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OINIKEΣ EΞEPEYNHΣEIΣ

NÔÌfi˜ HÚ·ÎÏÂ›Ô˘ M¤ÚÔ˜ 2Ô: O ¢˘ÙÈÎfi˜ ÕÍÔÓ·˜

H αφύπνιση των ∆αφνών
Του ΓIΩPΓOY MAKPH

Ο
δυτικός άξονας του έχει σειρά σήµερα, στο δεύ-
τερο µέρος του οινικού οδοιπορικού µας στο
νοµό Hρακελίου. Στον άξονα αυτό απλώνεται

η αµπελουργική ζώνη που ξεκινά από τις ∆αφνές, που
είναι η µεγαλύτερη γεωγραφικά ζώνη ΟΠΑΠ του νοµού
Ηρακλείου, και επεκτείνεται µέχρι τις Μοίρες. 

Η αµπελουργική ζώνη των ∆αφνών είναι η µεγα-
λύτερη γεωγραφικά από τις τρεις ζώνες ΟΠΑΠ του
νοµού και εκτείνεται στα δυτικά του, στη συµβολή των
περιοχών (πρώην επαρχιών) Τεµένους, Μαλεβιζίου,
Καινούργιου και Μονοφατσίου.

Κυρίαρχη ποικιλία στην περιοχή είναι το λιάτικο,
που υπάρχει σε ακόµα µεγαλύτερη έκταση στην περιο-
χή της Σητείας στο νοµό Λασιθίου, αλλά και στο νοµό
Ρεθύµνου. Από το 1972 είναι καθορισµένος ο ερυθρός
οίνος ΟΠΑΠ ∆αφνές σε δύο τύπους: ξηρός και γλυ-
κύς από λιάτικο 100%.

Το παραδοσιακό κόκκινο κρασί της περιοχής δεν
περιείχε µόνο λιάτικο, αλλά και άλλες ποικιλίες, και
κυρίως µανδηλαριά για χρώµα και ταννίνες, χαρακτη-
ριστικά στα οποία το λιάτικο υστερεί. Είχε όµως σε
µικρό ποσοστό και κάποιες λευκές ποικιλίες µε σηµα-
ντικότερη τον τάχτα, που υπάρχει ακόµα στην περιο-
χή.

Παρά τη µεγάλη ιστορία και παράδοση του κρα-
σιού αυτού, που βεβαίως στη συντριπτική του ποσό-
τητα διακινείτο χύµα, πρακτική που εξακολουθεί, η
ζώνη των ∆αφνών έπαιξε πολύ µικρό ρόλο στα σύγ-
χρονα ελληνικά οινικά πράγµατα. Όσον αφορά το
εµφιαλωµένο κρασί, έως 10 χρόνια πριν όλη η δρα-
στηριότητα ήταν συγκεντρωµένη στις ∆αφνές, όπου
εκτός από ένα οινοποιείο που διατηρούσε η Ένωση
Ηρακλείου, υπήρχαν το οινοποιείο του Νίκου ∆ου-
λουφάκη και το οινοποιείο–ποτοποιείο του Απόστο-
λου Βεργίτση και από αυτούς τους τρεις προέρχο-
νταν τα τέσσερα ΟΠΑΠ κρασιά (τρία ξηρά και ένα
γλυκό) που κυκλοφορούσαν.

Την τελευταία δεκαετία, όµως, στην περιοχή παρα-
τηρείται εντονότατη δραστηριότητα. Κατ’ αρχάς
πολλοί αµπελουργοί ξεπέρασαν το λιάτικο και άρχι-
σαν να καλλιