εξ αποστάσεως 
κατέκτησε το αργυρό µετάλλιο στην 
κατηγορία «Καλλιεργητικές Πρακτικές». 
Η λειτουργία αυτού του µετρητή 
βασίζεται σε έναν αισθητήρα ροής που 
συνδέεται µε µια µονάδα επικοινωνίας 
ενώ µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλα 
ηλεκτρονικά συστήµατα.

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
Στο σύστηµα TopTube της Parsec που 
διατηρεί την στάθµη του κρασιού κατά 
την αποθήκευση σε µια δεξαµενή µε 
χρήση ενός αδρανούς αέριου (άζωτο) 
µέσου ενός σωλήνα αντιστάθµισης 
δόθηκε το δεύτερο χάλκινο µετάλλιο 
στην κατηγορία «Αµπέλι και Οίνος». 
Το σύστηµα µειώνει την ανάγκη 
παρακολούθησης της στάθµης της 
δεξαµενής και επακολούθως την 
ανάγκη µεταγγίσεων λόγω αλλαγής 
του όγκου, ενώ είναι δυνατή η 
αυτοµατοποίησή του. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Στην κατηγορία «Καλλιεργητικές Πρακτικές» 

χάλκινο απονεµήθηκε στην Aquitaine Science Transfert (SATT) 
για το EARN, ένα σύστηµα λογισµικού που µπορεί αυτόµατα 
να κάνει εκτίµηση της απόδοσης ενός αµπελώνα µε χρήση 
ενός απεινονιστικού συστήµατος µέσω φωτογραφιών. Η 
συσκευή µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα µηχανοκίνητο µέσο 
π.χ. τρακτέρ, και να λειτουργεί αυτόνοµα χρησιµοποιώντας ένα 
σύστηµα γεωεντοπισµού που οριοθετεί τοπικά της µετρήσεις. 
Οι µετρήσεις βασίζονται στην καταµέτρηση του αριθµού των 
καρπών που προβάλλονται γραµµικά. 
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

H έκθεση Vinitech-Sifel 2016 θεωρείται μια από τις με-
γαλύτερες εκθέσεις εξοπλισμού αναφορικά με το αγρο-
τικό και δη τον αμπελοοινικό τομέα. Σημαντικό πλεο-
νέκτημα της έκθεσης είναι ο τομέας που συγκεντρώ-
νονται τα βραβεία καινοτομίας που δίνουν τον τόνο για 
την μελλοντικές προοπτικές του κλάδου.

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Η αμπελουργική ενότητα κλέβει στην αρχή της έκθε-
σης την παράσταση, αφού εκεί εκτίθενται μηχανήμα-
τα για τη συγκομιδή, την καλλιέργεια, τον ψεκασμό, το 
κλάδεμα και βέβαια μια πληθώρα γεωργικών ελκυστή-
ρων. Πρέπει να αναφερθεί ότι η ποικιλία στον τομέα αυ-
τό είναι τέτοια που ο επισκέπτης νιώθει όπως ένα παιδί 
σε ένα κατάστημα παιχνιδιών... Θετική είναι η αποτίμη-
ση της διοργάνωσης του «Techno Show», όπου πραγμα-
τοποιήθηκαν επιδείξεις λειτουργίας και δυνατοτήτων 
γεωργικών μηχανημάτων. 
Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης υπάρχουν τα περίπτε-
ρα με τα βραβεία καινοτομίας, η αίθουσα σεμιναρίων 
και διαλέξεων, τα περίπτερα που αφορούν υπηρεσίες 
και εκπαίδευση καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώ-
ρος για start up εταιρείες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα της έκθεσης υ-
πήρχαν 40 διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τρα-
πέζης πάνω σε κλασικά άλλα και διακλαδικά θέματα 
όπως η αγροοικολογία (agro-ecology) ή η διασύνδεση 
των εκμεταλλεύσεων (transmission of holdings). Σημα-
ντικό ήταν και το διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε α-
πό το IFV (French Wine & Vine Institute) με θέμα την 
ποικιλιακή διαφοροποίηση σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντο-
να στις επόμενες δεκαετίες. 
Η τρίτη ενότητα κάλυπτε τον τομέα παραγωγής , εμφιά-
λωσης και συσκευασίας του κρασιού. Έντονη η παρου-
σία βαρελοποιείων και οινοποιητικών μηχανημάτων 
από πιεστήρια μέχρι δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα, 
τσιμεντένιες και όχι μόνο… δείχνουν την εικόνα για το 
μέλλον της επεξεργασίας του οίνου.

Ποια εκθέματα ξεχώρισαν: 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»:

 Από την Traktorenwerk Lindner το τρακτέρ Lintrac 90 που διαθέτει 
διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης προσαρμοσμένες στην αμπελουργία. 
Η καμπίνα προσφέρει βέλτιστη προστασία κατά τον ψεκασμό.

 Το Safe Cab Concept της Pellenc, ένα σύστημα καμπίνας για αγροτι-
κά μηχανήματα που ενσωματώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά που ενι-
σχύουν την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας για τον χρήστη.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ»

 Από την Bucher Vaslin / Laffort το σύστημα Flavy Vegecoll, σχεδι-
ασμένο για ερυθρούς και ερυθρωπούς οίνους, συνδυάζει ένα φίλτρο εφα-
πτομενικής διήθησης με προσθήκη φυτικής πρωτεΐνης και σταθεροποιεί 
τα πολυφαινολικά συστατικά με μια πολύ χαμηλή θολερότητα (<1 NTU). 

 H τεχνολογία DS100+ της Cork Supply που εγγυάται την προμήθεια 
100% φελλών ελευθέρων από προσβολή της ασθένειας TCA. 

 Tο σύστημα Open Grape της Diemme Enologia. Πρόκειται για έναν 
σπαστήρα με κυλίνδρους ειδικής σύστασης που κινούνται με διαφορετι-
κή ταχύτητα και έχει σκοπό να απελευθερώνει το χυμό χωρίς συντριπτική 
σύνθλιψη της ράγας. Η χρήση οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης γλεύκους 
σε ροζέ και λευκή οινοποίηση, με ταυτόχρονη μείωση των γλευκολασπών 
ενώ στην ερυθρή έδειξε να ενισχύει την εκχύλιση των φαινολικών.

 Πνευματική μονάδα της GD ΙNDUSTRIES που επιτρέπει μηχανικά 
το φούσκωμα / ξεφούσκωμα των θαλάμων αέρα σε δεξαμενές, διατηρώ-
ντας σταθερή πίεση. Αυτό αναιρεί τον κίνδυνο υποπίεσης, που θα μπορού-
σε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του κρασιού στη δεξαμενή.

 Το αυτοματοποιημένο σύστημα Air Mixing M.I. της Parsec που 
βοηθάει στις διαδικασίες ανακυκλοφορίας με τη χρήση έγχυσης αερίου (α-
έρας ή άζωτο). Βοηθάει στην ομαλότερη διαδικασία των κύκλων εκχύλι-
σης ιδιαίτερα σε δεξαμενές μεγάλου όγκου άλλα και στις διαδικασίες με-
ταγγίσεων και ομογενοποίησης του περιεχομένου των δεξαμενών. 

 Από την Still το νέο ρομποτικό περονοφόρο iGo CX 20 που ενσω-
ματώνει και ενοποιεί εύκολα και απλά «αυτόνομη» αλλά και «χειροκίνη-
τη» λειτουργία βελτιστοποιώντας την παραγωγικότητα. 

 Το SMART PRESS της ΡERA-Pellenc, η νέα σειρά πνευματικών πι-
εστηρίων ανοικτού και κλειστού τύπου με χωρητικότητα από 2 έως 15 τό-
νους, η οποία ενσωματώνει όλες τις τελευταίες καινοτομίες όπως οθόνη 
αφής, έξυπνο σύστημα ελέγχου πίεσης κι εύκολο σύστημα καθαρισμού, 
ώστε να εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια, να βελτιώνεται η ασφάλεια 
των χρηστών και όλα αυτά με παραγωγή καλύτερης ποιότητας γλεύκους. 

 Από την Parsec το Aphromate, μια συσκευή για τον έλεγχο της ζύμω-
σης και την «ενθράκωση» σε κλειστού τύπου δεξαμενές στην παραγωγή α-
φρωδών οίνων, η οποία καταγράφει δεδομένα όπως η θερμοκρασία και η 
πίεση κατά τη διαδικασία της ζύμωσης. Η καταγραφή βασίζεται στην ανά-
πτυξη ενός αλγόριθμου που συνδυάζει πολλά δεδομένα και επιτρέπει λή-
ψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. 

 Οι ζύμες IONYSWFtm από το Institut Oenologique de Champagne. 
Οι ζύμες Saccharomyces cerevisiae έχουν την ιδιότητα να ενισχύουν την 
παραγωγή οξύτητας και να μειώνουν την παραγωγή αλκοόλης οδηγώ-
ντας σε οίνους με μεγαλύτερα ποσά γλυκερόλης και χαμηλότερα ποσο-
στά αλκοολικών τίτλων και πτητικής οξύτητας. Αυτό οδηγεί σε καλύτε-
ρη έκφραση του φρούτου.

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

28 Νοεμβρίου ως 1η Δεκεμβρίου
Bordeaux Γαλλία
Εκθεσιακός χώρος 65.000 τ.μ.
Εκθέτες 850
Το 20% εκτός Γαλλίας
Επισκέπτες 46.000
Το 15,5% εκτός Γαλλίας
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Η επόµενη Vinitech Sifel θα γίνει το 2016 (από 29/11 έως 01 /12) στο Bordeaux και για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Promosalons Hellas.

Ήπια συγκομιδή 
με το Grapeliner
Το αυτοκινούµενο µηχάνηµα 
συγκοµιδής οινοστάφυλων Grape-
liner SF200, παρουσίασε η γερµανική 
εταιρεία ERO κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης Vinitech. Το µηχάνηµα αυτό 
διασφαλίζει την ποιότητα µέσω της 
ήπιας µεταχείρισης της παραγωγής, ενώ 
ιδιαίτερη σηµασία κατά τον σχεδιασµό 
του, δόθηκε στην άνεση του οδηγού. 
Η καµπίνα του είναι αρκετά ευρύχωρη, 
διαθέτει κλιµατισµό και παρέχει 
ορατότητα τριγύρω αλλά και κάτω 
από τον οδηγό, καθώς το πάτωµά του 
είναι φτιαγµένο µε τζάµι. Το Grapeliner 
SF200 διαθέτει διπλό σύστηµα δόνησης 
µε 14 δονητές και τρία ξεχωριστά 
συστήµατα διαχώρισης φύλλων.
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ΣΤΟ GUGGENHEIM TOY 
OINIKOY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αν η επίσκεψη στην πόλη του Bordeaux ήταν πάντοτε συνδεδεµένη στο µυαλό των οινόφιλων µε µια περιήγηση 
στους αµπελώνες που την περιβάλλουν, σήµερα το µεγαλύτερο µουσείο οίνου στον κόσµο «La Cité du Vin», που 
στολίζει τη δυτική όχθη του ποταµού Garrone, καθιστά την ίδια τη γαλλική πόλη παγκόσµιο σηµείο αναφοράς

ΟAllain Zippe, πρώην δήμαρχος του Bordeaux και οραματι-
στής του έργου, είχε δηλώσει: «Το La Cité du Vin θα είναι το 
Guggenheim μου». Με άλλα λόγια ήθελε το μουσείο αυτό 
να έχει τη δυναμική που θα το εντάξει στα μεγαλύτερα αρ-
χιτεκτονικά επιτεύγματα του 20ού αιώνα. Ένα έργο που θα 

ενίσχυε τη φήμη της πόλης, θα συνέβαλε στην προώθηση της οικονο-
μικής ανάπτυξής της και θα έκανε όλο τον κόσμο από κάθε γωνιά της 
Γης να μιλάει γι’ αυτό. Το Wine Trails ταξίδεψε στο Bordeaux, με την 
ευκαιρία της επίσκεψης στη Vinitech Sifel 2016 και σας μεταφέρει τις 
εντυπώσεις του από την επίσκεψη στο Μουσείο… 
Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι το La Cité du Vin είναι πράγματι ένα 
μοναδικό συγκρότημα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αισθητικής που δε-
σπόζει στη δυτική όχθη του Garrone, όχι μακριά από το ιστορικό κέ-
ντρο της πόλης. Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό σχήμα του οφείλεται στους 

αρχιτέκτονες Anouk Legendre και Nicolas Desmazières, οι οποίοι το ε-
μπνεύστηκαν από τον στροβιλισμό του κρασιού σε ένα ποτήρι. Η κατα-
σκευή του κράτησε τρία χρόνια και ήταν αποτέλεσμα αγαστής συνερ-
γασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα (το 19% του κόστους καλύφτηκε 
από ιδιωτική χρηματοδότηση) και άνοιξε τις πύλες του στο κοινό την 
1η Ιουνίου 2016. Κάποια οικονομικά σημεία που κρίνουμε σημαντικά 
να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι η διαφορά του προϋπολογισμού 
του έργου σε σύγκριση με το τελικό κόστος υπολειπόταν μόνο κατά 
28,5%, τα έξοδα λειτουργίας του δεν θα βαρύνουν κανένα δημόσιο τα-
μείο, ενώ δημιούργησε 225 θέσεις εργασίας . Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση που είχαμε στόχος είναι να υπάρχει μια οικονομική δραστηριό-
τητα της τάξης των 36 εκατ. ευρώ σε διάστημα τριών χρόνων.
Το Μουσείο αναπτύσσεται σε 13.350 τ.μ. χωρισμένα σε 10 επίπεδα και 
ο σχεδιασμός δίνει μια αίσθηση κίνησης και αδιάκοπης ροής ενώ   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Χρήστος Κανελλακόπουλος * Οινολόγος
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η επαφή των εσωτερικών χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον είναι 
αισθητή στον επισκέπτη. Η θέα από τον πάνω όροφο (Belvedere) 
αναδεικνύει αυτή την αίσθηση προσφέροντας ένα μοναδικό σκη-
νικό όταν δοκιμάζει κανείς κρασιά από όλο τον κόσμο ατενίζοντας 
το Bordeaux από ψηλά. Εκεί καθημερινά ο επισκέπτης μπορεί να 
επιλέξει να δοκιμάσει κάποιον από τους «οίνους πρεσβευτές» α-
πό 20 διαφορετικές περιοχές (πέντε από το Bordeaux, πέντε από 
άλλες περιοχές της Γαλλίας και δέκα από άλλες χώρες) που εναλ-
λάσσονται περιοδικά διαθέσιμοι προς γευσιγνωσία. 
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το κτίριο περικλείεται από ανοι-
κτούς χώρους και κήπους με ελεύθερη πρόσβαση ενώ υπάρχει και 
η πρόβλεψη για πρόσβαση με χρήση τουριστικών ποταμόπλοιων...

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Οι κυρίως εκθεσιακοί χώροι χωρίζονται στον τομέα των περιοδι-
κών εκθέσεων και στη μόνιμη έκθεση. Η μόνιμη έκθεση κατα-
λαμβάνει περίπου 3.000 τ.μ. και διαθέτει 19 διαφορετικά θεματι-
κά πεδία, η πλειοψηφία των οποίων είναι διαδραστικά και το υλι-
κό τους παρουσιάζεται μέσα από 120 οπτικο-ακουστικές παραγω-
γές. Οι επισκέπτες περιπλανώνται στον εκθεσιακό χώρο κατά το 
δοκούν, χωρίς σταθερή υποχρεωτική διαδρομή, ανάλογα με τα εν-
διαφέροντα και το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.
Σχετικά με την αίσθηση της επίσκεψης θα λέγαμε ότι υπάρχει μια 
σκηνογραφική προσέγγιση. Στόχος είναι να κάνει η επίσκεψη να 
μετατραπεί σε μια εμπειρία ανακάλυψης ενός μαγικού κόσμου. 
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο 
όλες οι αισθήσεις και να υπάρχει μια αίσθηση ρυθμού και έντα-
σης. Γι’ αυτό οι σχεδιαστές Dinah Casson και Roger Mann χρησι-
μοποίησαν για τη μόνιμη έκθεση μια μεγάλη όσο και καινοτόμο 
ποικιλία ψηφιακών και διαδραστικών μέσων τελευταίας τεχνο-
λογίας (εικόνες 3D, διακόσμηση, διάχυση αρωμάτων, βίντεο) και 
όλα αυτά συνδέονται με ένα προηγμένο ατομικό σύστημα ακου-
στικής ξενάγησης (παρόμοιο με ένα smartphone) που συνεργάζε-
ται με όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες της έκθεσης. Αυτό το 
προηγμένο σύστημα εξατομικεύει την κάθε ξενάγηση αφού ο επι-
σκέπτης επιλέγει που θα ήθελε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο.
Οι επισκέπτες (μεγάλοι και μικροί) μπορούν να παρακολουθή-
σουν την πορεία διάδοσης του κρασιού στον κόσμο και τον τρό-
πο που το κρασί έχει επηρεάσει τις κοινωνίες και τις περιοχές της 
υφηλίου για χιλιετίες, από το 6000 π.Χ. έως σήμερα. Μέσα από 
θρύλους, αμπελοτόπια, τα τοπία στη ζωγραφική τέχνη, την αρχι-
τεκτονική και τη λογοτεχνία, την κουλτούρα του κρασιού που ε-
ξελίσσεται σε ένα εξαιρετικό έπος που έχει εμπνεύσει και διαμορ-
φώσει τις ζωές των ανθρώπων εδώ και αιώνες.

ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΕ ΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Στο σχεδιασμό του Μουσείου βρίσκεται και ένας χώρος 700 τ.μ.
που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος, όπως συλλογές μουσείων από όλο τον κόσμο, περιλαμβανο-
μένης και μιας έκθεσης αφιερωμένης σε κάποια τιμώμενη αμπε-
λοοινική περιοχή, που θα γίνεται κάθε καλοκαίρι .
Στην περιοδική έκθεση της εναρκτήριας περιόδου του La Cité du 
Vin (έως 31-12-2016) παρουσιάζεται μια έκθεση φωτογραφίας της 
Isabelle Rozenbaum που μέσα από 88 φωτογραφίες αποτυπώνει 
(μέσα από ματιά της) την περιπέτεια του Μουσείου σε όλη την δι-
άρκεια των 36 μηνών που διήρκησε η κατασκευή του. Η φωτο-
γράφος αποτυπώνει στιγμές από τις εκσκαφές για τη θεμελίωση 
του έργου μέχρι τα σχέδια στα μελετητικά γραφεία. Ξεχασμένες 
φευγαλέες στιγμές που γέννησαν όμως αυτό το επιβλητικό κτίριο. 

Τεχνολογία
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Εκπαίδευση,  
γνώση,  
γεύση
Το Μουσείο διαθέτει µια ποικιλία 
χώρων, όπως ένα αµφιθέατρο 
χωρητικότητας 250 θέσεων, τρεις 
αίθουσες για γευσιγνωσίες και 
εκπαιδευτικά εργαστήρια, Υπάρχει 
επίσης µια βιβλιοθήκη ελεύθερης 
πρόσβασης και το πωλητήριο µε 
πληθώρα αναµνηστικών. Επίσης 
αίθουσες όπου ο επισκέπτης µπορεί 
να γευτεί κάποια τοπική σπεσιαλιτέ 
ή ένα σνακ, όπως το πανοραµικό 
εστιατόριο που αναπτύσσεται στον 
έβδοµο όροφο και το Latitude20 που 
φιλοξενεί στο ισόγειο wine –bar µε 
πάνω από 800 διαφορετικές ετικέτες 
από περισσότερες από 70 χώρες. 
Εδώ η χώρα µας αντιπροσωπεύεται 
από 8 ετικέτες…  
Επίσης στο ισόγειο, πέραν από την 
αίθουσα υποδοχής, δεν θα πρέπει 
να παραλείψουµε το Wine Routes 
Ιnformation Αrea που ο επισκέπτης 
µπορεί να ενηµερωθεί για επισκέψεις 
σε αµπελώνες και οινοποιεία της 
περιοχής και όχι µόνο. 
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Τεχνολογία

ΦΕΛΛΟΣ  
Ο ΑΙΩΝΙΟΣ
Έχει συνδέσει το όνοµά του µε την αναρρίχηση και 
ανάδειξη κενών, «ελαφρών στις αξίες», ανθρώπων 
την ώρα που πλήθος αξιέπαινων µπορεί να βρίσκεται 
πιο χαµηλά. Η συµβολή του ωστόσο στην εξέλιξη του 
κρασιού παραµένει παροιµιώδης

Ο     φελλός είναι ακόμα ένας 
δρυς και επίσημα ονομάζε-
ται Quercus Suber L.  Ανή-
κει σε μια μικρή υποκατηγο-
ρία των ευρωπαϊκών και ασι-

ατικών ειδών, των οποίων οι κοντινότε-
ροι συγγενείς είναι τα είδη δρυός της Α-
νατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα 
τα Quercus cerris, Quercus trojana και 
Quercus macrolepis.  
Ως  ιθαγενής  της Δυτικής Μεσογείου έ-
χει επιλέξει τις ιδανικές συνθήκες επιβί-
ωσης και ανάπτυξής του. 
Προτιμά ξεκάθαρα τα αμμώδη εδάφη με 
μηδενικό περιεχόμενο σε ανθρακικό α-
σβέστιο, χαμηλή συγκέντρωση σε άζωτο 
και φώσφορο, αλλά υψηλή συγκέντρω-
ση καλίου και pH από 4,8 ως και 7,0. Α-
ναζητά βροχοπτώσεις που κυμαίνονται 
μεταξύ 400 και 800 χιλιοστά ανά έτος, 

έχοντας την ικανότητα όχι μόνο να αντέ-
χει αλλά και να ευδοκιμεί από -5 ως και 
40ο Κελσίου.  Τον ευνοούν οι συνθήκες 
της περιοχής όπως αυτές διαμορφώνο-
νται μεταξύ 100 και 300 μέτρων πάνω α-
πό το επίπεδο της θάλασσας. 
Η επίσημη αναγνωρισμένη και καταγε-
γραμμένη σχέση του με το κρασί ξεκι-
νά από τον 5ο π.Χ. αιώνα από την Ελλά-
δα απλά ως υλικό πωματισμού αμφορέ-
ων, δίχως να έχει αποκλειστεί η παλαιό-
τερη χρήση του. Αξίζει να σημειωθεί πως 
η καταγωγή των δέντρων φελλού τοπο-
θετείται 60 εκατομμύρια χρόνια πριν, 
συμπίπτει δηλαδή με τη δημιουργία της 
Μεσογειακής λεκάνης. Κατάφεραν να ε-
πιζήσουν από την σκληρή γι’ αυτά περί-
οδο των παγετώνων απλά και μόνο λό-
γω των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του 
φλοιού τους, δηλαδή του φελλού.

ΚΕΙΜΕΝΟ Λάζαρος Γατσέλος
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Καλλιεργητικά
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Η άγνωστη σχέση με τον Dom Perignon
Πότε όµως ξεκινά η ευρεία χρήση του φελλού ως πώµα 
ευρείας χρήσης και κατ’ επέκταση η βιοµηχανοποίηση του 
προϊόντος; Το σηµείο καµπής βρίσκεται στο 17ο αιώνα όχι 
στην Πορτογαλία, όπως πιθανά πολλοί θεωρούν, αλλά στη 
Γαλλία και συγκεκριµένα στη Champagne, µε τον διάσηµο 
για την περιοχή Dom Pierre Perignon να έχει βάλει µάλλον 
περισσότερο εδώ το χέρι του πάρα στα πρώτα στάδια 
παραγωγής της Champagne. Ο Dom Perignon αποδεικνύει 
ουσιαστικά πως ο φελλός αποτελεί το ιδανικό, ανάµεσα στα 
γνωστά της εποχής, πώµα για την Champagne. Η συγκεκριµένη 
διαπίστωση είναι πολύ περισσότερο από σηµαντική, καθώς 

για πρώτη φορά καταγράφεται η σηµασία του φελλού όχι για 
λόγους απώλειας προϊόντος αλλά ουσιαστικά για την ικανότητά 
του να διατηρεί, κατά τα πρότυπα της εποχής, τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά αυτού του τότε νέου δύστροπου κρασιού. Η 
ουσιαστική δικαίωση του Dom Perignon έλαβε χώρα µόλις το 
2010 όταν Σκανδιναβοί δύτες ανακάλυψαν άρτια παλαιωµένες 
φιάλες champagne σε ναυάγιο 170 ετών στη Βαλτική Θάλασσα. 
Παρόλη την άρτια κατάσταση, δεδοµένων των συνθηκών, 
η αντικατάσταση των παλαιών φελλών κρίθηκε απαραίτητη 
για την περαιτέρω διατήρησή τους και η Amorim ανέλαβε την 
αντικατάστασή τους.  

Από την Πορτογαλία το 50%
Πολλοί νοµίζουν πως ο φελλός είναι αποκλειστικά 
πορτογαλική υπόθεση. Η πραγµατικότητα ωστόσο έχει ως 
εξής:
Τα 736.000 εκτάρια µε φελλόδεντρα που βρίσκονται σε 
πορτογαλικό έδαφος αποτελούν οριακά το 50% των 
συνολικών εκτάσεων παγκοσµίως. Το υπόλοιπο 50% 
διαµοιράζεται σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μαρόκο, Αλγερία 
και Τυνησία. Αξίζει να σηµειωθεί στην Ελλάδα, στο 
παρελθόν είχαν υπάρξει προσπάθειες ανάπτυξης δασών 
µε φελλόδεντρα στη ΝΑ  Πελοπόννησο οι οποίες όµως 
περισσότερο εγκαταλείφτηκαν παρά απέτυχαν.
Σε ρυθµούς παραγωγής τώρα, η Πορτογαλία παράγει 
κάτι περισσότερο από 100.000 τόνους ετησίως οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 49,6% της παγκόσµιας παραγωγής. Η 
Ισπανία ακολουθεί µε 61.500 τόνους που αντιστοιχεί στο 30,5-
31,0%. Το Μαρόκο βρίσκεται στην τρίτη θέση µε οριακά 11.700 
τόνους και ποσοστό περίπου στο 5,8-5,9%, ενώ ακολουθούν 
η Αλγερία µε 10.000 τόνους, η Τυνησία µε 7.000 τόνους, η 
Ιταλία µε 6.200 τόνους και η Γαλλία µε 5.200 τόνους ετήσια 
παραγωγή, και τα αντίστοιχα ποσοστά να διαµορφώνονται 
στο 5,0%, 3,5%, 3,1% και 2,6%. Το µεγαλύτερο φελλόδεντρο 
που έχει καταγραφεί είναι 200 ετών, και βρίσκεται στην 
Πορτογαλία. Έχει επίσηµα καταγραφεί στο βιβλίο των 
Ρεκόρ Guinness καθώς ζυγίζει 102 τόνους και παράγει 
κάθε εννέα χρόνια αρκετή πρώτη ύλη ώστε να µπορούν να 
κατασκευαστούν 10.000 πώµατα.  
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Κάθε δέντρο προσφέρει στην 
οινική κοινότητα για 150 χρόνια

Τα πράγµατα σε επίπεδο συντονισµού είναι 
αρκετά πιο δύσκολα απ’ ό,τι πιθανώς να 
φαντάζουν. Κάθε δέντρο µπορεί να προσφέρει 
στη συγκοµιδή 15 µε 18 φορές κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του µε την απόσταση µεταξύ 
δύο διαδοχικών συνεισφορών στα εννιά χρόνια. 
Επιπλέον, µπορεί στα 25 του κάθε φελλόδεντρο 
να συνεισφέρει στη συγκοµιδή για πρώτη φορά, 
ωστόσο η πρώτη ύλη είναι ακατάλληλη για 
την παραγωγή πωµάτων και κατάλληλη µόνο 
για κατασκευή πατωµάτων και κάθε τύπου 
µονώσεων. Το ίδιο περίπου συµβαίνει και 
στα 34 χρόνια του. Έτσι φτάνουµε στην τρίτη 
συνεισφορά που πραγµατοποιείται κατά το 
43ο έτος της ηλικίας του. Από εδώ και µπρός 
κάθε φελλόδεντρο έχει τη δυνατότητα 
να συνεισφέρει στην παγκόσµια οινική 

κοινότητα 150 χρόνια αφοσίωσης. 
Όπως αναφέρθηκε και πριν, τα φελλόδεντρα 
κατάφεραν να επιβιώσουν κατά την περίοδο 
των παγετώνων µόνο και µόνο λόγω της 
ιδιαίτερης θερµοµονωτικής ιδιότητας του 
φλοιού τους, δηλαδή του φελλού. Αυτή τη 
στιγµή, τα δάση µε τα φελλόδεντρα αποτελούν 
το µοναδικό φυσικό εµπόδιο ενάντια στη 
διαρκώς αυξανόµενη ερηµοποίηση της Γης που 
κατευθύνεται από την Αφρική προς τη Νότια 
Ευρώπη. Αποτελέσµατα των επιστηµονικών 
ερευνών που διεξήχθησαν τις δύο 
προηγούµενες δεκαετίες και επαληθεύονται 
σήµερα, αποδεικνύουν πως η λάθος  διαχείριση 
των δασών µε φελλόδεντρα θα εκτοξεύσει από 
το 2020 και µετά το ρυθµό ερηµοποίησης στις 
γειτονικές περιοχές σε 1.000 µέτρα ανά έτος. 

H βιδωτή εκδίκηση του 
εύκαμπτου φελλού

Ο πρώτος που επίσηµα παρατήρησε τη δοµή του φελλού ήταν 
ο Άγγλος επιστήµονας Robert Hooke, καταγράφοντας πως 
«αποτελείται από µικρές κοιλότητες τα κύτταρα». Σήµερα 
γνωρίζουµε πως τα κύτταρα είναι πεντάγωνα ή εξάγωνα 
µε διάµετρο 10-50 µm και σχηµατίζουν κυψέλες που 
µοιάζουν µε αυτές των µελισσών. Η δοµή τους είναι τόσο 
αυστηρά προσανατολισµένη που κάθε κυβικό εκατοστό 
φελλού περιέχει 40 εκατοµµύρια κύτταρα σε διαδοχικές 
σειρές και µε φορά απόλυτα κάθετη στον κορµό του φελλού.
Ο δρόµος του φελλού ωστόσο δεν ήταν πάντα στρωµένος 
µε δάφνες . Έτσι µε την λίγο πριν την αλλαγή της χιλιετίας είδε τη 
φήµη του να καταβαραθρώνεται, κυρίως λόγω υπερβολικά αυξηµένης συχνότητας 
ύπαρξης TCA. Πολλοί παραγωγοί και αντίστοιχα οινόφιλοι στράφηκαν στα συνθετικά 
και τα βιδωτά πώµατα θέτοντας δηµόσια θέµα εµπιστοσύνης. Με την έρευνα ωστόσο 
να κινείται µε διαστηµικούς ρυθµούς, η ανάκαµψη ήρθε πολύ ταχύτερα από όσο πολλοί 
πίστευαν και την τελευταία εξαετία ο φελλός όχι µόνο επανακτά τα µερίδια που έχασε 
στην αγορά αλλά κερδίζει µερίδια κυρίως από τα συνθετικά πώµατα. Ας µην ξεχνάµε 
πως δεν είναι µόνο η ουσιαστική εξάλειψη του TCA άλλα και η δηµιουργία καινοτόµων 
προϊόντων όπως το HELIX το πρώτο βιδωτό πώµα φελλού που παρασκευάστηκε από 
την Amorim σε συνεργασία µε την O-I.
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Οινοποιείο Αϊβαλή, 
Όργιο αναγέννησης 
με φόντο τη Νεμέα 
Ο Χρήστος Αϊβαλής ζει και αναπνέει για το κρασί 
κάνοντας πράγµατα που λίγοι τολµούν να σκεφθούν. 
Πριν από 8 χρόνια ανακοίνωσε σε έναν σηµαντικό 
έµπορο κρασιού πως παύει τη συνεργασία µαζί του 
γιατί χαρακτήρισε ένα δηµιούργηµά του ωραίο κρασάκι

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μαρίνα Σκοπελίτου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Studio all4mat

Συνέντευξη Χρήστος Αϊβαλής
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Il patrimonio salvato

Μετρά σχεδόν 20 χρόνια ζωής και έχει καταφέ-
ρει να συζητηθεί όσο άλλα οινοποιεία με μι-
σό και πλέον αιώνα ζωής. Ανάμεσα στις πολ-
λές πλέον ανα-λάμψεις του Κτήματος Αϊβαλή 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο χαρακτηριστι-

κές. Η πρώτη αφορά την παρουσίαση ενός μαύρου αδιαπέ-
ραστου κρασιού από Αγιωργίτικο με 90 ημέρες εκχύλιση. 
Όσοι παραβρέθηκαν το 2006 στη δεύτερη πρόγευση Νεμέ-
ας στο Καζίνο Λουτρακίου σίγουρα το θυμούνται και το συ-
ζητούν ακόμα. Η δεύτερη αποτελεί μια από τις πλέον αμφι-
λεγόμενες δηλώσεις στο χώρο του κρασιού και αφορά μια 
«εναλλακτική» χρήση των κρασιών από Ξινόμαυρο κατά το 
εορταστικό πασχαλινό τραπέζι. Ηγέτης του Κτήματος συνε-
χίζει να είναι ο Χρήστος Αϊβαλής, αν και όπως δηλώνει ο ί-
διος συχνά-πυκνά την τελευταία διετία σκοπεύει να παρα-
δώσει σύντομα στην επόμενη γενιά. 

Ποια είναι η φιλοσοφία του κτήματος;
Θέλω να την οριοθετήσω μέσα από τους στόχους μας . Στο-
χεύουμε στη δημιουργία προϊόντων που θα αναδείξουν και 
θα ανυψώσουν την υπεραξία της περιοχής της Νεμέας. Α-
κολούθως θέλουμε τα προϊόντα μας να έχουν διεθνές κύρος, 
να στέκονται επάξια ανάμεσα στα καλύτερα του πλανήτη.

Ποιες ελληνικές ποικιλίες θεωρείτε κορυφαίες και γιατί;
Από τις ερυθρές το Αγιωργίτικο και το Ξινόμαυρο. Το Αγιωρ-
γίτικο διαθέτει τεράστιο εύρος αρωματικής και γευστικής πα-
λέτας. Μπορεί δε όταν δουλευτεί σωστά, τόσο στο αμπέλι όσο 
και στο οινοποιείο, να είναι πραγματικά βελούδινο. Το Ξινό-
μαυρο διαθέτει απίστευτη πολυπλοκότητα και κατά τη γνώ-
μη μου η χρήση βελτιωτικών ποικιλιών (αν μπορούν να χαρα-
κτηριστούν έτσι) είναι ένα λάθος που θα πληρώσουμε στο ά-
μεσο μέλλον. Το κοινό τους στοιχείο είναι πως διαθέτουν την 
κρίσιμη μάζα που δεν θα τα κάνει να λείψουν από τις αγορές 
του εξωτερικού όταν υπάρξει πραγματικός σχεδιασμός εξω-
στρέφειας. Από τις λευκές ποικιλίες θεωρώ τύχη και τιμή το 
Ασύρτικο. Για εμένα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις κο-
ρυφαίες του πλανήτη. Ελπίζω πως δεν θα του σταθεί άλλο ε-
μπόδιο η οικιστική επέκταση στη Σαντορίνη. Από εκεί και με-
τά ξεχωρίζω τον ορεινό Ροδίτη της Αιγιαλείας, τη Ρομπόλα, 
την Σκλάβα και το Σιδερίτη, γιατί παράγουν κρασιά με ταυτό-
τητα και αναγνωρισιμότητα.

Ποια στοιχεία οριοθετούν κάθε μεγάλο κρασί;
Πρώτα απ’ όλα η ισορροπία. Σε κάθε μεγάλο κρασί δεν υπάρ-
χει στοιχείο που ξεχωρίζει. Βρίσκονται όλα σε αρμονία. Με-
τά σίγουρα η αρωματική και γευστική πολυπλοκότητα,   
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Εκδηλώσεις

οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται α-
πό υψηλές εντάσεις και συμπύκνωση, 
βάθος στο χαρακτήρα αν προτιμάτε να 
το πείτε έτσι.

Θα πρέπει να θεωρούμε τον 
ανθρώπινο παράγοντα κομμάτι 
του ορισμού του οινοπεδίου (terroir);
Σαφέστατα προτιμώ τον ορισμό του οι-
νοπεδίου. Ό,τι κι αν λένε κατά καιρούς 
διάφοροι γνώστες, ένα έχω δει στην 
πράξη. Η ανθρώπινη παρέμβαση κα-
θορίζει το αποτέλεσμα. Ακόμα και το 
να αναγνωρίσει κάποιος τις δυνατότη-
τες ενός τόπου εμπεριέχει το ανθρώπι-
νο στοιχείο. Ο άνθρωπος μια χαρά χω-
ράει στον ορισμό του οινοπεδίου. Τα 
λιπάσματα και τα ποτίσματα όμως όσο 
κι αν προσπαθούν κάποιοι δε θα χωρέ-
σουν ποτέ.

Τι αρνητικό θεωρείτε πως 
συμβαίνει με την εφαρμογή των 
δύο επεμβάσεων που αναφέρατε;
Είναι το διαβατήριο για να απολέσει έ-
να υποψήφιο οινοπέδιο την προσωπι-
κότητά του. Πώς μπορεί κάποιος να μι-
λήσει για τη δυναμική ενός τόπου ό-

ταν του αφαιρεί το δικαίωμα να επιλέξει 
ποικιλίες και ύφος κρασιών;

Αν έπρεπε να επιλέξετε δύο 
νέους τόπους για την κατασκευή 
οινοποιείου, ποιοι θα ήταν αυτοί;
Θα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις 
μου σε δύο περιοχές διαμετρικά αντί-
θετες μεταξύ τους. Να φτιάξω Riesling 
σε όλα τα στυλ στον Mosel στη Γερμα-
νία και ξηρό Cabernet Sauvignon στη 
Napa στην California. Δεν ξέρω όμως 
πώς θα μπορούσα να αφήσω το κορυ-
φαίο οινοπέδιο της χώρας, τη Νεμέα, 
για κάτι τέτοιο.

Αποτελεί το ξύλο απαραίτητο 
στοιχείο ενός μεγάλου κρασιού;
Ναι και πάλι ναι. Όπως διαλέγεις ποικι-
λία, οινοπέδιο κ.ο.κ έτσι διαλέγεις και 
βαρέλι. Η σωστή επιλογή συμβάλλει 
στην πολυπλοκότητα τόσο των λευκών 
όσο των ροζέ και των κόκκινων κρασι-
ών. Αν σκεφτεί κανείς πως η κουβέντα 
για την υπερβαρέλωση ή την υποβαρέ-
λωση καλά κρατεί σε κάθε οινοπαραγω-
γικό μήκος και πλάτος, εύκολα θα κατα-
λάβει πως το βαρέλι είναι το μεγάλο σχο-

λείο του κρασιού. 

Θα αλλάζατε κάτι στη Νεμέα σήμερα;
Σαφέστατα και θα άλλαζα, αν είχα τη δυ-
νατότητα, τα παρακάτω πράγματα στη 
Νεμέα: • Θα δημιουργούσα υποζώνες 
με καθαρά ποιοτικά κριτήρια, θα ξεκι-
νούσα άμεσα την έρευνα για την ταυτο-
ποίηση των χαρακτηριστικών των δια-
φορετικών κλώνων του Αγιωργίτικου, 
καθώς και την παραγωγή πολλαπλασι-
αστικού υλικου και θα ξεκινούσα μαθή-
ματα συλλογικής συνείδησης μαζί με 
τους συναδέλφους. Πρέπει όλοι να μά-
θουμε πως το καλό ενός τόπου-μιας πε-
ριοχής προέχει του ατομικού.

Τι νέο να περιμένουμε 
άμεσα από το Κτήμα;
Το νέο Deux Dieux δεν θα είναι Αγιωργίτι-
κο και Cabernet Sauvignon αλλά Αγιωργί-
τικο και Syrah. Όσο για την κλάση του ρα-
ντεβού στα ποτήρια σας, αν το αντέχουν.

Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας τέσ-
σερις αγαπημένες ετικέτες κρασιών;
Grange,  Insignia, Von Buhl Auslese, 
Sir Winston Churchil. 

Ένα από µεγαλύτερα 
στοιχήµατα της Νεµέας 
από το Οινοποιείο Αϊβαλή. 
Το σταφύλι προέρχεται από 
4 στρέµµατα αµπελώνων 
εξαιρετικά µεγάλης ηλικίας.

Συνέντευξη Χρήστος Αϊβαλής
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Il patrimonio salvato
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Οινικές 
διαδρομές
● ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
● ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
● ΟΙΝΟΙ Α∆ΑΜ
●  WINERY MONSIEUR 

NICOLAS
● ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΑΥΚΙΩΤΗ
● ΑΧΑΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
● ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
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Κτήµα Βιβλία Χώρα

Υποδεχόμαστε 
το νέο ETOS     
Merlot 2006
Εκεί όπου κάποτε βρισκόταν το αµπελουργικό 
κέντρο της αρχαίας Ελλάδας µε την ονοµασία 
«Βιβλία Χώρα», σήµερα συναντάµε το οµώνυµο 
κτήµα των Βασίλη Τσακτσαρλή και Βαγγέλη 
Γεροβασιλείου, οι οποίοι παρασκευάζουν κρασιά 
υψηλής ποιότητας. Στον ιδιόκτητο αµπελώνα 
350 στρεµµάτων, που περιβάλλει το οινοποιείο, 
καλλιεργούν τις ελληνικές ποικιλίες Ασύρτικο 
και Αγιωργίτικο καθώς και τις ξενικές Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Semillon, Gewürztraminer, 
Syrah, Cabernet Sauvignon και Merlot. 

Δίδυμο οινοποιών
Το δίδυµο των οινολόγων Βασίλη Τσακτσαρλή 
και Βαγγέλη Γεροβασιλείου από την Επανοµή 
Θεσσαλονίκης φύτεψε τα πρώτα αµπέλια του 
Κτήµατος Βίβλια Χώρα το 1998, ενώ το 2001 
ξεκίνησε την κατασκευή του σύγχρονου οινοποιείου 
για να πραγµατοποιήσει τον ίδιο χρόνο την οινοποίηση 
των πρώτων κρασιών.
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Στους 
πρόποδες   

του Παγγαίου  
Το οινοποιείο και οι 

αµπελώνες του Κτήµατος 
βρίσκονται σε υψόµετρο 380 

µέτρων στους πρόποδες 
του Παγγαίου Όρους, 

στο χωριό Κοκκινοχώρι 
του Νοµού Καβάλας, σε 

απόσταση 100 χλµ. ανατολικά 
της Θεσσαλονίκης και 50 

χλµ. πριν από την πόλη 
της Καβάλας. Πίσω από 

το οινοποιείο υψώνεται ο 
ορεινός όγκος του Παγγαίου, 
επιβλητικός, ακατάλυτος από 

τον χρόνο, κουβαλώντας 
µέσα στους αιώνες την 

πλούσια ιστορία του.

Ο Λευκός 
στο γεύμα 

Ομπάμα 
Στο επίσηµο γεύµα που 
παρέθεσε ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας προς τιµήν του 
Προέδρου των Η.Π.Α. 
Μπαράκ Οµπάµα, το 
Κτήµα Βιβλία Χώρα Λευ-
κός συνόδευσε τόσο το 
πρώτο όσο και το κυρί-
ως πιάτο του µενού, ή-
ταν. Πρόκειται για ένα 
κρασί µε γεύση πλούσια 
και δροσιστική, εξαιρετι-
κή ισορροπία, ευχάριστη 
οξύτητα και µεγάλη α-
ρωµατική επίγευση.

350
στρέμματα

αµπελώνα σε µία 
περιοχή µε κλίµα 

επηρεαζόµενο από 
τον ορεινό όγκο του 

Παγγαίου και την αύρα 
του Αιγαίου Πελάγους.

10
ετικέτες

από ελληνικές και 
ξενικές ποικιλίες, 
καλλιεργούνται 
βιολογικά στον 
αµπελώνα του 

Κτήµατος.

2006
έτος

Η χρονολογία της 
εσοδείας του Νέου 

ETOS Merlot 2006 µε 
την οποία το Κτήµα 

Βίβλια Χώρα θα 
καλωσορίσει το 2017.

Με μία νέα οινική παρου-
σία καλωσορίζει το 2017 
το Κτήμα Βιβλία Χώρα. 
Λίγο πριν την εκπνοή 
του χρόνου, εμφανίστη-

κε το νέο ETOS Merlot 2006, ένας οί-
νος μακρόχρονης παλαίωσης που πα-
ράγεται από επιλεγμένες, εξαιρετικής 
ποιότητας χρονιές. Προέρχεται από τα 
καλύτερα αμπελοτόπια του Κτήματος, 
με χαμηλή στρεμματική απόδοση και 
έμφαση στην τυπικότητα της ποικιλί-
ας και την περιοχή του Παγγαίου. Με-
τά το πέρασμά του από καινούρια δρύι-
να γαλλικά βαρέλια, ωριμάζει για αρκε-
τά χρόνια στις υπόγειες κάβες του οινο-
ποιείου και κάνει την εμφάνισή του 10 
χρόνια μετά τη δημιουργία του.
Η εσοδεία του ETOS Merlot 2006 ή-
ταν εξαιρετική για την ποικιλία Merlot, 
που καλλιεργείται σε εδάφη ασβεστο-
λιθικά, αργιλώδη στον αμπελώνα του 
Κτήματος.  Το κρασί διαθέτει  πυκνό 
μαυροκόκκινο χρώμα και αρώματα 
κόκκινων φρούτων, δαμάσκηνου, που 

εναλλάσσονται αρμονικά µε νότες κέ-
δρου, μπαχαρικών, βανίλιας, πικρής 
σοκολάτας και μοσχοκάρυδου. Στο στό-
μα είναι πλούσιο, µε γενναιόδωρες στι-
βαρές τανίνες, πολύ καλή δομή και έ-
ντονα φρουτώδη και μακρά επίγευση.
Διατίθεται σε ξύλινη συσκευασία 3 
φιαλών, σε περιορισμένη ποσότητα.

Συνεχίζοντας την 
παράδοση των Φοινίκων
Γαντζωμένοι στους πρόποδες του Παγ-
γαίου Όρους σε υψόμετρο 380 μέτρων 
οι αμπελώνες του κτήματος συνεχί-
ζουν την οινική παράδοση αιώνων, τις 
ρίζες της οποίας βρίσκουμε στην αμπε-
λουργική δραστηριότητα του ναυτι-
κού λαού των Φοινίκων. Το μεσογεια-
κό κλίμα της περιοχής, επηρεαζόμενο 
από τον ορεινό όγκο του Παγγαίου και 
τη θαλάσσια αύρα του Αιγαίου Πελά-
γους, και η μεγάλη διαφορά θερμοκρα-
σίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, δίνουν 
οινοστάφυλα εξαιρετικού χαρακτήρα 
που ωριμάζουν αργά. 

ΚΑΒΑΛΑ
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Κτήµα  Γεροβασιλείου

Εκεί όπου το κρασί 
γίνεται πολιτισμική
διαδικασία
Στο Κτήµα Γεροβασιλείου η καλλιέργεια του αµπελώνα γίνεται 
µε ιδιαίτερη φροντίδα και συνεχείς πειραµατισµούς στη µελέτη 
κυρίως ελληνικών αλλά και διεθνών γνωστών και άγνωστων 
ποικιλιών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συµπορεύεται µε την 
παράδοση σε όλη τη διάρκεια της αµπελοκαλλιέργειας και της 
οινοποίησης. Η καλλιέργεια του αµπελώνα γίνεται µε σεβασµό 
στο περιβάλλον, τον εργαζόµενο και τον καταναλωτή. Στόχος 
είναι η παραγωγή ποιοτικών κρασιών -από τον ιδιόκτητο 
αµπελώνα- µε τα τυπικά χαρακτηριστικά του µικροκλίµατος 
(terroir) της περιοχής.

 Βαγγέλης 
Γεροβασιλείου

Γεννήθηκε στην Επανοµή. Μετά 
τις σπουδές του στη Γεωπονική 

Σχολή του Α.Π.Θ. ειδικεύτηκε 
σε Οινολογία, Αµπελουργία, 
Γευσιγνωσία και Τεχνολογία 
Οινολογικών Μηχανηµάτων 

στο Πανεπιστήµιο του Bordeaux 
της Γαλλίας. Επέστρεψε στον 

τόπο καταγωγής του για 
να δηµιουργήσει το Κτήµα 

Γεροβασιλείου. 
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630
στρέμματα

 ιδιόκτητου και 
ενιαίου αµπελώνα, 

όπου καλλιεργούνται 
κυρίως ελληνικές 

αλλά και ξένες 
ποικιλίες.

28
 είδη

πουλιών κατοικούν 
στον αµπελώνα 

του Κτήµατος 
σύµφωνα µε επιτόπια 

µελέτη Γερµανών 
επιστηµόνων.

10.000
επισκέπτες

ανάµεσά τους και 
µαθητές έχουν 

παρακολουθήσει 
τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα του 
Κτήµατος.

Σε καλή μεριά 
το Κτήμα

Η Επανοµή είναι ένα όµορφο 
αγροτικό χωριό 9.000 περίπου 

µόνιµων κατοίκων, που 
περιβάλλεται από θάλασσα. 
Η αµπελοκαλλιέργεια είναι 
γνωστή στην περιοχή από 

πολύ παλιά. Άλλωστε, η 
Επανοµή ανήκε στην ευρύτερη 

περιοχή της «Καλαµαριάς», 
που σηµαίνει Καλή Μεριά. Ο 
τίτλος δόθηκε από Γάλλους 
περιηγητές για να αποδώσει 

την καλή ποιότητα των 
αγροτικών προϊόντων της 

περιοχής.

Πρώτη 
ποικιλία 
Μαλαγουζιά
Το Κτήµα Γεροβασιλείου 
δηµιουργήθηκε το 
1981, από τον Βαγγέλη 
Γεροβασιλείου, όταν 
πρωτοφυτεύτηκαν τα 
πρώτα κλήµατα της 
ποικιλίας Μαλαγουζιά 
στον οικογενειακό 
αµπελώνα στην περιοχή 
Παπαµόλα της Επανοµής. 
Σήµερα, η συνολική 
έκταση της ποικιλίας 
στο Κτήµα φτάνει τα 250 
στρέµµατα. 

Σ  τις πλαγιές της Επανο-
μής, ο ιδιαίτερα φροντι-
σμένος αμπελώνας περι-
βάλλει το σύγχρονο οι-
νοποιείο, όπου παράγο-

νται τα κρασιά του Κτήματος, και το 
Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου, που 
παρουσιάζει όψεις της παγκόσμιας 
αμπελοοινικής ιστορίας.
Το Κτήμα και το Μουσείο Οίνου Γε-
ροβασιλείου περιλαμβάνονται πλέον 
σε διεθνείς οδηγούς, όπως το Lonely 
Planet και το Trip Advisor. Η συλλο-
γή των 2.600 ανοιχτηριών κρασιού, 
που βρίσκεται στο Μουσείο Οίνου, εί-
ναι μοναδική σε ποικιλία και αφηγεί-
ται τη διαχρονική εξέλιξη της μεταλ-
λουργίας και της ευρεσιτεχνίας. Κά-
θε χρόνο η επισκεψιμότητα έχει α-
νοδική τάση, από την Ελλάδα αλλά 

και από το εξωτερικό. Το Μουσείο δί-
νει και μία άλλη εικόνα όχι μόνο στο 
Κτήμα αλλά και στην περιοχή, αφού 
συνεισφέρει στην πολιτιστική κλη-
ρονομιά, στον τοπικό τουρισμό. 
Το κρασί για το Κτήμα Γεροβασιλείου 
είναι μία πολιτισμική διαδικασία. Με 
αφορμή τον πλούτο των ερεθισμάτων 
και των πληροφοριών που προσφέ-
ρουν τόσο το μουσείο όσο και ο αμπε-
λώνας και το οινοποιείο, οργανώνο-
νται, πέρα από τις καθημερινές ξενα-
γήσεις και γευστικές δοκιμές, εκδη-
λώσεις για μικρούς και μεγάλους, ό-
πως εκπαιδευτικά προγράμματα, συ-
ναντήσεις και διαλέξεις για το κρασί 
και τις τέχνες, επιστημονικά συμπό-
σια, εκδόσεις βιβλίων και παραμυ-
θιού, κινηματογραφικές προβολές, 
θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.

ΕΠΑΝΟΜΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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Οίνοι Αδάμ

Η boutique 
winery της 
Θεσσαλονίκης
Μικρές παραγωγές µε έµφαση στην ποιότητα, 
αυτό είναι το µοτίβο που ακολουθούν οι 
άνθρωποι της «Οίνοι Αδάµ», θέτοντας ως στόχο 
να στέκονται όλο και καλύτερα στο premium 
κοµµάτι της αγοράς. «Με τις 30.000 φιάλες που 
θα έχουµε σε 2-3 χρόνια ετήσια παραγωγή, θα 
µπορούµε να ελέγχουµε πλήρως τη δική µας -και 
µόνο δική µας- πρώτη ύλη και την παραγωγική 
διαδικασία, αλλά και να είµαστε κοντά στους 
πελάτες και καταναλωτές µας» τονίζει στο WT ο 
ιδιοκτήτης του οινοποιείου, Νίκος Αστεριάδης.

Νίκος Αστεριάδης
«∆εν είναι στα σχέδιά µας η επέκταση του αµπελώνα. 
Αυτό που θέτουµε ως στόχο για το µέλλον είναι η 
συνεχής αναβάθµιση της ποιότητας του αµπελώνα και 
των κρασιών µας, αλλά και η διεύρυνση του δικτύου 
των φίλων και συνεργατών µας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό» αναφέρει ο κ. Αστεριάδης στο WT. 
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Στις πλαγιές 
του Χορτιάτη
Απλωµένοι στις πλαγιές του 
Χορτιάτη σε υψόµετρο 250-

300 µέτρα οι αµπελώνες της 
«Οίνοι Αδάµ» δέχονται τη 

δροσερή αύρα που κατεβαίνει 
από τις πλαγιές του βουνού 

ενώ οι δύο γειτονικές 
λίµνες, της Κορώνειας και 

της Βόλβης, εξισορροπούν 
τις ακραίες εκφάνσεις του 
κλίµατος και δηµιουργούν 

αρµονικές συνθήκες για την 
καλλιέργεια του αµπελιού, οι 

οποίες αντικατοπτρίζονται στη 
φρεσκάδα και τη 

φινέτσα των κρασιών. 

Refosco 
Το µεγάλο στοίχηµα της «Οίνοι Α-
δαµ» είναι το Refosco. «Είµαστε πε-
ρήφανοι που τολµήσαµε να ε-

πενδύσουµε σε µία σχετι-
κά άγνωστη ποικιλία. Το 
Refosco µας ξεκουράζεται 
για 18  µήνες σε γαλλικά 
δρύινα βαρέλια όπου µα-
λακώνουν οι τανίνες του. 
Πριν από λίγες µέρες κυ-
κλοφόρησε ο τρύγος του 
2012. Πρόκειται για ένα βι-
ολογικό κρασί που εµφια-
λώθηκε αφιλτράριστο δί-
νοντας σε ψαγµένους κα-
ταναλωτές µια άλλη ιδι-
αιτερότητα πιο κοντά σε 
Natural Wine» αναφέρει 
στο WT ο κ. Αστεριάδης.

12-14
μήνες

διαρκεί η παλαίωση 
των  ερυθρών 

οίνων σε παλιά και 
νέα βαρέλια από 

γαλλική δρυ Allier και 
Tronçais. 

55
στρέμματα

καλύπτουν οι 
αµπελώνες του 

Οίνου Αδάµ σε µία 
περιοχή µε κλίµα 

είναι µεσογειακό µε 
στοιχεία ηπειρωτικού.

4
ετικέτες

που επικεντρώνονται 
σε µονοποικιλιακούς 

οίνους µε εξαίρεση τον 
Αη-Λια, ένα χαρµάνι 
Merlot και Cabernet 

Sauvignon.

Η ιστορία της «Οίνοι Αδάμ» 
ξεκίνησε το 2002 έξω α-
πό το ομώνυμο χωριό του 
νομού Θεσσαλονίκης. Ε-
κεί όπου σβήνει ο Χορτιά-

της και σηκώνεται ο Χολομώντας, σε 
υψόμετρο 250-300 μέτρων,  φυτεύτη-
καν οι πρώτες ρίζες. Το 2005 έκλεισε 
ο πρώτος κύκλος των 43 στρεμμάτων 
ενώ το 2010 με τα τελευταία 12 στρέμ-
ματα ο αμπελώνας των 55 στρεμμάτων 
έγινε η βάση μιας boutique winery. 
Το κλίμα της περιοχής, χωρίς ισχυ-
ρούς ανέμους, αλλά με μια ευεργετι-
κή αύρα από το βουνό για να δροσίσει 
τα σταφύλια, δημιουργεί ιδανικό περι-
βάλλον για την αμπελοκαλλιέργεια.
Η προσεκτική δουλειά στον αμπε-
λώνα βιολογικής καλλιέργειας συ-
μπληρώνεται από τις πρακτικές της 
οινοποίησης για τη δημιουργία κρα-
σιών που διατηρούν την τυπικότητα 
των καλλιεργούμενων ποικιλιών αλ-
λά και το δεσμό τους με τις συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε σοδειά. 

Η βασική ποικιλία του Κτήματος στα 
κόκκινα είναι το Refosco που κυ-
κλοφορεί μονοποικιλιακό. Το δεύτε-
ρο κόκκινο είναι ένα κλασικό  blend 
Merlot – Cabernet Sauvignon σε ανα-
λογία 70-30, το οποίο αφού ξεκουρα-
στεί για 12 μήνες σε γαλλικά δρύινα 
βαρέλια χαρακτηρίζεται σαν ένα κλα-
σικό bordeaux με τις μαλακές τανίνες 
του Merlot και το σώμα του Cabernet.
Στα λευκά  η «Οίνοι Αδαμ» παράγει μία 
Μαλαγουζιά και ένα Chardonnay. Οι 
δύο αυτοί οίνοι κυκλοφορούν χωρίς 
πέρασμα σε βαρέλι γι’ αυτό διατηρούν 
τα πρωτογενή αρώματα τους. Η Μαλα-
γουζιά χαρακτηρίζεται από τα έντονα 
αρώματα πράσινων φρούτων και ισορ-
ροπία στην οξύτητα. Το Chardonnay 
είναι πιο κοντά σε αυτά του Νότιου Ρο-
δανού με αρώματα εσπεριδοειδών, γε-
μάτο σώμα και πολύ καλή επίγευση.
Σε καμία από τις ετικέτες δεν χρησι-
μοποιείται πιεστήριο με αποτέλεσμα 
οι αποδόσεις να είναι μικρές αλλά πο-
λύ υψηλές ποιοτικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Winery Monsieur Nicolas

Η τέχνη του κρασιού 
είναι στην ουσία η ίδια 
η τέχνη της ζωής
Το WINERY MONSIEUR NICOLAS του Γιώργου Καραµήτρου 
βρίσκεται στο χωριό Μεσενικόλα, ένα χωριό όπου ιστορία και 
οινοποιία πλέκονται σχεδόν αξεδιάλυτα. Η οινοποιητική ιστορία 
του τόπου ξεκινάει στον µεσαίωνα, όταν το 1455 ο Μεσιέ Νικολά, 
ένας Φράγκος ευγενής εγκαταστάθηκε στην περιοχή, ανακάλυψε 
µια ντόπια µαύρη ποικιλία και ασχολήθηκε µε τη συστηµατική της 
καλλιέργεια. Από τότε το χωριό αλλά και η ποικιλία πήραν το όνοµά 
του, παραφρασµένο µε την ντοπιολαλιά σε «Μεσενικόλα» και «Μαύρο 
Μεσενικόλα»,  αντίστοιχα. Η οικογένεια Καραµήτρου διαθέτει µία 
παράδοση που µετρά ήδη 4 γενιές, ασχολούµενη κυρίως µε την 
αµπελοκαλλιέργεια και την παραδοσιακή οινοποίηση. Ωστόσο, η 
ιστορία για να συνεχίζεται χρειάζεται βήµατα µπροστά. ∆ηµιουργία 
νέας παράδοσης. Αυτό ακριβώς κάνει ο Οινοποιός Γιώργος 
Καραµήτρος που ανέλαβε τα ηνία του οικογενειακού οινοποιείου το 
2000 εκσυγχρονίζοντάς το και φέρνοντας νέες γνώσεις, γνώσεις που 
απέκτησε από τις σπουδές αλλά και τα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Κορυφαία ετικέτα 
Messenicola 

Η κορυφαία ετικέτα του Οινοποιείου είναι 
το «Messenicola», ένα βελούδινο ώριµο, 

πορφυρόχρωµο κρασί, ανάµιξη «Μαύρου 
Μεσενικόλα» κατά 70% και Syrah κατά 

30%,  µε χαρακτηρισµό Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Μεσενικόλα. 

Εκτός από τα δεκάδες βραβεία ποιότητας 
που έχει κατακτήσει είναι αναγνωρισµένο 

ως «Κρασί Πρεσβευτής 2015 της Ελλάδας 
στο εξωτερικό»  από τον Ε∆ΟΕΑΟ και 

διακεκριµένο µε χρυσό βραβείο «Packaging 
Innovation Awards 2015”. Με το Messenicola 

όλη η ιστορία του, που ξεκίνησε το 1455, 
κλείνεται σε ένα τετράγωνο ανάγλυφο µαύρο 
µπουκάλι προκαλώντας όλες τις αισθήσεις να 

απολαύσουν µια µυσταγωγική εµπειρία.

Αμπέλια
Στα αµπέλια που βρίσκονται στην περιοχή 

ΟΠΑΠ Μεσενικόλα καλλιεργούνται τοπικές 
ποικιλίες όπως το Μαύρο Μεσενικόλα, το 
Μπατίκι, και ο Λιµνιώνας, και  οι γνωστές 

Μαλαγουζιά και Ροδίτης, οι κοσµοπολίτικες 
Μοσχάτο Αµβούργου και γαλλικές όπως 

Syrah και Chardonnay. Στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους συµβάλλει η 

γεωµορφολογία και η Λίµνη Πλαστήρα  που 
βελτιώνει το µικροκλίµα αναβαθµίζοντας 

την ποιότητά των αµπελώνων.
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«Ησυχία, το κρασί 
κοιμάται…»
Με αυτή τη φράση µεγάλωσε ο Γιώργος Καραµήτρος 
στα κελάρια του οικογενειακού Οινοποιείου, στον 
Μεσενικόλα Καρδίτσας. Με σπουδές στην Οινολογία και 
πάνω απ’ όλα µε την ψυχή του αφιερωµένη στην Τέχνη του 
κρασιού ονειρεύεται να κάνει τον Μεσενικόλα και τις τοπικές 
ποικιλίες γνωστές σε όλον τον  κόσµο. Το  όνειρό του έχει 
αρχίσει να γίνεται πραγµατικότητα αφού η φήµη του έχει πλέον 
ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, µε 15 ετικέτες που έχουν 
κατακτήσει 85 βραβεία στους πιο καταξιωµένους ελληνικούς 
και διεθνείς διαγωνισµούς Ποιότητας Οίνου, µε πωλήσεις 
σταθερά ανοδικές και εξαγωγές σε πάνω από 10 χώρες.

Μεσενικόλα Καρδίτσας. Με σπουδές στην Οινολογία και 
πάνω απ’ όλα µε την ψυχή του αφιερωµένη στην Τέχνη του 
κρασιού ονειρεύεται να κάνει τον Μεσενικόλα και τις τοπικές 
ποικιλίες γνωστές σε όλον τον  κόσµο. Το  όνειρό του έχει 
αρχίσει να γίνεται πραγµατικότητα αφού η φήµη του έχει πλέον 

Mετά το ανατρεπτικό και πολυ-
βραβευμένο από ειδικούς και 
κοινό «MOI, JEM’ EN FOUS!» 
και το μυστηριώδες  και μονα-
δικό «Messenicola», φέτος ο 

Γιώργος Καραμήτρος καινοτομεί για ακόμα 
μία φορά.  Στοχεύοντας το νεανικό – και όχι 
μόνο - κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
παρουσιάζει μια νέα σειρά κρασιών σε ατομι-
κή συσκευασία των 187 ml, με το όνομα «Le 
Petit Cirque».  Με έμπνευση τη μαγεία του 
τσίρκου, σε vintage αισθητική και με έναν 
σχεδόν «φελινικό» σουρεαλισμό σε minimal 
διάσταση προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί 
την ευθυμία, την “cheerful” διάθεση των νέ-

ων του κρασιών, με το μήνυμα SPREAD 
THE CHEER, ενώνοντας τον ζωηρό κόσμο 
του κρασιού με τη χαρά της ζωής και τις μνή-
μες μιας ανέμελης  και γοητευτικής εποχής.  
Η λιλιπούτεια τριλογία Le Petit Cirque,  με 
κόκκινο, λευκό και ροζέ έχει δημιουργηθεί α-
πό τις ντόπιες ποικιλίες του Μαύρου Μεσενι-
κόλα, του Ασύρτικου, αλλά και των γαλλικών 
Syrah και Chardonnay καλύπτοντας όλες τις 
γευστικές προτιμήσεις του κοινού.
Le Petit Cirque Rouge – Ένα μαγικό κόκ-
κινο κρασί με τη μοναδική γεύση και άρωμα 
της ποικιλίας του Μαύρου Μεσενικόλα και 
το άγγιγμα της ποικιλίας  Syrah. Με ρουμπι-
νί χρώμα, λουλουδένια μύτη, τρυφερό βορει-

οευρωπαϊκό στόμα και γεμάτη επίγευση από 
αρώματα λουλουδιών και φρέσκων φρούτων 
του δάσους. 
Le Petit Cirque Rosé - Το μοναδικό ροζέ α-
πό 100%  Μαύρο Μεσενικόλα μας ταξιδεύ-
ει στην πανάρχαια ιστορία του με νοσταλγι-
κές, μεθυστικές μυρωδιές από πέταλα τρια-
ντάφυλλου και αισθήσεις φρέσκων φρού-
των ακροβατώντας ανάμεσα στο ροζ και στο 
πορτοκαλί.  
Le Petit Cirque Blanc - Ένα ντελικάτο λευ-
κό κρασί από τις ποικιλίες Chardonnay και 
Ασύρτικο, με λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα 
κι εκλεπτυσμένα αρώματα μπανάνας, αχλα-
διού και άλλων κίτρινων φρούτων. 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

43-57_diselida_oinopoieiwn.indd   51 12/19/16   10:44 PM



52    Wine Trails

Οινοποιείο Λαυκιώτη

Κερδίζοντας  
το διεθνές κοινό με 
τις γηγενείς ποικιλίες 

«Το ισχυρότερο ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα 
είναι οι γηγενείς ποικιλίες», υποστηρίζει στο Wine 
Trails η Ιωάννα Λαυκιώτη, εκ των ιδιοκτητών 
του οινοποιείου Λαυκιώτη, και συνεχίζει: «Το 
Αγιωργίτικο είναι το σπίτι µας και στόχος µας 
είναι να το προωθήσουµε, αυτό όπως και άλλες 
τοπικές ποικιλίες, στο οινόφιλο κοινό του 
εξωτερικού µέσα από το πάντρεµα µε ξενικές 
οικείες σε αυτό ποικιλίες». 

Ιωάννα Λαυκιώτη
«∆εν ανακαλύψαµε την εξωστρέφεια την περίοδο της 
κρίσης. Τα έφερε έτσι η συγκυρία και εξάγουµε  ήδη 
από το 1980 και φυσικά δεν το µετανιώσαµε ποτέ» 
αναφέρει στο WT η οινολόγος.  
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40
χρόνια

 Εµπειρίας διαθέτουν 
οι άνθρωποι 

του οινοποιείου 
Λαυκιώτη. Από το 

1963 η οικογένεια του 
οινοποιείου δηµιουργεί 

λευκούς, ερυθρούς 
και ροζέ οίνους 

ιδιαίτερου χαρακτήρα.

750
στρέμματα

Καλλιεργούν οι 
90 παραγωγοί 

που προµηθεύουν 
οινοστάφυλα 

των ποικιλιών 
Αγιωργίτικο, Ροδίτης, 

Μοσχοφίλερο και 
Chardonnay το 

οινοποιείο Λαυκιώτη.

90%
παραγωγής

Του οινοποιείου 
ακολουθεί τον δρόµο 

των εξαγωγών για 
να το απολαύσουν 

στις πατρίδες τους οι 
Γερµανοί, οι Ιταλοί, οι 
Γάλλοι, οι Ελβετοί, οι 
Καναδοί, οι Ολλανδοί, 

και οι Αµερικανοί. 

Ο τόπος της 
κόρης  του 

Πέλοπα 
Το οινοποιείο  βρίσκεται  στις 

Αρχαίες Κλεωνές µέσα 
στην αµπελουργική ζώνη 

ΠΟΠ Νεµέας. . Το ιδιαίτερο 
µικροκλίµα της περιοχής δίνει 
την πλούσια ερυθρή ποικιλία 

Αγιωργίτικο που σηµαίνει 
κυριολεκτικά το κρασί του 

Αγ. Γεωργίου.  Η ποικιλία που 
χαρακτηρίζει την περιοχή και 
δίνει τους εξαιρετικούς ΠΟΠ 

ερυθρούς οίνους  Νεµέας. 

    Ροζέ 
Λαυκιώτη

Σήµα κατατεθέν της 
οινοποιίας Λαυκιώτη 
η ποικιλία Αγιωργίτικο 
από την οποία 
παράγεται το θαυµάσιο 
και προσεγµένο ροζέ 
µε τη ζωηρή φρεσκάδα 
και τα αρώµατα που 
συναρπάζουν. Ζωηρό 
και παιχνιδιάρικο κερασί 
χρώµα, φίνες τανίνες, 
αρώµατα φράουλας 
και κερασιού µε ίχνη 
αρµπαρόριζας στη 
µύτη και στο στόµα. 
Επίγευση πλούσια και 
φρουτώδη. Σερβίρεται 
στους 10°C-12°C.

Α κολουθώντας τον δρόμο 
της εξωστρέφειας πολύ 
πριν το ξέσπασμα της ελ-
ληνικής κρίσης τα κρα-
σιά Λαυκιώτη σερβίρο-

νται ήδη στα ποτήρια πολλών ευρωπα-
ϊκών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, του Καναδά και τις Αυστραλίας με 
τις εξαγωγές να αγγίζουν το 90% της 
συνολικής παραγωγής. 
H  οινοποιητική ιστορία της οικογέ-
νειας Λαυκιώτη ξεκινά το 1963 στις 
Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας. Σή-
μερα με τη συσσωρευμένη πείρα 
40 και πλέον ετών συνεχίζει να ε-
πιλέγει τους καταλληλότερους α-
μπελώνες για να φτιάξει  οίνους 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
της που θα ωριμάσουν στα δρύινα 
γαλλικά βαρέλια της κλιματιζόμε-
νη κάβα της. 
Χτισμένο μέσα στην αμπελουργική 
ζώνη ΠΟΠ της Νεμέας, το οινοποιείο 
Λαυκιώτη εκμεταλλεύεται το ιδιαίτερο 
μικροκλίμα της περιοχής όπου υπάρ-

χει η δυνατότητα καλλιέργιας μοναδι-
κών γηγενών ποικιλιών με κυρίαρχη, 
τη χαρισματική, ερυθρή ποικιλία, Α-
γιωργίτικο. Η ποικιλία αυτή χαρακτη-
ρίζει την περιοχή και δίνει τους εξαιρε-
τικούς ΠΟΠ ερυθρούς οίνους Νεμέας.  
Το οινοποιείο Λαυκιώτη προμηθεύ-
εται εξαιρετική πρώτη ύλη Αγιωρ-
γίτικου, Ροδίτη, Μοσχοφίλερου και 
Chardonnay από τους 90 παραγωγούς 
με τους οποίους συνεργάζεται και οι ο-
ποίοι καλλιεργούν οινοστάφυλλα σε 
μία έκταση 750 στρεμμάτων. 
«Επόμενος στόχος της οινοποιίας εί-
ναι να εκφράσει την παραλλακτικότητα 
των ποικιλιών με νέες οινοποιήσεις» α-
ναφέρει στο WT η κυρία  Λαυκιώτη ε-
ξηγώντας πως μία ποικιλία καλλιεργού-
μενη σε διαφορετικό υψόμετρο μπορεί 
να δώσει ετικέτες με τελείως διαφορε-
τικό στυλ. Μια Νεμέα από οινοστάφυ-
λα υψόμετρου 500-600 μέτρων επιδέ-
χεται καλύτερη παλαίωση, εν αντιθέσει 
με αυτές σε χαμηλότερο υψόμετρο που 
δίνουν πιο φρέσκες νότες. 

ΑΡΧΑΙΕΣ 
ΚΛΕΩΝΕΣ
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Αχαιών Οινοποιητική

Επιμένει στα 
μονοποικιλιακά  
η Αχαιών Οινοποιητική

Η Αχαιών Οινοποιητική είναι µία οικογενειακή υπόθεση µε 
µακρά ιστορία. Ο παππούς Λουκάς Κατσιώστας ξεκίνησε 
το 1946 να φτιάχνει κρασί από τις γηγενείς ποικιλίες 
της Αιγιάλειας. Το οινοποιείο ιδρύθηκε το 1962 από τον 
Κωνσταντίνο Κατσικώστα. Σήµερα τα παιδιά του, Σωσάννα 
και Λουκάς, συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση 
παράγοντας οίνους αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες 
σε µονοποικιλιακές οινοποιήσεις που αναδεικνύουν  τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, όπως αυτά 
αναδεικνύονται στη συγκεκριµένη περιοχή. 

Σωσάννα 
Κατσικώστα

Η οινολόγος Σωσάννα 
Κατσικώστα  έχει σπουδάσει 

Τεχνολογία Οίνου στο 
Μπορντώ, έχει αποκτήσει 

Εθνικό ∆ίπλωµα Οινολογίας 
στην Τουλούζη και Master 

στο Μarketing και Νοµοθεσία 
Οίνου στην Ρέιµς. Το 2004 µαζί 

µε τον αδερφό της Λουκά, η 
τρίτη γενιά πια, ανέλαβαν την 

οικογενειακή επιχείρηση. 
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50.000
φιάλες

 Εµφιαλώνει η Αχαιών 
Οινοποιητική. Η πρώτη 

ύλη της παραγωγής 
της προέχρχεται από 

συνεργαζόµενους 
αµπελουργούς της περιοχής.

550
 τόνοι

Οίνου είναι η δυναµικότητα 
που έχει το οινοποιείο σε  
ανοξείδωτες ψυχώµενες 

δεξαµενές, στοιχείο που δίνει 
τη δυνατότητα σηµαντικής 

επέκτασης της παραγωγής.

Σ  την καρδιά του 
πιο προικισμέ-
νου αμπελώνα, 
στις ορεινές πλα-
γιές της Αιγια-

λείας, πάνω ακριβώς από 
τον Κορινθιακό κόλπο α-
πλώνονται οι αμπελώνες 
της οικογένειας Κατσικώ-
στα, με βασικές ποικιλίες 
τον ροδίτη, τον σιδερίτη, τη 
μαυροδάφνη, το μοσχάτο 
και και το αγιωργήτικο.
Τα δυο αδέλφια συνεχί-
ζουν την παράδοση, αφού 
ανακαίνισαν και εκσυγ-
χρόνισαν πλήρως το κτή-
μα, δίνοντας έμφαση στις 
γηγενείς ποικιλίες της ο-
ρεινής Αιγιαλείας και σε 
κρασιά που εκφράζουν με 
μοντέρνο τρόπο την παρά-
δοση του τόπου. Στις οινο-
ποιήσεις της Αχαιών Οινο-
ποιητικής μπορούν οι οι-
νόφιλοι να ανακαλύψουν 
ενδιαφέρουσες προτάσεις 
όπως το «Laura Nera», τη 
μοναδική οινοποίηση φρέ-
σκιας ξηρής μαυροδάφνης 

ή το «Iron S Αχαιών», μο-
νοποικιλιακής οινοποίη-
σης σιδερίτη, μίας γηγε-
νούς ποικιλίας της Αχαΐας 
που τείνει να εξαφανιστεί. 
Πέρα από την έμφαση στην 
παράδοση, η Αχαιών Οινο-
ποιητική τηρεί αυστηρά την 
κείμενη νομοθεσία της ΕΕ 
και όλες οι παραγωγικές δι-
αδικασίες ακολουθούν τις 
απαιτήσεις υγιεινής & α-
σφάλειας, όπως προβλέπο-
νται από το εφαρμοζόμενο 
Σύστημα   Διαχείρισης Ποι-
ότητας & Ασφάλειας Τρο-
φίμων κατά το πρότυπο ISO 
22000:2005. 
Το όραμα των δύο αδελφών 
είναι η σύνδεση του ονόμα-
τός τους  με την προσφορά 
οίνων εξαιρετικής ποιότη-
τας από ελληνικές γηγενείς 
ποικιλίες που να εκφρά-
ζουν τα τυπικά χαρακτηρι-
στικά του μικροκλίματος 
της περιοχής (terroir) και 
να  μπορούν να ικανοποιή-
σουν τον σύγχρονο απαιτη-
τικό καταναλωτή.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
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Κτήµα Μερκούρη

Στο Κτήμα Μερκούρη 
οινοποιούν εδώ και 
150 χρόνια
Περισσότερα από 150 χρόνια πείρας µετρά η οικογένεια 
Μερκούρη, ιδιοκτήτες ενός από τα παλαιότερα αγροκτήµατα 
στην Ελλάδα στην περιοχή Κορακοχωρίου του ∆ήµου Πύργου.  
Η εγκατάσταση του πρώτου αµπελώνα χρονολογείται από 
το έτος 1870, οπότε έφθασαν στην Ελλάδα από τη Β. Ιταλία 
µοσχεύµατα της ποικιλίας «Refosco». Αργότερα, στα τέλη 
του 19ου αιώνα, το κρασί του κτήµατος θα γίνει αντικείµενο 
εξαγωγής στην Ευρώπη. 

Βασίλης  
Κανελλακόπουλος
Σήµερα, η εταιρεία Κτήµα Μερκούρη 
ΑΕ διευθύνεται από τους αδελφούς 

Βασίλη και Χρήστο Κανελλακόπουλο, 
από την 4η γενιά της οικογένειας. Η 

αγάπη για τη γη που δίνει το κρασί 
και η συνέπεια είναι οι δύο φάροι της 

πορείας τους. 
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19ος
αιώνας
Η ιστορία του 

κτήµατος Μερκούρη 
αρχίζει το 1864, 

όταν ο Θεόδωρος 
Μερκούρης αγοράζει 

το πρώτο Αγροτεµάχιο. 
Η εγκατάσταση του 
πρώτου αµπελώνα 

χρονολογείται από το 
έτος 1870. 

120.000
 φιάλες

και πλέον είναι η 
ετήσια παραγωγή 
του  κτήµατος στο 

Κορακοχώρι Πύργου. 
Το ποσοστό τις 

παραγωγής  που 
εξάγεται ,σε πάνω από 
10 χώρες σε όλο τον 

κόσµο, φτάνει αυτή τη 
στιγµή περίπου το 40%.

160
στρέμματα

Είναι η έκταση 
του κτήµατος 

Μερκούρη στην 
οποία καλλιεργούνται 

περίπου 15 
διαφορετικές 

ελληνικές κι διεθνείς 
ποικιλίες για την 
παραγωγή οίνων 

υψηλής ποιότητας.

Οινοτουρισμός
Tο Κτήµα Μερκούρη 

δραστηριοποιείται και στον τοµέα 
της Παροχής Αγροτουριστικών 

Υπηρεσιών, σε οµάδες φίλων της 
φύσης και του κρασιού. 

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν 
στη δυνατότητα επίσκεψης των 

εγκαταστάσεων του οινοποιείου, 
των αµπελώνων και των 

ελαιώνων του Κτήµατος καθώς 
και του µικρού λαογραφικού 

µουσείου µε τη συλλογή παλιών 
αγροτικών εργαλείων και 

µηχανηµάτων. Περιλαµβάνουν 
επίσης περίπατο στο δάσος και 

την παραλία και επαφή µε τη 
φύση που περιβάλλει το Κτήµα και 
ολοκληρώνονται µε γευσιγνωσία 

των προϊόντων της εταιρείας, κάτω 
από αιωνόβιες κουκουναριές, µε 

θέα το Ιόνιο και τη Ζάκυνθο.

Κτήμα 
Μερκούρη - 
ΠΓΕ Λετρίνοι
Το Refosco και η Μαυροδάφνη 
συνδυάζονται για  να 
δηµιουργήσουν το βασικό ερυθρό 

του Κτήµατος Μερκούρη, 
µε διακεκριµµένη πορεία 

στην ελληνική, αλλά 
και σε διεθνείς αγορές. 
∆ιακρίνεται για το βαθύ 
κόκκινο χρώµα του, 
τα αρώµατα κόκκινων 
φρούτων µε νότες 
σοκολάτας και καφέ, 
αρµονικά δεµένα µε τα 
αρώµατα βανίλιας και 
κανέλλας  από το ξύλο. 
Με µέσο σώµα, 
ισορροπηµένο και µε 
γεµάτες αλλά µαλακές 
τανίνες. Πριν προωθηθεί 
στην αγορά έχει ωριµάσει 
για 10-12 µήνες σε 
γαλλικά δρύινα βαρέλια και 
παλαιώσει για 6 τουλάχιστον 
µήνες στην φιάλη. 

Η παράδοση μεταφέρθηκε 
από πάππου προς πάπ-
που για να καταλήξει στο 
σήμερα και στην 4η και 
5η γενιά της οικογενείας 

που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την 
εγχώρια και παγκόσμια αγορά με οί-
νους της πιο υψηλής ποιότητας. 
Το 1985 η οικογένεια άρχισε μία νέα 
συστηματική προσπάθεια για την α-
ναβίωση της οινοπαραγωγικής δρα-
στηριότητας του κτήματος, με την πα-
ραγωγή τυποποιημένων κρασιών. Στα 
πλαίσια αυτής της προσπάθειας ανα-
συγκροτήθηκαν και εκσυγχρονίστη-
καν οι παλιές εγκαταστάσεις του οινο-
ποιείου, προστέθηκαν νέα κτίρια, α-
ντικαταστάθηκε ο μηχανολογικός ε-
ξοπλισμός με σύγχρονα οινοποιητικά 
μηχανήματα, ανανεώθηκαν και επε-
κτάθηκαν οι αμπελώνες με νέες φυ-

τεύσεις, ενταγμένες στο σύστημα Ο-
λοκληρωμένης Καλλιέργειας. 
Στο  σύγχρονο οινοποιείο του Κτήμα-
τος παράγονται σήμερα δεκατρία δια-
φορετικά, πολυβραβευμένα κρασιά με 
εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής από 
15 ελληνικές κι διεθνείς ποικιλίες, κα-
θώς και ένα εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο, προϊόν των ιδιόκτητων ελαιώ-
νων του Κτήματος. 
Στις ερυθρές προτάσεις θα βρούμε τα  
«Κτήμα Μερκούρη», «Κτήμα Μερκού-
ρη Cava», «Αντάρης», «Daphne Nera», 
«Refosco-κλώνος Μερκούρη» και 
«Αυγουστιάτης».  Ευρεία είναι η γκά-
μα και στα λευκά  κρασιά με τα«Φο-
λόη», «Φολόη Fume», «Καλλιστώ» και 
«Coma Berenices». Τέλος, την παλέ-
τα των επιλογών συμπληρώνει το ροζέ 
«Λαμπαδίας» και οι γλυκείς επιδόρπιοι 
οίνοι «Χόρταις» και «Belvedere». 

ΠΥΡΓΟΣ
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Πόσο σημαντική είναι τελικά η πιστοποιη-
μένη και αναγνωρισμένη εκπαίδευση στο 
σέρβις του κρασιού; 
Θα πω απλά πως  είναι ακραία σημαντική. Ζού-
με σε έναν κόσμο όπου οι γνώσεις των πελα-
τών αυξάνονται ραγδαία και ακολούθως αυ-
ξάνονται οι απαιτήσεις τους. Οι οινοχόοι λοι-
πόν θα πρέπει να διαθέτουν εξακριβωμένα τις 
γνώσεις, τη διαχείριση και σίγουρα την ικανό-
τητα της κατανόησης των αναγκών των πελα-
τών  για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις α-
νάγκες και τις απαιτήσεις τους.  Όλα τα παρα-
πάνω συναινούν στην κερδοφορία ενός εστι-
ατορίου. Δίχως την απαιτούμενη κερδοφορία 
είναι ζήτημα χρόνου ένα εστιατόριο να βγει ε-
κτός αγοράς. Επιπλέον να μην ξεχνάμε πως το 
κρασί πάντα μπορεί να προσφέρει αναλογικά 
υψηλότερα καθαρά κέρδη απ’ ό,τι το φαγητό σε 
ένα εστιατόριο, ιδιαίτερα αν σκεφθούμε τα πο-
σά έξοδα του service και στις δύο περιπτώσεις.  

Ποιες αρχές κατά τη γνώμη σας πρέπει να 
χαρακτηρίζουν τον τέλειο οινοχόο;
Τα πράγματα είναι απλά: Υψηλού επιπέδου τε-
χνική, έντονη κοινωνικότητα, ικανότητα πώ-
λησης και απαραίτητα βαθιά γνώση των προϊό-
ντων για να υποστηρίζονται οι δεξιότητες.  

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέ-
ρας σας, ποιες αλλαγές στο επάγγελμα του 
οινοχόου θα επισημαίνατε ως τις σημαντι-
κότερες και γιατί;
Πρώτα από όλα έχει σημειωθεί τεράστια βελτί-
ωση στις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν τις 
υπηρεσίες γύρω από τα ποτά. Ακολούθως, ση-
μειώθηκε τεράστια αφύπνιση στον κλάδο της 
εστίασης παγκοσμίως τόσο όσο αφορά την το-
ποθέτηση και πώληση των ποτών όσο και στο 
κύρος του επαγγέλματος του οινοχόου. Θεω-
ρώ πως η πιστοποίηση των απαραίτητων προ-

σόντων συνέβαλε στις σημαντικές αυτές αλλα-
γές. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης πόσο 
σημαντικός ήταν ο ρόλος του Court of Masters 
Sommelier στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Όλο και περισσότερα εστιατόρια και wine 
bars υιοθετούν τη χρήση ηλεκτρονικών δι-
ατάξεων για την παρουσίαση των κρασιών 
που διαθέτουν στους πελάτες τους. Πιστεύε-
τε πως αυτή η αλλαγή θα συμπιέσει στο μέλ-
λον την ιδέα και την ύπαρξη του οινοχόου;  
Αναμφίβολα  αυτές οι καινοτόμες διατάξεις θα 
επηρεάσουν τα πράγματα τη φύση της εργασί-
ας των οινοχόων στο μέλλον μειώνοντας πιθα-
νά και τον συνολικό αριθμό των απασχολούμε-
νων οινοχόων σε κάποια είδη επιχειρήσεων με 
συγκεκριμένο ύφος. Στον αντίποδα τώρα, θα 
βοηθήσουν τους οινόφιλους πελάτες να απο-
κτήσουν καλύτερη πρόσβαση  στη γνώση, κάτι 
που από τη φύση του οδηγεί στην αύξηση του 
διαλόγου με τους οινοχόους οι οποίοι αντίστοι-
χα θα πρέπει να έχουν τον αντίστοιχο βαθμό ε-
ξειδικευμένης γνώσης.  

Ποιες πιστεύετε πως θα είναι οι μελλοντικές 
προκλήσεις για τους οινοχόους;
Ο κόσμος του κρασιού μετασχηματίζεται διαρ-
κώς. Τη δεδομένη στιγμή είμαστε μπροστά από 
σημαντικές αλλαγές. Οι οινοχόοι πρέπει να εί-
ναι στην αιχμή διατηρώντας τη γνώση γύρω α-
πό τις νέες αναδυόμενες οινοπαραγωγικές πε-
ριοχές και τα προϊόντα τους.  

Τι πιστεύετε για τις νέες αναδυόμενες οινο-
παραγωγικές περιοχές του πλανήτη; Ποιες 
πιστεύετε πως θα λάμψουν στο μέλλον; 
Κάποιες από τις θεωρούμενες αναδυόμενες 
οινοπαραγωγικές περιοχές είναι απλά παλαι-
ές αναγνωρισμένες περιοχές οι οποίες ανεβά-
ζουν σταθερά τον ποιοτικό τους πήχη  παρουσι-

άζοντας ταυτόχρονα ένα νέο προσωπικό ύφος. 
Δύο ξεκάθαρα παραδείγματα αποτελούν οι πε-
ριοχές  Languedoc και  Roussillon στο Γαλλι-
κό Νότο Ανάμεσα στις χώρες που πιστεύω πως 
θα λάμψουν στο μέλλον είναι η Κίνα, η Πορτο-
γαλία και η Ελλάδα. Για να γίνει όμως αυτό θα 
πρέπει να έχουν σωστο σχεδιασμό προώθησης. 

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας και οι σκέψεις 
σας γύρω από το ελληνικό κρασί; 
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πά-
ντα υπήρχαν διαθέσιμα ελληνικά κρασιά υψη-
λής ποιότητας. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο 
αριθμός των κρασιών αυτών ιδιαίτερα τα τε-
λευταία δέκα χρόνια. Θεωρώ κομβικό σημείο 
την αποκόλληση από την αυστηρή  σε στυλ 
παρουσίαση του λεγόμενου Παλαιού Κόσμου, 
η οποία είναι πραγματικά δυσνόητη για πολ-
λούς οινόφιλους παγκοσμίως. Με την υιοθέ-
τηση ενός πιο σύγχρονου ευρωπαϊκού τρόπου 
παρουσίασης σίγουρα παρουσιάζεται μια πιο 
προσεγγίσιμη εικόνα. Επιπλέον, και πάντα 
κατά τη γνώμη μου, νομίζω πως ο κόσμος δια-
θέτει πληθώρα εξαιρετικών κρασιών με αποτέ-
λεσμα οι οινοφιλοι να ψάχνουν για νέες ανα-
καλύψεις. Υπό αυτή την οπτική πρόκειται για 
τεράστια ευκαιρία για το ελληνικό κρασί που 
διαθέτει όλον αυτό τον πλούτο των ενδογενών 
ποικιλιών. Με τη δυσκολία που παρουσιά-
ζουν τα ονόματα των ελληνικών ποικιλιών 
θα πρέπει να γίνει συγκροτημένη και επιμε-
λής δουλειά στην ενημέρωση και εκπαίδευ-
ση των οινόφιλων. Μια παλαιότερη προσέγ-
γιση του marketing ήθελε τη δημιουργία ε-
ναλλακτικών ονομάτων ευκολότερων δια-
τηρώντας την ίδια ρίζα. Δεν πιστεύω πως εί-
ναι ακόμα αρκετά αποτελεσματική ωστόσο.  

Πιστεύετε πως το ελληνικό κρασί βαδίζει 
στο φωτεινότερο μονοπάτι της μακρόχρο-

BRIAN K. JULYAN
Chief Executive του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου των Masters Sommeliers 
Η συζήτηση µαζί του είναι διαδραστικό οινικό µάθηµα. Λιτός κι 
απέριττος ξέρει πως η ισορροπία στο κρασί είναι µάθηµα ζωής που 
λίγοι επιτυνχάνουν. Λιγότεροι κι απο τους Master Sommeliers

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λάζαρος Γατσέλος

Συνέντευξη
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Il patrimonio salvato

νης πορείας του ή αυτό είναι κάτι που αφο-
ρά αποκλειστικά τους αρχαίους χρόνους;
Οι ταλαντούχοι οινολόγοι και οινοπαραγω-
γοί πάντα παράγουν προϊόντα υψηλής ποιό-
τητας. Νομίζω πως αυτό που αλλάζει και εί-
ναι άκρως απαραίτητο είναι η σωστή και σχε-
διασμένη θεσμική προώθηση. Με αυτή την 
υποστήριξη μπορεί να μιλά κανείς για ακόμα 
λαμπρότερο μέλλον.

Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας τα 4 αγα-
πημένα σας κρασιά, καθώς και τις 2 ποικιλί-
ες σταφυλιού που θαυμάζετε.  
Αυτή είναι πραγματικά η δυσκολότερη ερώτη-
ση, καθώς απολαμβάνω ένα ευρύ φάσμα κρα-

σιών και ποικιλιών ανάλογα με τον τόπο και 
τον χρόνο, συνυπολογίζοντας εξίσου την ύπαρ-
ξη ή όχι συνοδευτικού φαγητού. Το να περιορί-
σω τη λίστα σε μόνο τέσσερις επιλογές θα ήταν 
αδύνατο. Έτσι Rieslings από τη Γερμανία, την 
Αλσατία και την Αυστρία είναι ψηλά στις προ-
τιμήσεις μου μαζί με Chablis, κλασικές λευ-
κές Βουργουνδίες και  Sancerre. Όσον αφορά 
τα κόκκινα κρασιά ο Βόρειος Ροδανός και τα 
Cabernet blends από τον Παλαιό και τον Νέο 
κόσμο. Το Syrah και το Chardonnay  είναι 
δύο από τις αγαπημένες μου ποικιλίες. Αυτή 
τη στιγμή εξάλλου όπως γνωρίζεις απολαμ-
βάνουμε ένα 2012 Chassagne Montrachet, 
πραγματικά υπέροχο.  

Αν είχατε μόλις δέκα δευτερόλεπτα να 
πάρετε μια φιάλη κρασί από το κελάρι 
σας για ένα διαστημικό ταξίδι ποια θα 
ήταν αυτή; 
Μάλλον θα επέλεγα ένα ώριμο και χαμη-
λόβαθμο Riesling από τον Mosel.  Δεν εί-
μαι υπέρ του συνδυασμού αλκοόλ και δι-
αστημικών πτήσεων. Σε ένα διαστημικό 
ταξίδι θα ήθελα να έχω διαρκώς το μυαλό 
μου σε πλήρη εγρήγορση.

Πώς θα περιγράφατε και θα παρουσιάζα-
τε το κρασί σε έναν εξωγήινο πολιτισμό;  
Νομίζω είναι πολύ απλό, ως το Νέκταρ 
των Θεών. 

Ο Brian Julyan MS 
µε τον Κωνσταντίνο 

Λαζαράκη ΜW κατά τη 
διάρκεια του course of 

MS στην Αθήνα.
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Φροντίδα στον αµπελώνα

Ε να απόλυτα χρηστικό εργαλείο, 
που μπορεί να μας φέρει πιο κο-
ντά στο κρασί που έχουμε επιλέ-
ξει ή να μας απομακρύνει από 
αυτό αποτελεί το ποτήρι που θα 

χρησιμοποιήσουμε, σύμφωνα με τα λόγια 
του πιο εξειδικευμένου ίσως στον κόσμο 
σομελιέ σε ζητήματα χρήσης ποτηριού για 
την κατανάλωση κρασιού. Ο λόγος για τον 
Ιταλό Marko Baldini, που πραγματοποίη-
σε το διήμερο σεμινάριο «Κρασ Τεστ», στις 
5 και 6 Δεκεμβρίου, στο Κτήμα Γεροβασι-
λείου, στην Επανομή της Θεσσαλονίκης, 
και σε μια αίθουσα όπου και τις δύο ημέ-
ρες δεν έπεφτε ούτε… καρφίτσα.

TO ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΘΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Αντιπρόεδρος για τη Νότια Ευρώπη της 
φημισμένης Riedel, η οποία εξειδικεύεται 
στην κατασκευή ποτηριών, ο κ. Baldini α-
νέφερε ότι η Riedel έχει κατασκευάσει πο-
τήρια για τις ποικιλίες Pinot Noir, Syrah 
και Cabernet, παρότι υπάρχουν πάνω α-
πό 1.360 ερυθρές ποικιλίες σε όλο τον κό-
σμο, ενώ όταν ερωτήθηκε για το ποια πο-
τήρια ταιριάζουν για να αναδείξουν τα α-
ρώματα και τις γεύσεις των ελληνικών 
ποικιλιών, ο διάσημος σομελιέ είπε ότι 

στη Μαλαγουζιά ταιριάζει το ποτήρι του 
Sauvignon Blanc, στο Ξινόμαυρο μάλλον 
εκείνο του Pinot Noir και στο Αγιωργίτι-
κο εκείνο του Syrah. Με την επιφύλαξη ό-
μως ότι θα πρέπει και για τα δύο τελευταία 
να γίνουν σχετικά workshop γευσιγνωσί-
ας, όπως έχει γίνει εδώ και δέκα χρόνια για 
τη Μαλαγουζιά, σε συνεργασία της Riedel 
με το Κτήμα Γεροβασιλείου, για να μπορεί, 
όπως είπε, να αποφανθεί ακριβέστερα. 
Αυτή την περίοδο πάντως, όπως εξήγησε ο 
κ. Baldini, η Riedel δεν έχει δεχθεί κάποιο 
αίτημα από Έλληνες οινοποιούς ή κάποια 
οινοπαραγωγική ζώνη, για τη διεξαγωγή 
ενός σεμιναρίου προσδιορισμού του κα-
τάλληλου ποτηριού.
«Συνήθως μας καλούν να πάμε να διερευ-
νήσουμε ποιο είναι το ιδανικό ποτήρι για 
μια ποικιλία οίνου, πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων, όπως έγινε στην περίπτωση της 
Σικελίας, με την περιοχή της Αίτνας, όπου 
διαπιστώνουμε πως το κρασί της παρουσι-
άζει εκρηκτική ζήτηση από την αγορά των 
ΗΠΑ και πριν ένα μήνα πήγαμε και κά-
ναμε ένα σχετικό workshop» ανέφερε ο 
κ. Baldini. Ο ίδιος απάντησε καταφατικά 
στο ερώτημα που του θέσαμε αν θεωρεί ότι 
συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα για μια 
ποικιλία ή μια αμπελουργική ζώνη να έχει 

το δικό της ποτήρι, στην προσπάθεια που 
κάνει να ανοίξει καινούριες αγορές.
«Είναι βέβαιο πως βοηθά πολύ. Και βοη-
θά για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει 
με το ό,τι το brand της Riedel είναι πολύ ση-
μαντικό διεθνώς, διότι δίνουμε το κατάλλη-
λο όργανο για να επικοινωνήσει το κρασί τα 
καλύτερά του στοιχεία. Κι αυτό είναι καθορι-
στικό», σημείωσε και πρόσθεσε: «Σε κάποιες 
περιοχές όπου το κρασί είναι «καλό» και έ-
χει προοπτικές, χρειάζεται την επιπλέον ώ-
θηση για να παρουσιαστεί κι αυτό το ανα-
λαμβάνουμε εμείς. Ο άλλος λόγος είναι ότι 
πέρα από το δικό μας brand ως Riedel, μπο-
ρούμε να δώσουμε την υποστήριξή μας σε έ-
να κρασί ή μια περιοχή, με την «αδελφή» ε-
ταιρεία, ώστε να μπουν στις πιο σημαντικές 
αγορές του κόσμου. Για παράδειγμα οι Σικε-
λοί στους οποίους πήγαμε, όπως σας ανέφε-
ρα, πριν ένα μήνα, τους είπαμε πως αν θέλε-
τε να οργανώσετε εκδήλωση στην Ιαπωνία 
για την προώθηση του κρασιού σας, θα είμα-
στε περισσότερο από ευτυχείς να σας εξυπη-
ρετήσουμε. Το ίδιο και για την Αγγλία, την 
Αυστραλία και σε άλλες αγορές. Αυτή είναι 
η δουλειά μας. Και το να μιλάμε για τη φήμη 
ενός κρασιού είναι πολύ σημαντικό, διότι ε-
μείς δεν είμαστε οινοποιοί και αυτό μας δί-
νει μεγαλύτερη αξιοπιστία». 

∆ιάσηµος σοµελιέ και αντιπρόεδρος της Riedel, ο Marko Baldini επιστρέφει για το πρώτο 
«ΚρασΤεστ» της χρονιάς στο Κτήµα του µόνου Έλληνα οινοποιού που κίνησε διαδικασίες για την 
ανάδειξη του ιδανικού ποτηριού για τη Μαλαγουζιά του και τώρα ετοιµάζει κάτι αντίστοιχο και τις 
υπόλοιπες ελληνικές ποικιλίες του αµπελώνα του, όπως το Ληµνιό και ο Βίβλινος Οίνος

Ο MARKO BALDINI ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Λεωνίδας Λιάµης
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Ταιριάζει με ποτήρι
«Pinot Noir» 
ο Βίβλινος Οίνος
Το δεύτερο τεστ του πρόσφατου 
«Κρασ Τεστ» έγινε µε ένα κρασί 
ποικιλίας «Βίβλινος Οίνος», µια 
γηγενή ποικιλία του Παγγαίου, 
την οποία βρήκε ένας βοσκός της 
περιοχής και τη µετέφερε στο Κτήµα 
Βιβλία Χώρα. Εκεί στελέχη του 
Κτήµατος, την αναπαρήγαγαν και 
την οινοποίησαν, ενώ της έκαναν 
και τεστ dna επιβεβαιώνοντας ότι 
δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην 
Ελλάδα ή τον κόσµο. Το κοινό, 
µε τις συµβουλές του κ. Baldini, 
κατέληξε πως για την κατανάλωση 
του Βίβλινου Οίνου, ιδανικό ποτήρι 
(σε σχέση µε τα τρία του τεστ) για την 
ανάδειξη των αρωµάτων και των 
γεύσεών του, είναι αυτό του Pinot 
Noir. Υπενθυµίζεται ότι αυτό είναι 
το πρώτο ποτήρι που δηµιούργησε 
πριν περίπου 40 χρόνια ο Klaus 
Riedel όταν είχε την καινοτόµα ιδέα 
να συνδέσει το σχήµα του ποτηριού 
µε έναν τρόπο τέτοιο που να 
αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό του 
περιεχοµένου του. 
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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.

Κάθε φορά που ένα πιάτο 
µπορείς να το φτιάχνεις µε λίγα 
υλικά, σχετικά εύκολα και σου 
προσφέρει πλούσια γεύση δεν 
µπορεί παρά να το θεωρείς 
ξεχωριστό. Η συγκεκριµένη 
λοιπόν πρόταση µας προσφέρει 
απλόχερα αυτό που θέλουµε από 
ένα πιάτο και δεν είναι άλλο από 
τη νοστιµιά. Αυτή είναι η λέξη 
που χαρακτηρίζει µία συνταγή 
που συνδυάζει δύο διαφορετικές 
γεύσεις, αυτή του γλυκού - 
πικάντικου κρέατος µε τον 
λιπαρό και ιδιαίτερα αρωµατικό 
πουρέ σελινόριζας. 
Το συνοδευτικό µας ιδανικά 
θα είναι ένα κρασί µε 
µέτριες τανίνες και αρκετά 
µπαχαρένιο χαρακτήρα για 
να µπορέσει να ισορροπήσει 
το πιάτο µας. Φυσικά πέρα 
από κόκκινο κρασί ιδανικά 
µπορεί να συνδυαστεί µε 
κάποιο ροζέ, που όµως να 
έχει την επιθυµητή δοµή για 
να αγκαλιάσει το πιάτο µας ή 
µε µία µπύρα µε πλούσιο σώµα 
και γευστικές και αρωµατικές 
εντάσεις.

Όταν «νόστιμο» 
σημαίνει απλό 
και ξεχωριστό

Chef Τιµολέων ∆ιαµαντής
Εστιατόριο Αίθριον (Βόλος)

Φαγητό & οίνος

Στηθοπλευρές 
μοσχαρίσιες με 
πουρέ σελινόριζας

Υλικά
1 στηθοπλευρά
Μπαχαρικά για τη µαρινάδα 
100 γρ. ζάχαρη µαύρη
100 γρ. αλάτι & 80 γρ. µαύρο πιπέρι
70 γρ. κόλιανδρο ολόκληρο 
3 σκελίδες σκόρδο & 10 γρ. τσίλι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Μαρινάρουµε την στηθοπλευρά µε τα µπαχαρικά. 
Την τοποθετούµε σε ένα ταψί. Προσθέτουµε 
λίγο νερό και καλύπτουµε µε αλουµινόχαρτο. 
Ψήνουµε στους 120 βαθµούς για 6 ώρες.

Για τον πουρέ σελινόριζας 
1 σελινόριζα 
1 κρεµµύδι
200 γρ. βούτυρο
1 λίτρο γάλα 
350 γρ. κρέµα γάλακτος
300 γρ. νερό 
Αλάτι & Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουµε τη σελινόριζα. Τη κόβουµε σε 
κυβάκια. Κόβουµε ένα κρεµµύδι κατά τον ίδιο 
τρόπο. Σοτάρουµε τα παραπάνω υλικά µε 
βούτυρο. Μέχρι να µαλακώσουν. Προσθέτουµε το 
γάλα και την κρέµα γάλακτος. Σιγοµαγειρεύουµε 
για 40 περίπου λεπτά. Αλατοπιπερώνουµε. 
Χτυπάµε τα υλικά στο µπλέντερ.

62-63_krasikaifagito.indd   62 12/19/16   11:03 PM



Wine Trails    63

VAENI ΣΥΜΠΑΝ 2012 
ΠΓΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Από τον Συνεταιρισµό της Νάουσας ένα 
ερυθρό ξηρό από Ξινόµαυρο, Syrah και 
Merlot µε 12 µήνες παλαίωση. Ένα κρασί που 
κυκλοφόρησε το 2012 (εσοδεία 2008) µε αφορµή την 
έκθεση του Ευθύµιου Βαρλάµη (ο οποίος φιλοτέχνησε και 
την ετικέτα) µε τίτλο «Ο Χριστός στην Ελλάδα» στο πλαίσιο 
των εορτασµών για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης. Ντοµάτα αρκετά γλυκιά, νότες κόκκινων 
φρούτων και µπαχαρένιος χαρακτήρας. Στο στόµα οι τανίνες 
είναι ευδιάκριτες αλλά όχι πολύ έντονες και η οξύτητα 
ζωηρή. Ένα κρασί στο οποίο το Ξινόµαυρο τιθασεύει τη 
λιπαρότητα του πιάτου, το Syrah δένει µε τα µπαχαρικά και 

το Merlot τονίζει το γλυκό χαρακτήρα της συνταγής. 
Ίσως να είναι υπερβολή αλλά 
φαίνεται να αγκαλιάζει µε µοναδικό 
τρόπο την πρότασή µας και οδηγεί σε 
µία µοναδική γευστική αρµονία.

∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΝΟΥΛΑ 
GRIS DE NOIR 2012
Ο Άγγελος Νούλας είναι ένας παραγωγός µε πολλές 
ιδιαιτερότητες, πράγµα το οποίο αντικατοπτρίζεται 
και στα κρασιά του. Ουσιαστικά αναζητάει σε όλη 
την Ελλάδα τα καλύτερα αµπελοτόπια και παράγει 
κρασιά µε χαρακτήρα και άποψη. Το Gris de Noir 
είναι ένα ροζέ κρασί από Cabernet Sauvignon 
και προέλευση την Αταλάντη. Ένα µέρος του 
κρασιού έχει περάσει από δρύινα βαρέλια, ενώ οι 
στρεµµατικές αποδόσεις δεν ξεπερνάνε τα 350 
κιλά ανά στρέµµα. Το πορτοκαλί χρώµα είναι 
µοναδικό, ενώ αρωµατικά είναι ντελικάτο µε 
νότες κερασιού, ροδιού και µούρων. Στο στόµα 
είναι εντυπωσιακό µε ιδιαίτερη φρεσκάδα, 
οξύτητα τραγανή και πλούσιο αρωµατικό 
χαρακτήρα µε νότες κόκκινων φρούτων και µπαχαρικών. Ένα ροζέ 
κρασί παλαίωσης που ακόµα δείχνει φρέσκο και ζωηρό ενώ η πλούσια 
δοµή του το µετατρέπει σε έναν ιδανικό συνοδό για το πιάτο µας.

ΜΠΥΡΑ ΛΗΘΕΝΙΑ 
I.P.A. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΥΘΟΣ
Η Ληθένια είναι φρέσκια απαστερίωτη και αφιλτράριστη µπύρα µικρής 
παραγωγής απο τα Τρίκαλα.Το 70% είναι από ελληνικής προέλευσης 
βύνη, ενώ χρησιµοποιούνται και 3 ειδών λυκίσκοι (Centennial, Cas-

cade, Citra), οι οποίοι προσδίδουν έναν ιδιαίτερα πλούσιο αρωµατικό 
και γευστικό χαρακτήρα. Όπως οι περισσότερες India Pale Ale, έχει 
πλούσιο σώµα και τονισµένη πικράδα. Αρωµατικά κυριαρχούν το 
βερίκοκο και το ροδάκινο µε νότες ανθών πορτοκαλιού. Μία µπύρα 
µε λιπαρό στόµα που συνδυάζεται ιδανικά µε τις στηθοπλευρές 
χάρη στην τονισµένη πικράδα του λυκίσκου. Η µέτρια ενανθράκωση 
προσδίδει δροσιστικό χαρακτήρα που σε συνδυασµό µε τον έντονο 

αρωµατικό χαρακτήρα καταφέρνει να ταιριάζει εξαιρετικά 
και µε τον πουρέ. ∆οκιµάστε την και θα δείτε ότι η ποιοτική 
µπύρα µπορεί σε συνδυασµό µε γευστικές προτάσεις να 
δηµιουργήσει εξαιρετικούς συνδυασµούς…

Γευστική αρμονία ΚΕΙΜΕΝΟ Βασίλης Κατσάρος * Οινοχόος

ΤΥΠΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΜΠΥΡΑ

ΤΟΛΜΗΡΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΜΕ ΤΙ 
ΝΑ ΤΟ 

ΣΥΝ∆Υ-
ΑΣΕΤΕ
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Γοητευτικό 
σαν... Merlot 
Το Merlot είναι ένα διάσηµο γαλλικό ερυθρό σταφύλι. Κατάγεται 
από τo Bordeaux, όπου εδώ και δεκαετίες συνδυάζεται µε το 
Cabernet Sauvignon. Είναι η κυρίαρχη ποικιλία στη δεξιά όχθη του 
ποταµού Gironde και στις ζώνες Saint-Émilion και Pomerol. Εκεί 
εκφράζει τον µεγαλειώδη εαυτό του στα περίφηµα Châteaux Ange-
lus, Cheval Blanc, Petrus, L’Evangile, Le Pin, La Flam, Trotanoy…. 

Καθώς προσαρμόζεται εύκολα 
σε διαφορετικά οικοσυστήμα-
τα, μεταφυτεύτηκε σε πολλές 
περιοχές της ανατολικής, της 

κεντρικής και της νότιας Ευρώπης και 
σε πολλές χώρες του Νέου αμπελοοινι-
κού κόσμου, στην Καλιφόρνια, τη Νέα 
Ζηλανδία, τη Νότιο Αφρική και τη Χιλή.
Στην ευρεία διάδοσή του, πάντως, συ-
νέβαλε και η ελκυστική ιδιοσυγκρα-

σία των κρασιών του. Το πορφυρό χρώ-
μα. Το μαλακό σώμα. Το πυκνό φρού-
το, σαν να δαγκώνουμε ώριμα μούρα 
και μύρτιλα. Διότι, σε αντίθεση με τον 
βασιλιά των ερυθρών σταφυλιών, το 
Cabernet Sauvignon, που συνήθως εί-
ναι τανικό, σκληρό και απαιτεί παλαίω-
ση, το Merlot μας δίνει κρασιά με χαμη-
λή οξύτητα, υψηλή αλκοόλη και μαλα-
κές τανίνες που μπορούν να καταναλω-

Η∆ΥΣΜΑ ∆ΡΥΟΣ MERLOT, 
ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ
Σε µια πρόσφατη γευστική δοκιµή 
ανανέωσα τη γνωριµία µου µε αυτό το 
εξαίσια εκφραστικό Merlot που προτείνει 
το κτήµα στο Μικροχώρι ∆ράµας. Απόλυτα 
ισορροπηµένο µε ωραιότατα αρώµατα 
δαµάσκηνου και ίχνη καπνίσµατος που θα 
σας ακολουθούν για καιρό. 

CHÂTEAU JULIA MERLOT, 
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η
Ένα Merlot σωµατώδες, πυκνό µε 
καταιγιστικά αρώµατα ώριµων φρούτων. 
Εξαιρετικά ισορροπηµένο και πληθωρικό, 
υπογράφει υπερήφανα µε το πορφυρό του 
χρώµα στο φάκελο «ερυθρά κρασιά» του 
κτήµατος από την Αδριανή ∆ράµας. 

MERLOT, ΚΤΗΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η
Κοµψό, µε εξαιρετική υφή και πολύ 
µαρµελαδάτα αρώµατα, βελούδινο και 
φρουτώδες, αυτό το Merlot από τον 
Ασκό Θεσσαλονίκης εκφράζει όλα τα 
χαρακτηριστικά του. Γι’ αυτό κι έχει 
κλέψει καρδιές από την πρώτη στιγµή της 
κυκλοφορίας του.

ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΟΣ, 
ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
Ανοίξτε µια φιάλη από αυτό το 
πλούσιο και πολύ ζωντανό κρασί 
για µια υπέροχη, καθαρόαιµη Merlot 
εµπειρία. Στη φιάλη του, η δύναµη 
συνυπάρχει µε την ευγένεια, τα ώριµα 
γλυκά φρούτα µε τη χαριτωµένη 
δαντέλα οξύτητας, ο πλούτος µε την 
αυθεντική έκφραση του terroir. Από 
το αµπελοτόπι Κοκκινόµυλος, στην 
Αρκαδία.

ΙΧΝΟΣ, ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ
Ο Γιώργος Παλυβός µας προτείνει… 
τη δύναµη στη φιάλη ενός Merlot. Ένα 
εκπληκτικό αµπελοτόπι στην Αρχαία 
Νεµέα κι ένας όψιµος τρύγος δίνουν 
το εκπληκτικό σταφύλι. Η φροντισµένη 
οινοποίηση ένα κρασί µε σπάνια 
ένταση, δύναµη και καθαρότητα. Την 
έκρηξη του φρούτου στο στόµα θα τη 
θυµάστε για καιρό. 

PORTES MERLOT, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Βελούδινο, αισθησιακό και φρέσκο, 
τυπικό Merlot µε ντελικάτα αρώµατα 
βύσσινου δίπλα σε πικάντικη παλέτα. 
Φίνες τανίνες και καλή δοµή 
υποστηρίζουν τον χαρακτήρα που 
προσδίδει η περιοχή στην ποικιλία.

Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Νέτσικα MERLOT
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Κάθε χρόνο ο Καβαλιώτης 
οινοποιός µας χαρίζει κρασιά 

που µας ικανοποιούν σε 
πολλά επίπεδα. Το Merlot 
του διαθέτει πλατύ στόµα, 

πυκνότητα και ώριµο φρούτο. 
Προσθέστε µια φρεσκάδα 
στην οξύτητα και µεγάλη 

διάρκεια και έχετε µια 
καθαρότατη έκφραση της 

ποικιλίας.

Ένα κρασί που περιµένουµε 
µε ανυποµονησία κάθε χρόνο. 

Με άψογη δοµή και εξαίσιο 
αρωµατικό βάθος, µπορεί 

όλο αυτοπεποίθηση να 
σταθεί απέναντι σε αυτά της 

Γαλλίας. Πλούσιο και στιβαρό, 
µε πραγµατικό κονσέρτο 

αρωµάτων, θέλει χρόνια για να 
αναδείξει τις κρυφές του χάρες. 

Ένα εκρηκτικό κρασί µε 
µαύρο χρώµα, υπερώριµη 
µύτη, εξαιρετική δοµή. Με 

χαρισµατική πολυπλοκότητα, 
πλην κοµψότητα, καµαρώνει 

για τα κυρίαρχα αρώµατα 
δαµάσκηνου και κερασιού. Έχει 

ωριµάσει 14 µήνες σε δρύινα 
βαρέλια από τον Καύκασο.

Όταν θα είστε έτοιµοι για 
κάτι καινούργιο και υπέροχο, 

δοκιµάστε αυτή την ετικέτα του 
κτήµατος από την Κρανιά του 

Ολύµπου. Μαλακό, νόστιµο και 
µεταξένιο, µε άφθονο µαύρο 

φρούτο και σοκολατένιες 
νότες. Η µακρύτατη επίγευση 

συντελεί στη σαγήνη. 

θούν φρέσκα. Το φρούτο του είναι πο-
λύ πιο γλυκό από αυτό του Cabernet, 
θυμίζει δαμάσκηνο, κεράσια, βύσσινα. 
Με δυο λόγια, το προφίλ των κρασι-
ών του Merlot είναι άκρως γοητευ-
τικό. Τόσο των φρέσκων, φιλικών 
και ευκολόπιοτων, όσο και των στι-
βαρών, των παλαιωμένων. Γι’ αυτό 
και είναι τόσο αγαπητό και μοντέρ-
νο, παγκοσμίως. Οι Έλληνες οινοποι-
οί που καταπιάνονται με την ευγενι-
κή μπορντολέζικη ποικιλία μας προ-
τείνουν αστεράτα κρασιά που θα λάμ-
ψουν στο γιορτινό τραπέζι. 

ΑΕΝΑΟ, ΚΤΗΜΑ ΛΑΝΤΙ∆Η

MERLOT, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η

MERLOT, ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

MERLOT ΓΙΑΤΑΚΙ, ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 

ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΟΙΝΟΣ, ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

Ένα αξιόλογο κρασί από τον 
αµπελώνα του Μυλοποτάµου 

στο Άγιο Όρος, που παντρεύει µε 
πολύ ωραίο τρόπο το Merlot µε 

το Cabernet Sauvignon και το 
Ληµνιό. Ερυθρό µε πλούσια υφή 

και γλυκές τανίνες. Στο µπουκέτο, 
τα κόκκινα φρούτα κάνουν 

άριστη παρέα µε τα πιπέρια και 
τη βανίλια. Μπορεί να παλαιώσει 

αρκετά στα κελάρια µας.
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Η ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 
ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ

Όπως μάλιστα η ίδια λέει: «… έκα-
να πολύ κόπο για να έχω τη Μα-

λαγουζιά στο Κτήμα, γι’ αυτό κάνω ό,τι 
μπορώ». Δεν είναι τυχαίο ότι τα ιταλι-
κά φυτώρια Rauscedo τυπώνουν για 
τα φυτά της ταμπελάκια που γράφουν 
«Μαλαγουζιά Ρωξάνη». Αλλά ας πά-
ρουμε την ιστορία από την αρχή...
Φθάνοντας στο Κτήμα Μάτσα στην 
Παλλήνη, το βλέμμα πέφτει στο σή-
μα του με το ενετικό λιοντάρι. Παρα-
πέμπει στο περίφημο λιοντάρι της Κά-
ντζας, τον προστάτη των αμπελιών, 
που ένας μύθος το θέλει μαρμαρωμένο 
από τον Άγ. Νικόλαο. Το φιλοτέχνησε 
ο Γιάννης Τσαρούχης ειδικά για τον Α-
λέξανδρο Μάτσα, πατέρα της Ρωξάνης, 
η οποία είναι δισέγγονη του Αλέξαν-
δρου Καμπά, αδελφού του Ανδρέα, που 
έγραψε από τις σημαντικότερες σελίδες 
στην οινοποιητική ιστορία της Αττικής. 
Το Κτήμα των 97 στρμ. αποτελεί μέ-
ρος εκείνου του ιστορικού, που όταν το 
1875 αγοράστηκε από τους αδελφούς 
Καμπά, απλωνόταν από τον Υμηττό ως 
την Πεντέλη. Ο αμπελώνας του είναι 

φυτεμένος με Σαββατιανό από τα τέλη 
του προ-προηγούμενου αιώνα, τα τε-
λευταία 35 χρόνια, όμως, έγινε δραστι-
κό lifting με μερική αντικατάσταση του 
Σαββατιανού από Μαλαγουζιά, Ασύρ-
τικο, Sauvignon Blanc και Syrah. Πι-
στοποιημένος, από το 1998, για παρα-
γωγή σταφυλιών βιολογικής γεωργίας. 

Η οινοποίηση γίνεται μέσα στο κτήμα, 
σ’ έναν χώρο που συνδυάζει την παρα-
δοσιακή αισθητική με την εφαρμογή της 
μοντέρνας τεχνολογίας. Η οινολογική ε-
πίβλεψη ανήκει στην Μπουτάρη Οινο-
ποιητική, που ασχολείται και με τη διανο-
μή. Με τους αμπελώνες, τους κήπους και 
το επισκέψιμο οινοποιείο, η αναπαλαιω-
μένη αγροτική έπαυλη είναι μια όαση.
Ας δοκιμάσουμε, λοιπόν, τη Μαλαγου-
ζιά της Ρωξάνης. Το κρασί στο ποτήρι 
εμφανίζει όμορφη λαμπερότητα σε λευ-
κοκίτρινο φόντο με πράσινες ανταύγει-
ες. Η μύτη εκφράζεται με τη συνύπαρξη 
φρέσκων φρούτων, βερίκοκου, εσπερι-
δοειδών. Ό,τι πρέπει για να συνοδεύσει 
πιάτα θαλασσινών ή καβούρι, αστακό.

Ετικέτες Εγχώριες ντίβες
 ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΚΤΗΜΑ ΡΩΞΑΝΗ ΜΑΤΣΑΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

∆ραστήρια, έµπειρη και ακούραστη αµπελουργός,  
η Ρωξάνη Μάτσα, έδωσε µεγάλο αγώνα και για  
τη διάσωση και τη διάδοση της Μαλαγουζιάς

Στο στόμα είναι ντελικάτη και δροσερή, 
φρέσκια, με όχημα την οξύτητα
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Η συμφωνία αρωμάτων της μύτης 
μάς προετοιμάζει για τη 
σφιχτοδεμένη, αυστηρή, αλλά 
πολυδιάστατη γεύση
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Μ ε ένα ποτήρι Αγιορείτικο Άβατον 
στο χέρι παρατηρώ τις φωτογρα-

φίες από τον αμπελώνα στο Μετόχι της 
Χρωμίτσας στην ιερά μονή του Αγ. Πα-
ντελεήμονα. Κλήματα σε όμορφες πε-
ζούλες με βαθμιαία ομαλή κλίση προς 
τη θάλασσα. Στ’ ανατολικά έχουν το Αι-
γαίο και δυτικά αντικρίζουν τον Όλυ-
μπο. Το χώμα έχει γκριζο-ρόδινο χρώ-
μα, γιατί τα εδάφη είναι κυρίως αμμώ-
δη. Επιτρέπουν την καλή στράγγιση και 
την είσοδο των ριζών στο υπέδαφος, το 
οποίο καθώς είναι πλούσιο σε γρανίτες 
και βιοτίτες, εγγυάται τη φινέτσα των 
αρωμάτων και τον πλούτο της γεύσης 
των κρασιών. Αυτά τα αμπέλια είναι 
ευνοημένα, γιατί οι χειμώνες που περ-

νούν είναι συνήθως μαλακοί. Την άνοι-
ξη χαίρονται τον μεσογειακό ήλιο και το 
καλοκαίρι, όταν οι ζέστες δεν αστειεύο-
νται, έχουν τη βουνίσια δροσιά και την 
πελαγίσια υγρασία να τ’ ανακουφίζει. 

Για την αναβίωση της αμπελοκαλλι-
έργειας στο Μετόχι είναι «υπεύθυ-
νος» ο Ευάγγελος Τσάνταλης, ιδρυτής 
της γνωστής οινοποιίας. Μια σφοδρή 
καταιγίδα στο Άγ. Όρος τον ανάγκασε, 
μια μέρα του 1973, να αναζητήσει κατα-
φύγιο στο Μετόχι Χρωμίτσας. Κι όταν 
στη συνέχεια κατέβηκε να περπατήσει 
γύρω από τη σκήτη, διέκρινε κάποια 
παλιά αμπέλια, εγκαταλειμμένα. Η Μο-
νή κάποτε είχε 100 στρέμματα που τα 

καλλιεργούσαν οι μοναχοί, του απάντη-
σαν όταν ρώτησε. Και έτσι άρχισε η ανα-
γέννηση του αμπελώνα της Χρωμίτσας. 
Οι πρώτες προσπάθειες ευοδώθηκαν το 
1981 με την αναγνώριση του Αγιορείτι-
κου Τοπικού Οίνου. Σήμερα καλλιερ-
γούνται, βιολογικά, 650 στρμ. για την 
παραγωγή των οίνων Π.Γ.Ε. Άγιο Όρος 
της Ευάγγελος Τσάνταλης.
Το Αγιορείτικο Άβατον είναι χαρμά-
νι Cabernet Sauvignon 80% - Λημνιό 
20%. Η σοδειά του 2012, με αφορμή 
τη συμπλήρωση 10 ετών από την πρώ-
τη εσοδεία του κρασιού, κυκλοφορεί 
με νέα σύγχρονη εικόνα που εκφρά-
ζει τον σεβασμό στην κληρονομιά αλ-
λά και την εξέλιξή της. 

Οινοποίηση µε αγιορείτικη τεχνική σε ανοιχτές ξύλινες δεξαµενές, 16µηνη 
παλαίωση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια 300l και επιπλέον 12µηνη ωρίµανση στη 
φιάλη οδήγησαν σε ένα πυκνό, πολύπλοκο, µπαχαρένιο και φρουτώδες ερυθρό

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΑΒΑΤΟΝ ΕΥ. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
ΣΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟ
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Το αίμα  
της πέτρας
2015

AΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ

της πέτρας

Wine 
Trails

επιλογή

Η χρονιά του 2014 ήταν 
η παρθενική του και 
προκάλεσε διφορούµενες 

αντιδράσεις στους οινόφιλους 
επαγγελµατίες και µη. Από 
τη µια όσοι µίλησαν για µια 
σπουδαία Νεµέα που κινείται 
σε διαφορετικά µονοπάτια 
εκφραστικότητας και από 
την άλλη όσοι επισήµαναν 
αστοχίες σχετικά µε το χρόνο 
ωρίµανσής του. 
Η σοδειά του 2015 είναι πλέον 
κοντά µας για να γύρει την 
πλάστιγγα από τη µια ή την 
άλλη µεριά. 
Ο Χρήστος Αϊβαλής πάντως 
δηλώνει πως το 2015 ήταν 
µια σπουδαία χρονιά για το 
Κτήµα και ιδιαίτερα για το 
συγκεκριµένο κρασί.
Το Le Sang de la Pierre 
2015 προέρχεται από 100% 
υγιή σταφύλια αποκλειστικά 
από την περιοχή Τραγάνες. 
Μέχρι και πριν από τρία 
χρόνια τα σταφύλια από το 
συγκεκριµένο οινοπέδιο 

συµµετείχαν στη σύνθεση της Νεµέας 
Αϊβαλή. Ωστόσο, ο νεοφώτιστος 
οινολόγος του Κτήµατος και γιος του 
Χρήστου, Σωτήρης Αϊβαλής, διέκρινε 
τη διαφορετικότητα της έκφρασης 
του κρασιού που προερχόταν από 
τα συγκεκριµένα σταφύλια και 
αποφάσισε να δηµιουργήσει τη νέα αυτή 
ετικέτα. Το κρασί κινείται στα γνωστά 
µονοπάτια του Κτήµατος χαρίζοντας 
θερµή εξωστρέφεια και όγκο. Οι 
πλούσιες εκφράσεις της δρυός είναι 
καλοραµµένες µε το έντονο µαύρο 
φρούτο δηµιουργώντας έτσι ένα 
συµπαγές κι εξωστρεφές σύνολο. 

Αλκοολικός τίτλος: 15% vol.
ph: 3,4
Oγκοµετρούµενη οξύτητα: 6,2
Φορτίο / Πρέµνο : 1.000 γρ.
Ζύµωση: Σε δεξαµενές ανοξείδωτου 
χάλυβα σε θερµοκρασίες 22-32ο Κελσίου
Συνολική εκχύλιση: 28 ηµερών
Μηλογαλακτική µετατροπή: Πλήρης 
σε δρύινα βαρέλια
Ωρίµανση:14,5 µήνες σε δρύινα γαλλικά 
βαρέλια ποικίλων µεγεθών 

64-69_netsika.indd   68 12/19/16   10:17 PM



64-69_netsika.indd   69 12/19/16   10:17 PM



70    Wine Trails

  

Στα 100 καλύτερα 
οινοποιεία του κόσµου 
το Κτήµα Σιγάλα
Στα 100 κορυφαία οινοποιεία του κόσµου 
για το 2016 κατατάχθηκε το Κτήµα Σιγάλα 
από το έγκριτο περιοδικό οίνου Wine & 
Spirits Magazine, στο τεύχος Οκτωβρίου 
2016. Την ίδια στιγµή και σε ένα άλλο Top 
100 οίνων, αυτό του Wine Enthusiast 
Magazine για το 2016, ο Καβαλιέρος 
2014 του Κτήµατος τοποθετείται στην 
77η θέση µε βαθµολογία 93/100. 
Πρόκειται για έναν ΠΟΠ Σαντορίνη 
Λευκό Ξηρό Οίνο, από ένα µοναδικό 
αµπελοτόπι, ηλικίας άνω των 50 ετών.

∆εκαπέντε χρόνια στην αγορά ο Μικρός Βοριάς 
Την... εφηβεία της γιορτάζει η σειρά κρασιών Μικρός Βοριάς του Άγγελου 
Ρούβαλη, που φέτος κλείνει τα 15 της χρόνια στην ελληνική αγορά. Η σειρά 
περιλαµβάνει κατ’ αρχήν τον πολυβραβευµένο Μικρό Βοριά Chardonnay - 
Sauvignon Blanc µε γεύση εκλεπτυσµένη, κι όµως τόσο στιβαρή, αρώµατα 
φρούτων και φρέσκια διάθεση που αναδεικνύει τη γεύση λευκών κρεάτων 
και ψαριών. Επίσης ο Λευκός Μικρός Βοριάς συνδυάζεται µοναδικά µε 
σαλάτες, ψητά λαχανικά και τυριά, ενώ απογειώνει τη γεύση των ζυµαρικών 
που συνοδεύονται από λευκές σάλτσες. Παράλληλα ο Μικρός Βοριάς 
Merlot-Cabernet Sauvignon, µε το βαθύχρωµο πορφυρό χρώµα και τις 
βιολετί ανταύγειες, σερβίρεται µεταξύ 14°C-16°C και θα λάµψει µε ψητά 
κρέατα και ζυµαρικά µε πικάντικές κόκκινες σάλτσες. Τη σειρά συµπληρώνει 
ο Μικρός Βοριάς Rose µε το γλυκό χρώµα του, που συνδυάζεται ιδανικά µε 
κλασικά ελληνικά λαδερά πιάτα, κοτόπουλο αλλά και ψάρι µαγειρεµένα σε 
κόκκινες αποχρώσεις ενώ προσφέρεται και ως απεριτίφ.

ΠΑΡΙΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΒΑΛΗ

ΡΗΤΙΝΙΤΗΣ NOBILIS ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά

το Κτήµα Σιγάλα
Στα 100 κορυφαία οινοποιεία του κόσµου 
για το 2016 κατατάχθηκε το Κτήµα Σιγάλα 
από το έγκριτο περιοδικό οίνου Wine & 
Spirits Magazine, στο τεύχος Οκτωβρίου 
2016. Την ίδια στιγµή και σε ένα άλλο Top 

2014 του Κτήµατος τοποθετείται στην 
77η θέση µε βαθµολογία 93/100. 

Λευκό Ξηρό Οίνο, από ένα µοναδικό 
αµπελοτόπι, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Μάγεψε 
τη Νέα Υόρκη 
η ρετσίνα της Γαίας 
Οινοποιητική
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Καλλιεργητικά

Ένα Merlot που 
σφύζει από γοητεία
Ένα Merlot µε εξαιρετική υφή, που σφύζει 
από γοητεία. Η συµφωνία αρωµάτων της 
µύτης, µε άφθονα κόκκινα φρούτα και 
βότανα, προετοιµάζουν για τη φίνα γεύση 
και την όµορφη οξύτητα που περιµένει στο 
στόµα. Από τον αµπελώνα του Κτήµατος 
Porto Carras στη Σιθωνία Χαλκιδικής. 
Υπενθυµίζεται ότι σήµερα ο αµπελώνας 
στις Πλαγιές του Μελίτωνα αποτελεί 
υπόδειγµα βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, 
σύµφωνα µε τις σηµερινές διεθνείς 
τάσεις για σεβασµό στον άνθρωπο, στον 
καταναλωτή και στο περιβάλλον.

ΚΤΗΜΑ

ΚΡΗΤΗ

PORTO CARRAS

  

Στην πρώτη θέση της λίστας 
των New York Times µε τα 10 
καλύτερα κρασιά του 2016 
φιγουράρει ο Ρητινίτης Nobilis 
της Γαίας Οινοποιητικής. 
Μάλιστα ο συντάκτης 
του σχετικού άρθρου που 
δικαιολογεί αυτή την επιλογή 
αναφέρει µεταξύ άλλων 
χαρακτηριστικά: «Τι αποκάλυψη! 
Η ρετσίνα σε µια σύγχρονη 

εκδοχή της, το Γαία Ρητινίτης 
Nobilis, είναι ένα κρασί λαµπερό 
και ισορροπηµένο, µε ευδιάκριτα 
στοιχεία πεύκου στη γεύση». 
Ο Ρητινίτης Nobilis είναι Ροδίτης 
από ξηρικούς αµπελώνες 
της ηµιορεινής Κορινθίας, µε 
ιδιαίτερα χαµηλές στρεµµατικές 
αποδόσεις (900 κιλά ) και 
οινοποιείται σύµφωνα µε όλους 
τους σύγχρονους κανόνες 

προσθέτοντας 
µία ελεγχόµενη 
ποσότητα ρετσίνι από πεύκα 
Pinus halepensis.
Tο αποτέλεσµα είναι µία νέα 
ρετσίνα µε χρώµα λευκοκίτρινο 
και πράσινες ανταύγειες. 
Γεύση δροσερή που ισορροπεί 
ανάµεσα στο σταφύλι και το 
πεύκο, ενώ λεµόνι και αίσθηση 
µαστίχας συνυπάρχουν ισότιµα.

Κάθε άνθρωπος 
µπορεί να κάνει 
τη διαφορά
Η Αλεξάνδρα Μανουσάκη, το 
Οινοποιείο Μανουσάκη, η Παγκρήτια 
Ένωση Αµερικής (Pancretan 
Association of America/PAA) και η 
εταιρεία παραγωγής βίντεο Indigo 
View συνένωσαν τις δυνάµεις 
τους, για να δηµιουργήσουν µια 
ταινία µικρού µήκους (διάρκειας 4-
5 λεπτών) η οποία έχει ως στόχο 
να αναδείξει την παντελή έλλειψη 
σεβασµού προς τους ανθρώπους σε 
αναπηρικά αµαξίδια. Η στάθµευση 
σε χώρους που προορίζονται για 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, 
η παρακώλυση κεκλιµένων 
επιπέδων πρόσβασης, η 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
στο πεζοδρόµιο, καθώς και η 
πραγµατικότητα της ελλιπούς 
χωροταξίας είναι τα κύρια θέµατα 
που θα θίγει αυτή η ταινία, που θα 
δείξει ότι κάθε άνθρωπος µπορεί 
να κάνει τη διαφορά αλλάζοντας 
τις συνήθειές του και απαιτώντας 
καλύτερα πρότυπα από την 
κοινότητά του.

 

Μια νέα παγκόσµια 
διάκριση για 
το Κτήµα Παυλίδη

Στη λίστα «The Enthusiast 100», η οποία 
σύµφωνα µε το έγκριτο αµερικανικό 
περιοδικό Wine Enthusiast συγκεντρώνει  
«τα καλύτερα των καλύτερων» κρασιά 
που είναι διαθέσιµα στην Αµερική από 15 
χώρες, επιλέχθηκε το Τhema Λευκό 2015 
του Κτήµατος Παυλίδη στη θέση 90 µε 
βαθµολογία 92/100.  Μάλιστα η γευστική 
περιγραφή του Wine Enthusiast για το 
κρασί είναι: «Αυτός ο συνδυασµός ποικιλιών 
ξεκινά µε ζωηρότητα, προσφέρει αρώµατα 

κρέµας βανίλιας, λεµονιού, µπανάνας 
και αλεσµένων βότανων. Στο στόµα 
ισορροπεί ανάµεσα σε ζωηρή 
οξύτητα και σαγηνευτικές νότες από 
κίτρο και πεπόνι. Το κρασί κάνει ένα 
πικάντικο γύρισµα που του προσδίδει 
επιπλέον ζωντάνια».

WINE ENTHUSIAST   THEMA ΛΕΥΚΟ 2015 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ξεκινά µε ζωηρότητα, προσφέρει αρώµατα 
κρέµας βανίλιας, λεµονιού, µπανάνας 
και αλεσµένων βότανων. Στο στόµα 
ισορροπεί ανάµεσα σε ζωηρή 
οξύτητα και σαγηνευτικές νότες από 
κίτρο και πεπόνι. Το κρασί κάνει ένα 
πικάντικο γύρισµα που του προσδίδει 
επιπλέον ζωντάνια».
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ΤΗΕΑ 2015 ΑΠΟ ΤΗ SEMELI

Νέα προσέγγιση στο Μοσχοφίλερο
Προέρχεται από την καρδιά της ζώνης της Μαντινείας και από 
ενιαίο αµπελώνα 25 ετών, σκαρφαλωµένο στα 650 µ. Κλειδί 
στη γεύση του, η αυστηρή οινοποίηση µε ζύµωση και παραµονή 
στη δεξαµενή για έξι µήνες, παρέα µε τις ευγενικές οινολάσπες, 
στοιχείο που του προσέδωσε πλούσιο γευστικό όγκο, ένα 
προτέρηµα που δύσκολα συναντάται σε λευκά κρασιά ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 
ΠΟΠ. Στη µύτη, ξεφεύγει από τα κλασικά αρώµατα και οδηγείται 
σε πιο πολύπλοκα που θυµίζουν αρώµατα βοτάνων, ώριµα και 
αποξηραµένα εξωτικά φρούτα. Στο στόµα κυριαρχούν ο πλούσιος 
γευστικός όγκος και η ζωηρή φρεσκάδα.

∆ΑΦΝΙ & ΠΛΥΤΟ

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΠΟΠ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΡΑΡΑΚΗ

«Αυτό το ιδιαίτερο και υποβλητικό ξηρό λευκό κρασί σας ταξιδεύει 
απευθείας στο Αιγαίο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο David Williams 

το ∆αφνί του Λυραράκη από τον αµπελώνα Ψαράδες, δίνοντάς του 
µια θέση ανάµεσα στα 50 καλύτερα κρασιά για τα Χριστούγεννα, 

όπως αυτά δηµοσιεύθηκαν στην Guardian. Παράλληλα, οι οινογράφοι 
Victoria Moore και Susy Atkins συµπεριέλαβαν το Πλυτό στη 

λίστα της Telegraph µε τα καλύτερα λευκά των εορτών ενώ ο  
βραβευµένος ειδικός Olly Smith επέλεξε το ∆αφνί ως «Κρασί της 

Εβδοµάδας», υπογραµµίζοντας τη σχέση ποιότητας - τιµής του. 

Νέο SAMOS Nectar 
Το Samos Nectar, µε τα δεκάδες βραβεία 
στην πολυετή παρουσία του στο χώρο του 
σαµιακού οίνου, συνεχίζει να συναρπάζει µε 
την πολυπλοκότητα των αρωµάτων του και 
το βαθύ κεχριµπαρένιο χρώµα του σε µία νέα 
εκδοχή εξαετούς παλαίωσης και µε νέα ετικέτα, 
σε ιδανική συσκευασία δώρου. Η πολυετής 
παλαίωση του Samos Nectar φανερώνεται από 
το βαθύ κεχριµπαρένιο χρώµα του, που φωτίζεται 
από ζωηρές πορτοκαλί ανταύγειες. 

Το πρώτο ποτό μαστίχας που δεν είναι λι-
κέρ, η M Dry Mastiha με το μότο «less sugar, 
unique taste» υπόσχεται να κατακτήσει την 
μπάρα, αλλά και τις καρδιές. Με το πλούσιο 
άρωμα της αυθεντικής μαστίχας Χίου και χα-
μηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αποτελεί έ-
να από τα πιο hot trends της εποχής, η οποία 
έρχεται από τους παραδοσιακούς, χάλκι-
νους άμβυκες της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ι-
σίδωρος Αρβανίτης. Η M DRY Mastiha δη-
μιουργήθηκε για να συνδέσει την παράδο-
ση με την εξέλιξη, την ποιότητα με την εκλε-
πτυσμένη γεύση και το ξεχωριστό άρωμα με 
το sophisticated design που ταιριάζει σε ένα 
σύγχρονο bar drink.
Ένα απόσταγμα που σε κάθε γουλιά συνδυά-
ζει το ντελικάτο άρωμα της αυθεντικής μαστί-
χας Χίου με τη σπιρτάδα του dry spirit.
Βραβευμένη από το διεθνή διαγωνισμό απο-
σταγμάτων World Spirits Award, η M DRY 
Mastiha είναι ένα ελληνικό ποτό που αξίζει 
να υπάρχει σε κάθε κάβα αλλά και μια εξαιρε-
τική πρόταση δώρου για τις εορτές.

M DRY MASTIHA, 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
PREMIUM ΠΟΤΟ 
ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

Οινικά Νέα Ελληνική αγορά
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Φροντίδα στον αµπελώνα

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΑΝΗ 

ΘΥΜΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

Συνέντευξη Δημήτρης Καραδήμος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΑΠΠΑ 

Τ ο ξύλο είναι το πιο «πρά-
σινο» δομικό υλικό με το 
χαμηλότερο ενεργειακό 
αποτύπωμα. Και φυσικά 
εκτός από όλες τις υπό-

λοιπες χρήσεις του, κανείς δεν μπο-
ρεί να φανταστεί ένα οινοποιείο χω-
ρίς βαρέλια. Πολλές οι τεχνικές επε-
ξεργασίας, πολλά τα είδη του ξύλου, 
πολλές οι απαιτήσεις που καλύπτει 
σε ένα οινοποιείο προκειμένου να ε-
πιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Και έτσι δημιουργούνται όχι μόνο 
υπέροχα κρασιά αλλά και υπέρο-
χες εκφράσεις όπως «οι νότες βαρε-
λιού», «αρώματα βανίλιας» , «αίσθη-
ση της δρύινης έντασης» και πολλά 
πολλά ακόμη.
Τι συμβαίνει όμως στο τέλος του κύ-
κλου της ζωής του; 
Οι απαντήσεις πολλές, όμως μία από 
τις καλύτερες δίνει ο οινοποιός Δη-
μήτρης Καραδήμος από την Αταλά-
ντη, ο οποίος χρησιμοποιώντας πα-
λιά βαρέλια κατασκευάζει έπιπλα 
για το οινοποιείο του αλλά και ξύλι-
να δώρα για τους φίλους. Μάλιστα 
όπως ο ίδιος παρατηρεί: «Αυτό δεν 
είναι απλώς κατασκευή. Είναι με-
ταμόρφωση. Είναι σαν να δίνεις μια 
δεύτερη ευκαιρία στις δούγες να δεί-
ξουν πόσο όμορφες και εκλεπτυσμέ-
νες είναι. Ένα άχρηστο βαρέλι αλλά-
ζει και γίνεται ξανά χρήσιμο ως κάτι 
άλλο. Αυτό σε γεμίζει ικανοποίηση 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος». 
Και συμπληρώνει: «Αυτά που 
φτιάχνω σίγουρα έχουν ατέλειες 
αλλά έχουν, όπως κάθε τι χειρο-
ποίητο, μια άλλη αξία και μια ευ-
χάριστη νομίζω αύρα. Επίσης όταν 
φτιάχνεις με τα χέρια σου πράγμα-
τα σε κάνει να τα νοιάζεσαι και να 
τα αγαπάς περισσότερο»
Το Wine Trails συνάντησε τον κ. 
Καραδήμο ο οποίος στο οινοποιείο 
του φιλοξενεί πολλά δρύινα βαρέ-
λια για τη Μαλαγουζιά αλλά και το 
Ξινόμαυρό του και διηγείται πώς ξε-

κίνησε να δίνει «δεύτερη ζωή» στις 
δούγες του. Σύμφωνα με τον ίδιο το 
καλό βαρέλι «προσδίδει χαρακτη-
ριστικά στο κρασί. Χρειάζεται όμως 
προσοχή στην επιλογή του κατάλ-
ληλου ξύλου καθώς και του χρόνου 
παραμονής του κρασιού, γιατί υπάρ-
χει πάντα ο κίνδυνος τόσο το  βαρέ-
λι να επισκιάσει το ίδιο το κρασί, ό-
σο και να μην επαρκεί για το ίδιο το 
κρασί», επισημαίνει.

Εσείς, κ. Καραδήμο, δεν χρησιμο-
ποιείτε τα βαρέλια μόνο για να φι-
λοξενήσουν το κρασί σας. Σωστά;
Στην αρχή δεν υπήρχε άλλος λόγος. 
Αγόραζα βαρέλια όποτε υπήρχε α-
νάγκη και τα παλιά τα συγκέντρω-
να σε μια αποθήκη. Ώσπου δεν χω-
ράγαμε και έπρεπε να τα πετάξουμε. 
Ε, τότε πόνεσε η ψυχή μου. Τόσο ό-
μορφη δρυς να πεταχτεί, δεν το θέ-
λει ούτε ο Θεός. Όμορφα νερά, χρώ-
μα φωτεινό με σκουρότερες διάχυ-
τες ανταύγειες…».

Μιλάτε με θαυμασμό γι’ αυτό 
το υλικό.
Όπως το ‘πατε. Θαυμάζω το ξύλο σαν 
υλικό. Σκεφτείτε πόσα μας δίνει. Ε, 
δε σου κάνει καρδιά να το πετάξεις. 
Άλλωστε εδώ δε μιλάμε απλώς για 
ξύλο. Πρόκειται για δούγες που κρά-
τησαν μέσα τους κρασί, που το βοή-
θησαν να γίνει ό,τι έγινε.

Του οφείλετε λοιπόν…
Έ, ναι! Ένα χρέος το νιώθω.

Αντί, λοιπόν, να πετάξετε τα πα-
λιά βαρέλια τι έγινε;
Το σκεφτόμουν καιρό τι μπορούσα 
να κάνω. Έτσι κι αλλιώς μ’ αρέσει να 
ασχολούμαι με κατασκευές. Αλλά με 
το ξύλο δεν είχα «προϋπηρεσία». Μια 
μέρα, λοιπόν, στην αποθήκη του πατέ-
ρα μου έπεσα πάνω σε μια παλιά, ξύλι-
νη πλάνη του παππού μου. Τότε απο-
φάσισα να πλανήσω τις δούγες. 

Από τις καπνισµένες στον ατµό δούγες 
ενός καλού βαρελιού,  οι οποίες 
ανατρέπουν ακόµη και το «µόνο ο 
άνθρωπος έχει ψυχή»  του Ντεκάρτ, αφού 
εκεί, µέσα τους, ζει µια µικρή ή µεγαλύτερη 
ζωή, ένα κρασί, που στρογγυλεύει, 
ωριµάζει, ολοκληρώνεται, ο ∆ηµήτρης 
Καραδήµος κατασκευάζει έπιπλα για  το 
οινοποιείο του αλλά και ξύλινα καράβια  για 
να ταξιδεύουν τα όνειρα των φίλων του...
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Όλα άρχισαν από μια πλάνη;
Όπως πολλά πράγματα στη ζωή… α-
πό μια πλάνη ξεκινάνε. Μετά απο-
συναρμολόγησα τα βαρέλια, έψαξα, 
διάβασα και αγόρασα τα απαραίτη-
τα εργαλεία. Και πρώτα πρώτα μια η-
λεκτρική πλάνη χειρός, γιατί η παλιά 
του παππού δεν έκανε δουλειά! Στη 
συνέχεια πήρα ένα ρούτερ και τέλος 
έφτιαξα ένα σταθερό τριβείο με τύ-
μπανο. Πάνω στο τριβείο προσάρμο-
σα μια φρέζα, για να γίνεται η δου-
λειά πιο εύκολα.

Και δουλεύετε μόνος σας;
Έ όχι και μόνος μου. Έχω και βοηθό! Τον 
καλύτερο. Είναι ο μικρός μου, ο Φώτης.

Έχει και ο μικρός το χάρισμα;
Αν έχει… χειρότερος αυτός! Δεν κά-
θεται ποτέ άπραγος.

Σας βλέπω που μιλάτε με ενθου-
σιασμό. Σας αρέσει πολύ να κατα-
σκευάζετε;
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι απλώς κατα-
σκευή. Είναι μεταμόρφωση. Σαν να δί-
νεις μια δεύτερη ευκαιρία στις δούγες 
να δείξουν πόσο όμορφες και εκλεπτυ-
σμένες είναι. Αυτό που έχω καταλάβει 
είναι ότι το παρελθόν, τη ζωή των παπ-
πούδων μας και των πατεράδων μας 
θα ‘πρεπε να τη γνωρίζουμε και να την 
εκτιμάμε περισσότερο. Εκείνοι αγνοώ-

ντας τις έννοιες και τις θεωρίες είχαν 
σωστά κριτήρια και στάση ζωής.

Τι ακριβώς εννοείτε;
Εννοώ ότι δεν πετάγανε τίποτα. Δι-
ορθώνανε, μαστορεύανε, αντάλλασ-
σαν. Δε θα ξεχάσω μια εικόνα. Τη 
μάνα μου νέα, μαζί με άλλες γυναί-
κες του χωριού, να κόβουνε σε λω-
ρίδες τις πλαστικές σακούλες και να 
τις πλέκουν φτιάχνοντας πολύχρω-
μα πλαστικά στρογγυλά καλοκαιρι-
νά χαλάκια! Στην Ελλάδα η υφαντι-
κή άλλωστε έχει παράδοση».

Όπως και η αμπελουργία. Λοιπόν 
πότε ξεκινήσατε να δίνετε «δεύτε-
ρη ζωή» στις δούγες σας;
Νομίζω ήταν το 2013. Ήταν η εποχή 
που οργανώναμε βραδιές οινογευσί-
ας στην υπόγεια κάβα μας. Ψάχναμε 
για καρέκλες. Μεγάλο το κόστος… Τό-
τε μου γεννήθηκε η ιδέα της ιδιοκατα-
σκευής. Μόνο που ο χώρος ήταν μικρός 
και άρα έπρεπε να αποθηκεύονται, ά-
ρα έπρεπε να είναι σπαστές. Ήταν πολύ 
δύσκολο. Μέχρι να βρω τον τρόπο μου 
πήρε πολύ χρόνο! Η πρώτη καρέκλα εί-
ναι συλλεκτική και μισοτελειωμένη. Ά-
μα ξεκινήσεις βέβαια δεν υπάρχει γυρι-
σμός. Φτιάξαμε σκαμπό για το οινοποι-
είο, μικρά τραπεζάκια… και είναι ωραίο 
που όλα τα πράγματα είναι χρηστικά 
και σε συνάφεια με το κρασί.  

Συνέντευξη Δημήτρης Καραδήμος
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Θεσµικά  Αποστάγματα

Μηχανήματα απόσταξης 
για παραγωγή αλκοολούχων  ποτών 
και ΙΝΟΧ αποστακτήρες αρωματικών φυτών 

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.

Βιομηχανικοί - Παραγωγικοί - Πειραματικοί 
αποστακτήρες Ποτοποιίας & Αποσταγματοποιίας
Βιοµηχανικοί  Άµβυκες ασυνεχούς απόσταξης 
κατάλληλοι για τσίπουρο, τσικουδιά, μπράντι, ούζο
Παραδοσιακά Καζάνια για τσίπουρο & τσικουδιά 

Άμβυκες αιθέριων ελαίων

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

Μελέτη Κατασκευής και Εγκατάστασης

Μεταφορά & Τοποθέτηση

Συντήρηση & Επισκευή στο χώρο σας

Ε ξαιρούνται από την υποχρέωση έκδο-
σης φορολογικών στοιχείων όσοι παρά-
γουν τσίπουρο για ιδιοκατανάλωση, α-

πό τη νέα αποστακτική περίοδο που ξεκινά την 
1η Αυγούστου του 2017. Παράλληλα, εισάγεται 
περιορισμός ως προς την ποσότητα και συγκε-
κριμένα στα 120 κιλά ανά σεζόν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για το 
«πλαστικό» χρήμα, που ψηφίστηκε επί της αρ-
χής από το ελληνικό κοινοβούλιο, προβλέπε-
ται η εξαίρεση ως προς την υποχρέωση έκδο-
σης φορολογικών στοιχείων, μόνο για τις πε-
ριπτώσεις των δικαιούχων παραγωγής (φυσι-
κών) προσώπων που παράγουν τσίπουρο, απο-
κλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια τα μέλη 
της οικογένειάς τους ή τους προσκεκλημένους 
τους. Εκτός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 108 
του νομοσχεδίου προβλέπεται «κόφτης» στα 
120 κιλά, κατ’ ανώτατο όριο, ανά αποστακτική 
περίοδο και ανά φυσικό πρόσωπο, σε αντίθεση 
με το νόμο 2969/2001 για την «Αιθυλική Αλκο-
όλη και τα αλκοολούχα ποτά», που δεν έθετε πε-
ριορισμούς ως προς την διακινούμενη ποσότη-
τα. Οι ρυθμίσεις υπαγορεύονται από την εργα-
λειοθήκη ΙΙ του ΟΟΣΑ, ορίζεται στο νομοσχέδιο 
για το «πλαστικό» χρήμα, θα τεθούν σε ισχύ από 
την 1η Αυγούστου του 2017, ημερομηνία κατά 
την οποία εκκινεί η νέα αποστακτική περίοδος.
Υπενθυμίζεται ότι, ο νόμος του 2969/2001, 
προέβλεπε πως η διάθεση του προϊόντος από-
σταξης, από τους διήμερους,  πραγματοποιείται 
από τους ίδιους τους παραγωγούς ή τους αγο-
ραστές με τα φορολογικά στοιχεία που προβλέ-
πονται από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 500 ΕΩΣ 1.500 ΕΥΡΩ

Με βάση των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του 
εθνικού τελωνειακού κώδικα, επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ, σε μικρούς α-

Όριο τα 120 κιλά 
στην ιδιοπαραγωγή 
τσίπουρου από τον 
Αύγουστο του 2017
Θα εξαιρούνται από την έκδοση φορολογικών στοιχείων µόνο όσοι 
παράγουν τσίπουρο για ιδιοκατανάλωση την επόµενη περίοδο

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλέξανδρος Μπίκας
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Μηχανήματα απόσταξης 
για παραγωγή αλκοολούχων  ποτών 
και ΙΝΟΧ αποστακτήρες αρωματικών φυτών 

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.

Βιομηχανικοί - Παραγωγικοί - Πειραματικοί 
αποστακτήρες Ποτοποιίας & Αποσταγματοποιίας
Βιοµηχανικοί  Άµβυκες ασυνεχούς απόσταξης 
κατάλληλοι για τσίπουρο, τσικουδιά, μπράντι, ούζο
Παραδοσιακά Καζάνια για τσίπουρο & τσικουδιά 

Άμβυκες αιθέριων ελαίων

Ο Θεόφιλος Μ. Παυλίδης, συνεχίζει αυτή την παράδοση 

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

Μελέτη Κατασκευής και Εγκατάστασης

Μεταφορά & Τοποθέτηση

Συντήρηση & Επισκευή στο χώρο σας

ΑΛΛΟΘΙ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
Σε κατακόρυφη αύξηση 
της παράνοµης διακίνησης 
αφορολόγητης αλκοόλης, 
αµφίβολης ποιότητας οδηγούν οι 
ρυθµίσεις για το καθεστώς µικρών 
αποσταγµατοποιών, σύµφωνα µε 
τον κλάδο της παραγωγής ποτών, 
αποσταγµάτων και οίνων  (ΣΕΑΟΠ, 
ΕΝΑΠΑΠΕ , ΣΕΟ). 
Με ανακοίνωσή τους οι παραγωγοί 
εκφράζουν την απογοήτευσή τους 
σηµειώνοντας ότι «Οι προτεινόµενες 
ρυθµίσεις, όχι µόνο δεν δίδουν λύση 
αλλά θα συµβάλλουν καθοριστικά 
στην περαιτέρω στρέβλωση της 

αγοράς αλλά και στην αύξηση 
της παράνοµης διακίνησης 
αφορολόγητης αλκοόλης». 
Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για 
«άλλοθι νοµιµότητας για την 
παράνοµη διακίνηση αποσταγµάτων, 
από «το γεγονός ότι εισάγεται 
εξαίρεση από την υποχρέωση 
φορολογικών στοιχείων για ποσότητα 
120 κιλών που προορίζονται για 
οικογενειακή χρήση και µπορούν να 
διακινούνται ελεύθερα, κάτι που είναι 
είναι δηλωτικό είτε µνηµειώδους 
ευήθειας είτε κραυγαλέας κακής 
πίστης».

ποσταγματοποιούς, που διαθέτουν στην κατανά-
λωση το προϊόν τους, σε περίπτωση που παραβαί-
νουν τους όρους που τίθενται και διέπουν την πα-
ραγωγή τσίπουρου, το οποίο προορίζεται για ιδία 
κατανάλωση. Παράλληλα, διοικητικό πρόστιμο 
500 ευρώ θα επιβάλλεται σε μικρούς αποσταγμα-
τοποιούς, οι οποίοι διαθέτουν ή διακινούν τσίπου-
ρο, χωρίς τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία ή 
συνοδευτικά παραστατικά, κατά περίπτωση, δηλα-
δή δεν κόβουν απόδειξη.
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Θεσµικά  Ζυθοποιία

Σ την κατεύθυνση αυτή επιδιώκουν ένα πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δυνατότητα παραγω-
γής και εμφιάλωσης από τα ζυθοποιεία πο-

τών από ζύμωση, όπως ο μηλίτης, τον οποίο εισά-
γουμε αυτή τη στιγμή σε ποσοστό 100%. 
Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης στις 
14 Δεκεμβρίου, επεσημάνθηκε η ανάγκη μεγα-
λύτερης ελευθερίας στη χρήση σακχαρούχων 
πρώτων υλών,  όπως τα φρούτα,  και την παρα-
γωγή αντίστοιχων προϊόντων με μεγάλη εξαγω-
γική δυναμική. Όπως εξήγησαν, αυτή η  δυνα-
τότητα μέχρι τώρα δεν δίνεται εξαιτίας των αγκυ-
λώσεων του απαρχαιωμένου εθνικού νομικού 
πλαισίου της ζυθοποιίας για το οποίο ο χρόνος έ-
χει κολλήσει στο 1922 και το Βασιλικό Διάταγμα 
για την καθαρότητα της μπύρας.
Εξέφρασαν δε, το παράπονο πως παρά τις συνε-
χείς κρούσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, δεν έ-
χουν κατορθώσει να συζητήσουν το θέμα. Κομβι-
κής σημασίας και η μείωση του ΕΦΚ στην μπύ-
ρα καθώς το συνολικό φορολογικό κόστος ανά ε-
κατόλιτρο μπύρας  αγγίζει τα 62 ευρώ, την ώρα 
που στη Γερμανία και την Τσεχία κυμαίνεται στα 
9, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής μπύρας.  Σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς της Ένωσης το προσδοκώμενο όφελος 
των 160 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚ δεν πρόκειται 
να επιτευχθεί δεδομένης της πτώσης 13-15% στις 
πωλήσεις μπύρας το 2ο εξάμηνο 2016.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 1,9 ∆ΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Τα 3,8 εκατ. εκατόλιτρα μπύρας έφτασε η παρα-
γωγή των εργοστασίων που λειτουργούν στη χώ-
ρα μας το 2015 καλύπτοντας το 90% της μπύ-
ρας που καταναλώνεται στη χώρα. Ο συνεχώς 
αναπτυσσόμενος κλάδος, που το 2009 μέτρα-
γε 13 εταιρείες για να φτάσει τις 35, αποτελεί πυ-
λώνα στήριξης της οικονομίας συνεισφέροντας 
στα φορολογικά έσοδα 1,9 δις ευρώ τα τελευταία 
6 χρόνια. Δημιούργησε προστιθέμενη αξία στην 
εγχώρια αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης, η 
οποία για το 2015 ανήλθε στα 494 εκατ. ευρώ. 

Προσθήκη φρούτων 
και παραγωγή μηλίτη  
ζητά η ζυθοποιία 
Στην Ελλάδα επιτρέπεται η πώληση µπύρας µε φρούτα αλλά 
απαγορεύεται η παραγωγή της και αυτό θέλει να αλλάξει η Ένωση 
Ζυθοποιών που ζητά παράλληλα τη συµµετοχή της στα επενδυτικά 
µέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μαρίνα Σκοπελίτου 
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Bernard  
Dumont
«H επικείµενη αύξηση 
της αµπελουργικής 
ζώνης της Champagne, 
που θα επιτρέψει 
την αναφύτευση των 
παλαιών «κουρασµένων» 
αµπελώνων που πάσχουν 
από ασθένειες και ιούς, θα 
ενισχύσει τη διατήρηση του 
συνόλου της παραγωγής 
και της ποιότητας.»
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Η CHAMPAGNE 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟ ΚΡΑΣΙ
Αν µάλιστα, σύµφωνα µε τον οινοποιό Bernard Dumont, το ιδιαίτερο 
terroir της συνδυαστεί µε τις σωστά προσαρµοσµένες ποικιλίες και 
τη γνώση τριών αιώνων οινοπαραγωγής, προκύπτει ο γνωστός 
ακαταµάχητος συνδυασµός µε την υψηλή εµπορική ζήτηση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Στον Λάζαρο Γατσέλο

Ε 
ίναι πλέον βέβαιο, σύμφωνα με 
τον Bernard Dumont, του ιστο-
ρικού οίκου της Champagne, 
ότι η ποιοτική πρόοδος στη 
champagne προέρχεται κατά 

κύριο λόγο από το αμπέλι και όχι από κά-
ποια ιδιαίτερη τεχνική στην οινοποίησή 
της. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, η επι-
κείμενη αύξηση της αμπελουργικής ζώ-
νης, που θα επιτρέψει την αναφύτευση 
των παλαιών «κουρασμένων» αμπελώνων 
που πάσχουν από ασθένειες και ιούς, θα ε-
νισχύσει τη διατήρηση του συνόλου της 
παραγωγής και της ποιότητας.

Με βάση τις φιλοσοφικές σας αρχές 
στην καθημερινότητα και την οινοποί-
ηση, ποια στοιχεία θεωρείται ως ακρο-
γωνιαία για τη champagne ως κρασί; 
H champagne είναι όπως όλα τα κρασιά: 
Προέρχεται από ένα συγκεκριμένο και ι-
διαίτερο terroir. Όταν αυτό συνδυαστεί 
με σωστά προσαρμοσμένες ποικιλίες και 
με τη γνώση τριών αιώνων οινοπαραγω-
γής προκύπτει αναμφίβολα ένας πολύ 
δυνατός πυρήνας προϊόντος.  
 
Και ποια για τη Champagne, τώρα ό-
μως ως οινοπαραγωγική περιοχή;
Η Champagne χαρακτηρίζεται γενικά α-
πό ένα δροσερό-ψυχρό ωκεάνιο κλίμα. 
Επιπλέον, το κλίμα στην Cote de Bar εί-
ναι λίγο πιο ηπειρωτικό με ζεστά καλο-

καίρια και κρύους χειμώνες. Αυτά τα 
δύο στοιχεία μαζί με τη Διεπαγγελματι-
κή της, την CIVC, η οποία οργανώνει τις 
σχέσεις μεταξύ των αμπελουργών και 
των μεγάλων εμπόρων και σπιτιών πι-
στεύω πως είναι τα τρία θεμελιώδη στοι-
χεία της ως οινοπαραγωγικής περιοχής.
 
Mεγάλος αριθμός επαγγελματιών συζη-
τούν τις αλλαγές και εξελίξεις σε κάθε 
πτυχή της Champagne ως κρασί. Ποιες 
από αυτές θεωρείτε πως είναι οι σημα-
ντικότερες ανατρέχοντας στη δεκαετία; 
Η Champagne θεωρείται από πολλούς, ε-
ντός και εκτός ζώνης ένα τεχνολογικό κρα-
σί. Αυτή η άποψη δείχνει ν’ αλλάζει. Είναι 
πλέον βέβαιο ότι η ποιοτική πρόοδος προ-
έρχεται κατά κύριο λόγο από το αμπέλι, και 
όχι μόνο από την οινοποίηση και τον εξο-
πλισμό. Η σωστή γνώση της ζωηρότητας 
του πρέμνου, η κατεργασία του εδάφους 
με μηχανικό και όχι με χημικό τρόπο και η 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος με 
την άμεση μείωση και τη σωστή χρήση των 
φυτοπροστατευτικών είναι βασικοί άξονες 
για τη βελτίωση όχι μόνο της ποιότητας της 
Champagne αλλά και της ζώνης.

Arbanne, Petit Meslier and Pinot Blanc 
είναι τρεις ποικιλίες της Champagne 
σχεδόν άγνωστες στους περισσότε-
ρους οινόφιλους. Πιστεύετε πως αυ-
τές οι δευτερεύουσας σήμερα σημασί-

ας ποικιλίες θα κερδίσουν έδαφος; 
Νομίζω ότι η εξέλιξη αυτών των ποικι-
λιών θα είναι περιορισμένη σε ορισμένα 
μόνο κρασιά για το άμεσο μέλλον. Μιλώ-
ντας γενικότερα, τo Pinot Noir, το Pinot 
Meunier και το Chardonnay θα παραμεί-
νουν για αρκετό καιρό οι ποικιλίες ανα-
φοράς στους οίνους της Champagne.
 
Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για 
champagne προκαλεί κατά καιρούς ελ-
λείψεις προϊόντος ακόμα και στις ση-
μαντικότερες αγορές. Πιστεύετε πως 
μια επιπλέον επέκταση της A.O.C θα 
ρύθμιζε το πρόβλημα;
Πράγματι είμαστε (στην ευρύτερη περι-
οχή της Champagne) στις παρυφές μιας 
επιπλέον αύξησης της ζώνης. Χαίρομαι 
που ακούω αυτή την ερώτηση, καθώς λί-
γοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτές τις κινή-
σεις. Οι νέες περιοχές κυρίως σε πλαγιές 
που προορίζονται για την αύξηση της ζώ-
νης, θα επιτρέψουν την αναφύτευση των 
παλαιών «κουρασμένων» αμπελώνων 
που πάσχουν από ασθένειες και ιούς. Ε-
πίσης θα επιτρέψει τη διατήρηση του συ-
νόλου της παραγωγής και της ποιότητας. 
Τα συμπεράσματα δικά σας.
 
Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας τις 
βασικές αρχές του Terra Vitis, ως εκ-
φρασμένος υπέρμαχός της. 
Η πιστοποίηση «Terra Vitis»   

Όσοι αναζητούν την 
απόλυτη πρωτόγνωρη 

εµπειρία σε µια 
champagne θα 

πρέπει αναµφίβολα να 
δοκιµάσουν τη Solera 

R. Dumont et fils.
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δημιουργήθηκε από και για τους αμπε-
λουργούς-οινοποιούς. Terra Vitis είναι 
η σφραγίδα που δόθηκε από Γάλλους μι-
κρούς αμπελουργούς και οινοποιούς 
(wine growers) που σέβονται τη φύση, τον 
άνθρωπο και το κρασί. Πριν από 15 χρό-
νια, μια ομάδα οινοποιών αμπελουργών 
συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν 
Terra Vitis.  Ήταν πρόδρομοι της ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης, καθώς ξεκίνησαν τη 
μεθοδική κι οργανωμένη χρήση φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνικών. Οι στόχοι 
της πιστοποίησης είναι απλοί: Πρωτίστως 
ο σεβασμός στο περιβάλλον και στο terroir 
και στη συνέχεια να ικανοποιήσουμε τις 
διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των κα-

ταναλωτών. Το να ανήκεις στο Terra Vitis 
σημαίνει επίσης να αποδέχεσαι ένα σύνο-
λο κανόνων στην αμπελοκαλλιέργεια. Τα 
μέλη χρησιμοποιούν φιλικές προς το πε-
ριβάλλον τεχνολογίες για να δημιουργή-
σουν τα κρασιά τους.

Πολλοί σημαντικοί άνθρωποι του κρα-
σιού παγκοσμίως περιγράφουν το νό-
το της περιοχής της Champagne ως το 
blue chip της περιοχής. Συμφωνείτε 
με αυτή την άποψη. Ναι, όχι και γιατί;  
Ιστορικά θα πρέπει να αναφερθεί πως τα 
νότια χωριά της Champagne αποτελούν 
ένα terroir αρκετών αιώνων διαθέτοντας 
συνεχή αμπελουργικό πολιτισμό, παρό-
μοιο με αυτόν τόσο της Βουργουνδίας, 
όσο και της περιοχής βόρεια της Reims. 
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Μονή 
του Clairvaux ιδρύθηκε από Κιστερσια-
νούς μονάχους το 1115 που ταξίδευαν α-
πό το Citeaux και οι οποίοι φύτεψαν και 
τα πρώτα Pinot Noir.  Ακολούθως, τα οι-
νοποιεία της περιοχής είναι δυναμικά 
και προσφέρουν ιδιαίτερες σαμπάνιες.  
Τέλος, το περιβάλλον των αμπελώνων 
είναι φυσικό με πολλά δάση και αυτό α-
νταποκρίνεται στις προσδοκίες ενός υγι-
ούς προϊόντος για τον καταναλωτή.

Πιστεύετε πως η δημιουργία μιας νέ-
ας «ελαφρότερης champagne» θα βοη-
θούσε στην επανάκτηση μεριδίων στις 
παραδοσιακές αγορές έναντι των σημα-
ντικότερων ανταγωνιστών του προϊό-
ντος όπως π.χ στην αγορά της Βρετανί-
ας (παρακαλώ θεωρήστε την «ελαφρότε-
ρη champagne» ως παράδειγμα προερχό-
μενο από τη μέθοδο Charmat με τις πα-
ραδοσιακές ποικιλίες της Champagne, 
για ανταγωνισμό του Prosecco). 
 Όχι, πιστεύω πως θα λειτουργούσε με τον 
ακριβώς αντίθετο τρόπο. Η champagne 
διακρίνεται από τα άλλα αφρώδη για την 
αρωματική ένταση, τη μεταλλικότητα, 
την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορ-
φία των στυλ. Οι καταναλωτές που ψά-
χνουν αυτά τα «ελαφρά» χαρακτηριστικά 
δεν θα μπορέσουν ποτέ να εκτιμήσουν 
την champagne στην ουσία της. Κάθε α-
φρώδης οίνος έχει τη θέση του στην αγο-
ρά, στη Βρετανία η αγορά της σαμπάνιας 
παραμένει εξαιρετικά δυναμική.

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα 
reserve wines στην τελική ποιότητα; 
Η μεγαλύτερη αγορά της σαμπάνιας εί-
ναι η Βρετανία. Εκεί αναμφίβολα αγα-

πούν τη σταθερότητα και την επαναλη-
ψιμότητα στο χαρακτήρα ενός προϊό-
ντος. Το αποθεματικό κρασί διασφαλίζει 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
 
Θεωρείτε τη μηλογαλακτική μετατρο-
πή σημαντική για το τελικό ύφος και 
ποιότητα της champagne; 
Ναι, είμαι κατηγορηματικός. Το να κά-
νεις τη μηλογαλακτική ζύμωση παρέχει 
μικροβιολογική σταθερότητα και μεγαλύ-
τερη αρωματική πολυπλοκότητα. Επίσης 
επιτρέπει να μην χρησιμοποιούμε μεγά-
λες δόσεις SO2 με τις γνωστές αρνητικές 
συνέπειες: αναγωγικά αρώματα, αλλεργί-
ες από στο καταναλωτικό κοινό κ.ο.κ.
 
Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη 
χρήση δρυός; Αποτελεί πραγματικό 
εργαλείο για την απόδοση του τόπου 
παραγωγής του κρασιού ή τρόπο κρυ-
ψίματος αδυναμιών;
Το δρύινο βαρέλι είναι μέρος της ιστορίας 
του κρασιού για περισσότερα από 2.000 
χρόνια. Παλαιότερα, κάθε χωριό είχε τον 
δικό του βαρελοποιό και κάποια λίγα οινο-
ποιεία το δικό τους βαρελοποιείο. Το ξύλο 
που χρησιμοποιούσαν προερχόταν κυρί-
ως από τα τοπικά δάση στα οποία είχε πρό-
σβαση ο βαρελοποιός. Ο χαρακτήρας αυ-
τών των τοπικών βιοτεχνιών μαζί με την 
ιδιαιτερότητα των μικρών δασών προσέ-
φεραν επιπλέον διαστάσεις στην απόκτη-
ση μοναδικότητας και στην αυθεντικότητα 
της γεύσης του τελικού προϊόντος. Γενικά, 
η χρήση του βαρελιού επηρεάζει το γευ-
στικό προφίλ του οίνου και έχει επίπτωση 
στον τρόπο που το οξυγόνο ενσωματώνε-
ται στο κρασί. Στις μέρες μας απαιτείται η 
χρήση πολύ καλής ποιότητας σταφυλιών 
σε συνδυασμό με ιδιαίτερα υψηλή ποιότη-
τα δρυός για να οδηγηθούμε σε πραγματι-
κά μοναδικά μονοπάτια ισορροπίας. 
 
To στυλ της Solera στη champagne εί-
ναι μοναδικό, καθώς αναδεικνύει επι-
πλέον διαστάσεις απόλαυσης στον οι-
νόφιλο. Ποια είναι όμως η πραγματική 
ισορροπία σε αυτό το στυλ; 
Η ισορροπία στη champagne επιτυγχάνεται 
με το χρόνο. Η μέθοδος Solera προσφέρει έ-
ναν παράγοντα για πρόσθετο βάθος και πο-
λυπλοκότητα. Διαρκεί ένα ολόκληρο χρό-
νο με στόχο να γίνει η σωστή ενσωμάτωση 
οίνων διαφορετικών χρόνων πριν την εμ-
φιάλωση. H πολυεπίπεδη έκφραση των α-
ρωμάτων και το γεμάτο σώμα και η πολύ-
πλοκη επίγευση είναι το αποτέλεσμα.  

Μόνο µε επιµονή στη λεπτοµέρεια 
µπορεί κάποιος να φτάσει σε υψηλά 
ποιοτικά επίπεδα, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις ακραίου κλίµατος όπως 
αυτό της champagne πιστεύουν 
οι ταλαντούχοι συντελεστές του 
κτήµατος R. Dumont et fils.
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Κάθε στυλ champagne 
έχει διαφορετικές 

τεχνικές απαιτήσεις για 
να φτάσει στην ισορροπία

Γενική άποψη του οινοποιείου 
R. Dumont et fils που αποδίδει 
τις πραγµατικές διαστάσεις του 
µικρού και του µεγάλου για την 
περιοχή της Champagne.

Με σεβασµό στη φύση ο 
άνθρωπος πρέπει να παράγει 
κρασί πιστεύουν στο οινοποιείο 
R. Dumont et fils. Οι ίδιοι 
δηλώνουν πως το Terra Vitis 
είναι η σφραγίδα που δόθηκε από 
Γάλλους µικρούς αµπελουργούς 
και οινοποιούς (wine growers) που 
σέβονται τη φύση, τον άνθρωπο 
και το κρασί.
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The Grower 
Champagne 
Τasting Μέρος 2ον
Πολλοί τους έχουν χαρακτηρίσει ως το 
νέο µεγάλο εύρηµα της πιο παραδοσιακής 
ζώνης ονοµασίας προέλευσης. Άλλοι πάλι 
διατυµπανίζουν εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόµη 
την απότοµη άνοδο και εξωστρέφειά τους την 
τελευταία δεκαετία, πως το παιχνίδι στη Cham-
pagne πάντα θα παίζεται από τα µεγάλα σπίτια 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Χρήστος Κανελλακόπουλος 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  STUDIO ALL4MAT

Α ναμφισβήτητο εί-
ναι ότι οι   growers 
champagne αυξά-
νουν διαρκώς τα 
μερίδιά τους στην 

αγορά και ισχυροποιούν τη 
θέση τους στα εσωτερικά παι-
χνίδια διαχείρισης της A.O.C 
Champagne. Και αυτή ήταν η 
κεντρική ιδέα του σεμιναρίου  
οργανοληπτικού ελέγχου, που 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Ο-
κτωβρίου από την Πανελλή-
νια Ένωση Πτυχιούχων Οινο-

λόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) και το ο-
ποίο ήταν το δεύτερο στη σει-
ρά μετά το αντίστοιχο του Μα-
ΐου 2015.  Στα συγκεκριμέ-
να σεμινάρια οι συμμετέχο-
ντες έχουν την ευκαιρία να ε-
νημερωθούν για τις τεχνικές 
στην παραγωγή αφρωδών οί-
νων που εφαρμόζονται και ε-
ξελίσσονται στην Καμπανία 
(Champagne), δοκιμάζοντας 
ταυτόχρονα τυπικά δείγματα 
grower champagne (Γαλλία), 
δηλαδή κρασιά πολύ μικρών 
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Il patrimonio salvato

και μικρομεσαίων παραγωγών που δι-
ατηρούν τη δική τους παράδοση και 
διαφοροποιούνται από τη μεγάλη μά-
ζα των παραγομένων οίνων σαμπάνιας 
που διακινούνται κάτω από την ευθύνη 
των μεγάλων οίκων.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκαν 
τα στοιχεία που καθιστούν την περιοχή της 
Καμπανίας τόσο μοναδική από πλευράς ε-
δαφικού προφίλ με διαφορετικές υποζώ-
νες, όσο και η διαφορετικότητα στις καλλι-
εργούμενες ποικιλίες και πρακτικές ανάλο-
γα με τον γεωγραφικό προσανατολισμό και 
το κλίμα κάθε υποπεριοχής. 

∆Ω∆ΕΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

Στα πλαίσια της οργανοληπτικής δοκιμής 
οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να δοκιμά-
σουν 12 διαφορετικούς τύπους Champagne 
κι ένα μη αφρώδες κρασί της περιοχής, με 
το κάθε κρασί να διαφοροποιείται στυλιστι-
κά από όλα τα υπόλοιπα. Επιπλέον δοκιμά-
στηκε εμβόλιμα τυφλά και οίνος που έχει 
παραχθεί με την παραδοσιακή μέθοδο αλ-
λά σε άλλη περιοχή του πλανήτη. 
Στην παρουσίαση σημαντική ήταν η συμ-
μετοχή ως εισηγητή του Δημήτρη Σκου-
τέλα, έμπειρου οινολόγου και μέλους της 

ΠΑΝ.Ε.Π.Ο, με προϋπηρεσία στον κλάδο και 
ειδικότερα στην Καμπανία όπου εργάζεται. 
Αναλύθηκε επίσης το θεσμικό πλαίσιο κά-
τω από το οποίο η Διεπαγγελματική της Κα-
μπανίας προσπαθεί να οργανώσει και να δι-
ατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της περιοχής 
και των παραγόμενων σε αυτήν κρασιών 
προς όφελος των οινοποιών αλλά και των α-
μπελοκαλλιεργητών, διατηρώντας την πο-
λύ καλή τιμή αγοράς της πρώτης ύλης (φέ-
τος διαμορφώθηκε στα 6 ευρώ/κιλό) σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Παρόλο που η κατανάλωση των αφρωδών 
κρασιών ανά τον κόσμο έχει αυξηθεί   
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περισσότερο από 30% την τελευταία 15ετία, 
η Champagne δέχεται ταυτόχρονα ισχυρό α-
νταγωνισμό τόσο από τους οίνους Prosecco 
της Ιταλίας όσο και από τους Cava της Ισπα-
νίας, ενώ στον ανταγωνισμό εισέρχονται συ-
νεχώς νέοι παραγωγοί από χώρες όπως η 
Νέα Ζηλανδία ή πρόσφατα η Μεγ. Βρετανία.
Βέβαια η περιοχή της Καμπανίας διαθέτει 
μια απαράμιλλη παράδοση και φήμη και 
μέσω των οίνων που παρουσιάστηκαν και 
δοκιμάστηκαν στο σεμινάριο αναδείχθηκε 
αυτή η ιδιαιτερότητα, δίχως ο εμβόλιμος οί-
νος να στερείται ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών. Επιπλέον αναδύθηκε η δυναμική που 
έχουν και η επιδιωκόμενη διαφοροποίηση 
που προσπαθούν να πετύχουν οι ανεξάρτη-
τοι παραγωγοί (growers champagne) .
Οι οίνοι που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο 
επιλέχτηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κα-
λύπτουν όλες τις στυλιστικές διαφοροποιή-

σεις που περιλαμβάνει ο γενικά εύκαμπτος 
τίτλος «παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής α-
φρωδών». Επιγραμματικά, μιας και ο όγκος 
των πληροφοριών γύρω απο τις champagne 
είναι ανεξάντλητος, θα πρέπει να αναφερ-
θούν τα ακόλουθα. Η θέση της περιοχής ως 
προς το γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται 
διακρίνεται ως τόπος από τον συνδυασμό 
του ωκεάνιου και ηπειρωτικού κλίματος. Το 
ασβεστολιθικό υπόβαθρο των εδαφών επι-
δρά στην υδατική επάρκεια των αμπελιών ε-
νώ το ανάγλυφο της περιοχής, όπου κυριαρ-
χούν οι χαμηλοί λόφοι, διαδραματίζει ουσι-
αστικό ρόλο όσον αφορά την αποστράγγιση 
των αμπελώνων αλλά και στην έκθεση στην 
ηλιοφάνεια που είναι ουσιώδης στην εν λό-
γω περιοχή. Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρί-
σκονται σε ατελείωτες παραλλαγές στην Κα-
μπανία δημιουργώντας ποικίλους συνδυα-
σμούς μοναδικούς για κάθε αμπελοτόπι.
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Οι κυρίαρχες
ποικιλίες
Οι κυριότερες ποικιλίες που 
καλλιεργούνται στο µεγαλύτερο 
ποσοστό των αµπελώνων της 
Καµπανίας είναι το Chardonnay 
(30%), το Pinot Νoir (38%) και το 
Pinot Μeunier (32%). Οι ποικιλίες 
Arbanne, Pinot Blanc και Petit 
Meuslier ακολουθούν µε σηµαντικά 
µικρότερα µερίδια φυτεύσεων.
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Θα πρέπει να αναφερθεί πως κατά 
τη διάρκεια της γευσιγνωσίας της 
ΠΑΝ.Ε.Π.Ο δόθηκαν στοιχεία για 
την κατάσταση της αµπελοοινικής 
παραγωγής και αναλύθηκαν 
τεχνικές λεπτοµέρειες για τα στάδια 

οινοποίησης στην παραγωγή αφρωδών 
της Champagne αλλά και θέµατα 
που αφορούν τη νοµοθεσία και στους 
τρόπους ελέγχου της ποιότητας των 
οίνων. Το τρίτο αντίστοιχο σεµινάριο 
προγραµµατίζεται για την άνοιξη.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΠΡΕΛΑ
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δοκιμά-
στηκαν σαμπάνιες τόσο μονοποικιλιακές 
από Chardonnay και Pinot Νoir και από ό-
λες τις υποζώνες: La Montagne de Reims, 
La Côte des Blancs et La Côte de Sézanne, 
La Vallée de La Marne & La Côte des Bar.
Δοκιμάστηκαν επίσης οίνοι από συνοι-
νοποίηση 2, 3 ή 4 ποικιλιών με διαφορε-
τικές αναλογίες, αλλά και σαμπάνιες με 
ξεχωριστά στυλ όπως η εξαιρετικά σπά-
νια Sclera Champagne που η παραγωγή 
της συγγενεύει με το περίφημο σύστημα 
που εφαρμόζεται στην περιοχή του Herez 

στην Ισπανία για τα περίφημα Sherry, ρο-
ζέ champagne, που πραγματικά αποτελούν 
μικρό ποσοστό ως συνολική παραγωγή.
Επιπλέον, επισημάνθηκε το γεγονός ότι η 
τάση δείχνει να ευνοεί την παραγωγή ροζέ 
champagne στο μέλλον (σε απόχρωση που 
ομοιάζει με το χρώμα των ροζέ οίνων της 
Προβηγκίας). Οι ροζέ σαμπάνιες που πα-
ρουσιάστηκαν ήταν φτιαγμένες με τη μέ-
θοδο της αφαίμαξης, μια τεχνική που δεν 
είναι η πιο συνηθισμένη, καθώς περισσό-
τερες ροζέ παράγονται από αναμείξεις (α-
παιτεί μεγάλη προσοχή και μεγάλη εμπει-
ρία ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέ-

λεσμα τόσο αρωματικής όσο και γευστικής 
ισορροπίας). Επίσης παρουσιάστηκαν σα-
μπάνιες Μillesimme με 5, 8 και 10 χρόνια 
ωρίμανσης που εντυπωσίασαν με το βάθος, 
τη δομή και τη φινέτσα τους . 
Τέλος μια σημαντική πινελιά ήταν η πα-
ρουσίαση του μοναδικού μη αφρώδους οί-
νου ΠΟΠ Καμπανίας, που παράγεται στη 
ζώνη και είναι ένα πολύ ιδιαιτέρου χαρα-
κτήρα ροζέ ξηρό από Pinot Νoir. Θα λέγα-
με ότι είναι η συνέχιση της πρώιμης επο-
χής οινοπαραγωγής της περιοχής πριν τα 
αφρώδη κυριαρχήσουν εκτοπίζοντας πα-
λιότερες οινικές παραδόσεις. 
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ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΝΩ ΚΡΑΣΙ, 
ΑΛΛΟ ΚΑΝΩ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Με την εκθετική αύξηση του αριθµού 
των ζυµοµυκήτων στις πρώτες ώρες 
της ζύµωσης του κρασιού θα µπορούσε 
κανείς να παροµοιάσει τη ραγδαία 
ανάπτυξη του οινοτουρισµού. Και 
βέβαια ποιο άλλο σκηνικό εκτός από τη 
Σαντορίνη θα ήταν το καταλληλότερο για 
το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριό του 

Η δυναμική και επιτυχημένη στον το-
μέα του οινοτουρισμού πορεία της 
Σαντορίνης αλλά και κάποιων άλ-
λων περιοχών όπως η Τοσκάνη, το 
Bordeaux ή η Νάπα έχει προβληθεί 

πολύ με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η ε-
ντύπωση ότι σε αυτό το πεδίο μπορεί να βρει κα-
νείς τον εύκολο δρόμο για την εμπορική επιτυ-
χία. Για όσους λοιπόν προσήλθαν στο Συνέδριο, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Ο-
κτωβρίου στο νησί του Αιγαίου, με την ελπίδα 
να αποκρυπτογραφήσουν τους κώδικες επιτυ-
χίας του οινοτουριστικού προϊόντος έγινε σα-
φές ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθε-

ΚΕΙΜΕΝΟ Χρήστος Κανελλακόπουλος 
* Οινολόγος
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Παγκόσµια 
πρεµιέρα για  
το βιβλίο 
Vocanic Wines
Στη Σαντορίνη, 
προσκεκληµένος 
του 1ου ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου για τον 
Οινοτουρισµό βρέθηκε 
ο πολύ γνωστός Master 
Sommelier John Szabo 
από τον Καναδά. Ο κ. 
Szabo συµµετείχε ως 
κεντρικός οµιλητής µε 
µία ειδική παρουσίαση 
µε θέµα «Exploring 
Τhe World of Volcanic 
Wines». 
Την παρουσίασή του 
προλόγισε η Σοφία 
Πέρπερα κάνοντας 
επίσης αναφορά στο 
νέο του βιβλίο για τα 
ηφαιστειακά κρασιά 
του κόσµου, που 
παρουσιάστηκε στο 
πλαίσιο του συνεδρίου, 
µε τίτλο «Volcanic 
Wines: Salt, Grit and 
Power».

Mια πολυτελής 
έκδοση
Η έκδοση «Volcanic 
Wines: Salt, Grit and 
Power». είναι γραµµένη 
στην αγγλική γλώσσα 
και κυκλοφόρησε τον 
Οκτώβριο του 2016 από 
τον εκδοτικό οίκο Quat-
ro Publishing Group.
Το βιβλίο έχει σκληρό 
εξώφυλλο, µέγεθος 280 
x 235 mm, αποτελείται 
από 256 σελίδες και 
περιέχει πληθώρα 
φωτογραφιών.

Τιµητική βράβευση Μπουτάρη
Ως πιο συγκινητική στιγµή του Συνεδρίου 
χαρακτηρίστηκε η βράβευση του ∆ηµάρχου 
Θεσσαλονίκης και γνωστού οινοποιού Γιάννη 
Μπουτάρη από την Ε∆ΟΑΟ και το ∆ήµο Θήρας 
στην κατάµεση αίθουσα του Συνεδριακού 
Κέντρου. Ο κ. Μπουτάρης, ιδιαίτερα 
συγκινηµένος, µίλησε για την πρώτη επαφή 
του µε τη Σαντορίνη το 1985 που οινοποίησε 
το πρώτο του σαντορινιό κρασί στην κάναβα 
Νοµικού, ενώ έκλεισε την οµιλία του µε τη 
φράση «φυτεύουµε αµπέλια για τα εγγόνια 
µας», υποδηλώντας έτσι την επένδυση ζωής 
που κάνει ο αµπελουργός και οινοποιός. Είχε 
προηγηθεί προβολή βίντεο που περιλάµβανε 
χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την 
προσωπική και επαγγελµατική πορεία του 
Γιάννη Μπουτάρη.

ση και απαιτεί γνώση αλλά και εκπαίδευση, 
αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, έ-
νας καλός οινοποιός δεν είναι αυτονόητο ότι 
θα επιτύχει στον τομέα των οινοτουριστικών 
προϊόντων όπως και αντιστοίχως ένας επι-
τυχημένος οινοτουριστικός προορισμός θα 
εκτινάξει μονομιάς την αξία ή τις πωλήσεις 
καθενός οινοποιείου που βρίσκεται στην πε-
ριοχή αυτή. Άλλωστε το κρασί είναι προϊόν 
και ο τουρισμός υπηρεσία. 
Βέβαια στο ιδιαίτερα πυκνό σε ομιλίες -πε-
ρισσότεροι από 200 σύνεδροι από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό- συνέδριο, ανέβλυζε η 
δυναμική που υπάρχει στον οινικό χώρο γι' 
αυτό το νέο προϊόν.

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Οινοτουρι-
σμό, που έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο 
Πέτρος Μ. Νομικός, οργανώθηκε με την ε-
πιστημονική συνεργασία του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, του ΤΕΙ Αθήνας, του University 
of South Australia και είχε τεθεί υπό την αι-
γίδα των υπουργείων Οικονομίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, του ΣΕΤΕ, της ΕΔΟΑΟ, 
του ΣΕΟ, της ΚΕΟΣΟΕ, της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου και του Δ. Θήρας, ενώ στην έναρ-
ξή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης α-
πηύθυνε χαιρετισμό.
Η τελευταία ημέρα του συνεδρίου ήταν α-
φιερωμένη σε επισκέψεις σε οινοποιεία, ό-
που οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να μυηθούν στα μυστικά της αμπελουργι-
κής τεχνικής και οινοποίησης στη Σαντο-
ρίνη. Τα οινοποιεία που δέχθηκαν τους συ-
νέδρους ήταν τα Βενετσάνου, Μπουτάρη 
και SantoWines. Ακολούθησε περιήγηση 
με σκάφος της Ένωσης Λεμβούχων στην 
καλντέρα και το Ηφαίστειο.
Tο Συνέδριο οργανώθηκε στο πλαίσιο της 
σειράς συνεδρίων IMIC, που διεξάγονται σε 
ετήσια βάση από το 2004, με πρωτοβουλία 
της «Ηλιότοπος Συνέδρια». 
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Μοναδικές γευστικές εμπειρίες 
με την υπογραφή των Cellier

Πάνω από 40  Έλληνες και 
ξένοι παραγωγοί παρουσίασαν 
εκατοντάδες προϊόντα, δίνοντας 
την ευκαιρία στους επισκέπτες 
του 11ου Cellier Wine Fair 
να δοκιµάσουν κρασιά και 
αποστάγµατα του ελληνικού και 
του διεθνούς αµπελώνα αλλά 
και να γευτούν πρωτότυπα cock-
tails και delicatessen γεύσεις. 

Η έκθεση,  που έχει πλέον 
µετατραπεί σε οινικό θεσµό, 
αφού τα τελευταία 11 χρόνια 
φέρνει κοντά παραγωγούς µε 
καταναλωτές, άνοιξε τις πόρτες 
της την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
στο ξενοδοχείο Hilton της 
Αθήνας υπό τους ήχους 
ζωντανής µουσικής και µε 
εντυπωσιακά happenings.

Χαρακτήρα ετήσιου θεσµού έχει λάβει η άνοδος 
των οινοποιών της Πελοποννήσου στη 
Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τον πρόεδρό 
τους, Γιάννη Τσέλεπο. «Ανεβήκαµε 
50 οινοποιεία από την Πελοπόννησο, 
που αντιπροσωπεύουµε το 90% της 

παραγωγής του αµπελώνα της και 
παρουσιάσαµε στο οινόφιλο κοινό 
της Θεσσαλονίκης όλα τα κρασιά 

µας», ανέφερε µεταξύ άλλων στο Wine 
Trails στο περιθώριο της εκδήλωσης που 

οργανώθηκε από τo Wine Plus, το βράδυ 
της ∆ευτέρας 24 Οκτωβρίου. Λ.Λ.

11o CELLIER WINE FAIR

Σε πρώτο πλάνο οι οίνοι της Κρήτης
Τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο που έχουν 
κατακτήσει την 
τελευταία δεκαετία 
στην ελληνική οινική 
σκηνή επιβεβαίωσαν τα 
κρασιά της Κρήτης στην 
εκδήλωση γευσιγνωσίας 
«ΟιNοτικά», που 
πραγµατοποιήθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία 
στο ξενοδοχείο 

Μεγάλη Βρετανία στις 
30 Οκτωβρίου. Στα 
φετινά «ΟιNοτικά» 
συµµετείχαν 23 
οινοποιεία απ’ όλη την 
Κρήτη και οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να 
δοκιµάσουν πάνω 
από 200 διαφορετικές 
ετικέτες. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε από τη 
Vinetum.

Εκδηλώσεις

Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκαν
τα κρασιά της Πελοποννήσου

ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α TOY WINE 
PLUS

ΟΙΝΟΤΙΚΑ 2016
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Τα κρασιά των 
βουνών στη δική 
τους έκθεση

Στην «καρδιά» της χώρας, µε δεκάδες οινοποιεία και 
µεγάλες εκτάσεις αµπελώνων, η Κεντρική Ελλάδα 
είναι µία από τις πιο σηµαντικές -όσο και λιγότερο 
γνωστές- οινικές περιφέρειες. Με στόχο να τη µάθει 
το οινόφιλο κοινό και οι επαγγελµατίες της εστίασης, η 
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Κεντρικής 
Ελλάδας (ΕΝΟΑΚΕ) οργάνωσε στις 20 Νοεµβρίου οµαδική 
παρουσίαση των κρασιών της, µε όνοµα «ΟινοΚεντρικά», 
στο ξενοδοχείο Electra Metropolis των Αθηνών.  Πάνω 
από 800 επαγγελµατίες και καταναλωτές προσήλθαν 
στα πρώτα «ΟινοΚεντρικά» και δοκίµασαν τα κρασιά 21 
οινοποιείων από την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την 
Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τη Φθιώτιδα. 

ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ 2016

Η Κουµανταρία κατέκτησε τους 
οινόφιλους της Βόρειας Ελλάδας
Ενίσχυση της εξαγωγικής του παρουσίας στην 
ελληνική αγορά, επιχειρεί το ΠΟΠ κρασί Κουµανδαρία, 
που αποτελεί κορυφαία έκφραση της κυπριακής 
οινοποιίας και είναι έναν από τους αρχαιότερους οίνους 
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Κατεξοχήν παράδειγµα κρασιού, που κουβαλάει το 
terroir των 14 χωριών, πάνω από τη Λεµεσό όπου 
και παράγεται και µε παράδοση τουλάχιστον 1.000 
χρόνων, η Κουµανδαρία την Τρίτη 8 Νοεµβρίου είχε µια 
γνωριµία µε το οινόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης σε µία 
εκδήλωση που επιµελήθηκε η Wine Plus. «Επιλέξαµε 
τη Θεσσαλονίκη γιατί θεωρούµε ότι σε αυτή την πόλη 
µπορούµε να βρούµε εµπορικούς συνεργάτες», τόνισε 
στο Wine Trails ο Συµεών Κυπραίος, εµπορικός 
ακόλουθος της κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα.

ΚΕΙΜΕΝΟ Λεωνίδας Λιάµης
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Εκδηλώσεις

Στον εκλεκτό κόσµο του ερυθρού οίνου
Τα πιο ακριβά ερυθρά κρασιά της εσοδείας που κυκλοφορεί στην 
αγορά αλλά και ό,τι καλύτερο έχουν στα κελάρια τους σε κόκκινο 
κρασί παρουσίασαν 26 από τα καλύτερα ελληνικά οινοποιεία την 
Κυριακή 27 Νοεµβρίου στην εκδήλωση γευσιγνωσίας «Μεγάλα 
Κόκκινα Κρασιά», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Μαζί 
τους µερικοί από τους πιο σηµαντικούς εισαγωγείς οίνων της 
Ελλάδας, µε σπουδαία κόκκινα κρασιά του διεθνούς αµπελώνα, 
ανάµεσά τους και πανάκριβες ετικέτες, έδωσαν για τρίτη φορά το 
παρόν στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση.

Περισσότερες από 
600 ετικέτες στον 
Χάρτη των Γεύσεων
Ένα ευρύ φάσµα οινικών επιλογών 
από όλη την ελληνική επικράτεια, 
αλλά και την Κύπρο είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν και να γευτούν όσοι 
οινόφιλοι έσπευσαν να επισκεφθούν 
τον 14ο «Χάρτη των Γεύσεων» που 
πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 3-4 
∆εκεµβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Πάνω από 600 ετικέτες, κάποιες εκ των 
οποίων από τα φρέσκα κρασιά εσοδείας 
2016, πληµµύρισαν την Αποθήκη Γ του 
λιµανιού µαζί µε χιλιάδες Θεσσαλονικέων 
αλλά κι επισκεπτών της πόλης. Όπως 
αναφέρθηκε στο Wine Trails από τη 
Μαρία Νέτσικα, του Wine Plus, που είναι ο 
εµπνευστής και διοργανωτής του «Χάρτη 
των Γεύσεων», στη φετινή διοργάνωση 
συµµετείχαν περισσότεροι από 115 
οινοποιοί, αποσταγµατοποιοί και εισαγωγείς, 
ενώ πρώτη φορά υπήρξε και οµαδική 
συµµετοχή από Κύπρο, µε 6 οινοποιεία. 
Όσον αφορά στην προσέλευση, 
υπολογίζεται ότι το Σαββατοκύριακο 
πέρασαν την πύλη της Αποθήκης Γ πάνω 
από 5.000 επισκέπτες. Η παρουσίαση των 
κρασιών συνδυάστηκε και µε µια σειρά 
από παράλληλες εκδηλώσεις όπως οι 
συζητήσεις για τις «Σπουδές του κρασιού 
στην Ελλάδα» µέσα από το «Wine in 
Moderation» που οργάνωσε η Ε∆ΟΑΟ, 
τα σεµινάρια για την απόλαυση του καφέ, 
µαγειρικές επιδείξεις και άλλα.

ΚΕΙΜΕΝΟ Λεωνίδας Λιάµης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
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Η Νάουσα κοιτάει 
τους επιλεκτικούς  
millennials
ΚΕΙΜΕΝΟ Λεωνίδας Λιάµης

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων «Νάουσα η πόλη 
του Οίνου» που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 9-11 
∆εκεµβρίου, βρέθηκε το «σήµα κατατεθέν» της 
περιοχής, το ΠΟΠ Ξινόµαυρο µια πολύ ιδιαίτερη 
ποικιλία, που έχει ένα δικό της πολυδύναµο 
χαρακτήρα, και δίνει όλους τους τύπους κρασιού, 
από ξηρά και παλαιωµένα, µέχρι φρέσκα και 
λευκά, ροζέ, γλυκά, σαµπάνιες κ.λπ.».
Κοινή συνισταµένη των 20 οινοποιών της 
περιοχής και πλειάδας ειδηµόνων περί την 
οινοποίηση, την εµπορία και το marketing του 
οίνου, που συµµετείχαν στην ηµερίδα που 
οργάνωσε ο Γιάννης Καρακάσης, ένας από τους 
δύο master of wine στη Ελλάδα, ήταν ότι πρώτη 
προτεραιότητα στο σχεδιασµό του µέλλοντος για 
το Ξινόµαυρο πρέπει να αποτελέσει η ανάδειξη 
των διαφορετικών οινοπέδιών του.
Όπως επισηµάνθηκε έχουν εντοπιστεί 13 
διαφορετικά αµπελοτόπια, µε βάση τους τύπους 
των εδαφών τους και το χαρακτήρα των 
κρασιών τους. Τέτοια αµπελοτόπια είναι, µεταξύ 
άλλων, η Ράµνιστα, η Γάστρα, η Στράντζα, το 
Βατέµι και ο Παλιοχαλιάς. Το δεύτερο βήµα στο 
δρόµο για το… µέλλον του Ξινόµαυρου Νάουσας 
θα πρέπει να συσχετιστεί µε τις ενδεικνυόµενες 
επεµβάσεις σε επίπεδο αµπελιού, ώστε να 
ταιριάζουν στο στυλ της ιδιαίτερης αυτής 
ποικιλίας διότι ανάλογα τον τύπο οίνου που θέλει 
να παράξει ο οινοποιός, αντίστοιχα θα πρέπει να 
καλλιεργήσει και το αµπέλι του.
Όσον αφορά στις αγορές στις οποίες θα πρέπει 
να στοχεύσει το Ξινόµαυρο ΠΟΠ της Νάουσας 
επισηµάνθηκε ότι αν θέλουµε να πάει µπροστά 
και να πάρει τη θέση που του αξίζει στην αγορά, 
πρέπει να απευθυνθεί σε επιλεγµένες κάβες και 
εστιατόρια σε µια – δυο ακριβές αγορές και να 
έχει ως στόχο τους καταναλωτές που ανήκουν 
στην κατηγορία των millennials, καθώς αυτοί οι 
άνθρωποι είναι που ψάχνουν το καινούριο και το 
διαφορετικό και έχουν την οικονοµική δυνατότητα 
να το αποκτήσουν. 
Τέλος, οι διοργανωτές δεν ξέχασαν να θυµήσουν 
και την ιστορία της Νάουσας, ως πόλη κρασιού, 
µέσω σχετικής εκδήλωσης ενώ υπήρξαν επίσης 
εκδηλώσεις γαστρονοµίας και επισκέψεις στα 
οινοποιεία της Ηµαθίας.

1970 ΕΩΣ 2012

Το Ξινόμαυρο 
στον χρόνο

Το τριήµερο πλαισιώθηκε 
κι από µια σειρά άλλων 
παράλληλων εκδηλώσεων, µε 
πιο χαρακτηριστική εκείνη για 
την εξέλιξη του Ξινόµαυρου 
µέσα στο χρόνο, στη διάρκεια 
της οποίας δοκιµάστηκαν 
κρασιά από το 1970 έως το 
2012 και σε αυτή φάνηκε το 
δυναµικό του Ξινόµαυρου και 
η δυνατότητά του να παλιώσει 
και να παραµείνει ζωντανό για 
πολλά χρόνια. Οργανώθηκε 
επίσης η εκδήλωση Νάουσα 
και look alikes, κατά την 
οποία το Ξινόµαυρο Νάουσας 
βρέθηκε σε αντιπαράθεση µε 
άλλα ελληνικά και ξένα κρασιά 
προκειµένου να αναδειχθεί η 
ταυτότητά του σε σύγκριση µε 
αυτά, τί δυναµικό έχει το ένα 
και τί το άλλο και πώς εντέλει 
όλα αυτά στέκονται στην αγορά, 
ενώ υπήρξε γευσιγνωσία και 
νεαρών ξινόµαυρων οίνων 
της φετινής σεζόν και όπως 
επισηµάνθηκε «η χρονιά 
φαίνεται πως θα είναι πολύ 
ωραία και για τον οινοποιό».

9�11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι διοργανωτές θύµισαν και την ιστορία 
της Νάουσας, ως πόλης κρασιού, µέσω 
σχετικής εκδήλωσης ενώ υπήρξαν επίσης 
εκδηλώσεις γαστρονοµίας και επισκέψεις 
στα οινοποιεία της Ηµαθίας.
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Τον εγχώριο και διεθνή παλµό του κλάδου τροφίµων και 
ποτών θα καταγράψει το εκθεσιακό δίδυµο Detrop-Oenos 
από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2017 στη ∆ΕΘ HELEXPO 

Στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης, σε α-
νεξάρτητο χώρο και με ανα-
βαθμισμένες εκθεσιακές δο-
μές που αναδεικνύουν  τις ε-
τικέτες των οινοπαραγωγών, 
η έκθεση OENOS 2017, η 6η 
Διεθνής Έκθεση Οίνου,  θα 
προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των κορυφαίων influencers  
και πολλών εμπορικών επι-
σκεπτών σε ένα περιβάλλον 
άκρως εκλεπτυσμένο. 
 Οι επισκέπτες  θα έχουν 

την ευκαιρία στο πλαί-
σιο της έκθεσης να συμμε-
τάσχουν σε πρωτοποριακά 
masterclasses και σεμινάρια 
όπου θα ξεδιπλωθούν οι κο-
ρυφαίες τάσεις, οι οινικές ε-
μπειρίες και τα καυτά ζητή-
ματα που απασχολούν τους 
επαγγελματίες του οίνου αλ-
λά και τους φανατικούς θαυ-
μαστές του. 
Στον φιλόξενο χώρο του 
wine bar, θα έχουν την ευ-
καιρία να μάθουν από τους 

ειδικούς πώς στήνεται το τέ-
λειο wine, beer, bar, απο-
σταγματοποιείο, ανάλογα με 
το προφίλ και τις ανάγκες 
των καταναλωτών. 

Πολλές παροχές
Η διοργάνωση της έκθεσης 
προβλέπει δωρεάν παροχή 
σε όλους τους εκθέτες ποτή-
ρια και πάγο, συνεχή τροφο-
δοσία με καθαρά ποτήρια κα-
θόλη τη διάρκεια της έκθε-
σης, συμμετοχή τν ετικετών 
στο wine bar και Β2B συνα-
ντήσεις με εισαγωγείς.  Για 
περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να επισκεφθεί-
τε στην ιστοσελίδα της έκθε-
σης: http://detrop.helexpo.
gr/el/oenos 

Το ClimWine 2016 
πραγµατοποιείται 
υπό την αιγίδα του 
παγκόσµιας 
φήµης ερευνητικού 
κέντρου για τη γεωργία 
INRA.

ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρίνα Σκοπελίτου

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
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Decanter Fine Wine 

VINISUD

25 Μαρτίου 

29-31 Ιανουαρίου  

Για ακόµα µία φορά οι άνθρωποι του DECANT-
ER πρωτοπορούν. Στο γνωστό χώρο λίγα 

µόλις µέτρα από τους σταθµούς 
Marylebone και Baker 

Street, οινόφιλοι από 
όλο τον κόσµο θα έχουν 
την ευκαιρία, ως άλλοι 
Sherlock Holmes, να 
ανακαλύψουν καλά 
κρυµµένα µυστικά από 

κάθε κοινότητα του 
Bordeaux από τις τρείς 

τελευταίες δεκαετίες.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος η έκθεση είναι 
αφιερωµένη στις οινοπαραγωγικές περιοχές και 
τα κρασιά και τα αποστάγµατα της Μεσογείου. 
Σηµαντικό κοµµάτι της αποτελούν πάντα οι 
παράλληλες εκδηλώσεις καθώς και οι ατοµικές 
συναντήσεις µε αγοραστές οίνων.

Εκδηλώσεις πού & πότε

Το 4ο Διεθνές Συμπόσιο 
ΑΜΠΕΛΟΣ στη Σαντορίνη

Tο Διεθνές Συμπόσιο Άμπελος 
2017 με θέμα «Μεσογειακός Α-
μπελώνας και Κλιματική Αλλα-
γή» θα πραγματοποιηθεί στη Σα-
ντορίνη, στις 12-14 Μαΐου 2017, 
στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. 
Νομικός. 
Το συνέδριο θα αναπτυχθεί πάνω 
σε 5 θεματικές ενότητες που περι-
λαμβάνουν: τις αλλαγές στο κλί-
μα της Ευρώπης και της Μεσογεί-
ου μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, 
τις επιδράσεις της κλιματικής αλ-

λαγής  στην ανάπτυξη και την ποι-
ότητα των σταφυλιών και την ανα-
πτυξιακή φυσιολογία και οικοφυ-
σιολογία της αμπέλου, την προ-
σαρμογή των ποικιλιών και 
των υποκειμένων αμπέλου σε 
συνθήκες κλιματικής αλλα-
γής, και τη νέα φιλοσοφία στις 
τεχνικές οινοποίησης εν όψει 
της κλιματικής αλλαγής. Για 
πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της έκθεσης: http://
ampelos2017.conferences.gr

12�14 MAΙΟΥ

Με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό

Η OENOTELIA, μία έκθεση με αμι-
γώς επαγγελματικό χαρακτήρα και 
διεθνή προσανατολισμό, θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 17-20 Μαρτίου 2017 
στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. 
Ενταγμένη στο πλαίσιο της FOOD 
EXPO, η OENOTELIA θα προσφέ-
ρει πληθώρα σημαντικών συνεργει-
ών, καθώς επιτρέπει στους εκθέτες 

να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους 
και να έρθουν σε επαφή με χιλιάδες 
εκπροσώπους από την οργανωμένη 
λιανική, το χονδρεμπόριο και τη μα-
ζική εστίαση, καθώς και με σημαντι-
κούς αγοραστές από το εξωτερικό. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
έκθεσης: http://oenotelia.gr/ 

17�20 ΜΑΡΤΙΟΥ

PROWEIN
19-21 Μαρτίου 

Όλοι περιµένουν ακόµα µια σπουδαία χρονιά για 
την καθιερωµένη  και καταξιωµένη έκθεση PRO-
WEIN. Στην έκθεση αναµένεται να παραβρεθούν 
περισσότεροι από 6.300 εκθέτες από 60 χώρες 
συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικότερων 
οινοπαραγωγικών περιοχών, 295 στον 
αριθµό, παγκοσµίως. Επιπλέον θα υπάρχουν 

400  επιλεγµένα 
αποστάγµατα. Αν 
και οι µισοί εκθέτες 
θα προέρχονται από 
τη Γαλλία και την 
Ιταλία, θα υπάρχουν 
οινοποιεία από, 
το Εκουαδόρ, τις 
Αζόρες και την 
Πολωνία.
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Ιστορία

98    Wine Trails

Με έμπνευση από  
βαρέλια οίνου το πρώτο 
πολεμικό υποβρύχιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φανή Γιαννακοπούλου

Tο πρώτο στρατιωτικό υποβρύχιο 
του κόσµου φτιάχτηκε το 1721 από 
τον Ρώσο ξυλουργό, Γιεφίµ Ναϊκόνο, 
µε χρηµατοδοτική στήριξη από 
τον Μέγα Πέτρο και προσοµοίαζε 
σχεδιαστικά µε τα δρύινα βαρέλια 
που χρησιµοποιούνται για την 
αποθήκευση και την παλαίωση 
κρασιών.  Ωστόσο, πριν από αυτόν 
υπήρχαν σχέδια για δηµιουργία 
υποβρυχίου που χρονολογούνται 
από το 1578. Για την ιστορία, το 
πρώτο υποβρύχιο σχεδιάστηκε 
από τον Άγγλο Ουίλιαµ Μπουρν και 
κατασκευάστηκε από τον Ολλανδό 
Κορνέλιους Ντρέµπελ το 1620

Το 1718, ο Ρώσος ξυλουργός Γιεφίµ Ναϊκόνο έγραψε ένα 
γράµµα στον Μέγα Πέτρο, λέγοντάς του ότι µπορεί να φτιάξει 
ένα «µυστικό σκάφος» γι’ αυτόν. Το «µυστικό σκάφος» θα 
µπορούσε να ταξιδέψει κάτω από το νερό και να βυθίζει εχθρικά 
πλοία. Ο Ναϊκόνο προσκλήθηκε στην Αγ. Πετρούπολη και του 
δόθηκε η άδεια να ξεκινήσει την κατασκευή. Μετά από 3 χρόνια, 
ο Ναϊκόνο ολοκλήρωσε το πρώτο µοντέλο. Ο Μέγα Πέτρος 
ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που του είπε να φτιάξει µια πιο 
ολοκληρωµένη εκδοχή.

ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ �ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΩΤΙΑΣ�

Το υποβρύχιο του Ναϊκόνο ήταν κατασκευασµένο από ξύλο 
και έµοιαζε µε βαρέλι. Ήταν εφοδιασµένο µε «σωλήνες 
φωτιάς», ένα όπλο που µοιάζει µε τα σηµερινά φλογοβόλα. 
Επίσης, είχε ειδικούς αεροφράχτες, ώστε οι υδροναύτες να 
µπορούν να βγουν από το υποβρύχιο και να καταστρέψουν τα 
εχθρικά πλοία. ∆υστυχώς, η πρώτη δοκιµή του το 1724 ήταν 
τραγωδία. Το υποβρύχιο βυθίστηκε, ενώ ο Ναϊκόνο και άλλα 
4 µέλη του πληρώµατος ήταν µέσα. Ευτυχώς, κατάφεραν να 
βγουν έγκαιρα. Ένα αντίγραφο του υποβρυχίου του βρίσκεται 
στο Σεστρόρεσκ κοντά στην Αγία Πετρούπολη στον ποταµό 
Νέβα. Ο Μέγας Πέτρος όµως δεν εγκατέλειψε τον Ναϊκόνο και 
συνέχισε να χρηµατοδοτεί το έργο του. Ωστόσο, και οι άλλες 
δύο δοκιµές, το 1725 και το 1727, οδηγήθηκαν σε αποτυχία. Ο 
Ναϊκόνο κατηγορήθηκε για σπατάλη δηµοσίου χρήµατος και 
αποµακρύνθηκε από τη θέση του. 

Tο πρώτο στρατιωτικό 
υποβρύχιο του 
κόσµου φτιάχτηκε 
µε χρηµατοδοτική 
στήριξη από τον Μέγα 
Πέτρο και προσοµοίαζε 
σχεδιαστικά µε τα 
δρύινα βαρέλια που 
χρησιµοποιούνται για 
την αποθήκευση και την 
παλαίωση κρασιών. 

Ιστορικά 
το πρώτο 
υποβρύχιο  
κατασκευάστηκε 
από τον Ολλανδό 
Κορνέλιους 
Ντρέµπελ.

Το υποβρύχιο του 
Ναϊκόνο ήταν 
κατασκευασµένο 
από ξύλο και 
έµοιαζε µε βαρέλι. 
Ήταν εφοδιασµένο 
µε «σωλήνες 
φωτιάς», ένα όπλο 
που µοιάζει µε τα 
σηµερινά φλογοβόλα. 
Επίσης, είχε ειδικούς 
αεροφράχτες, ώστε 
οι υδροναύτες να 
µπορούν να βγουν 
από το υποβρύχιο 
και να καταστρέψουν 
τα εχθρικά πλοία.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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TrailsTrails
Τεύχος  Νο 13 * 

∆εκέµβριος 2016 *
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA KAI 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 
µε 4 ευρώ 
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ΑΝΗΦΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ
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ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ  
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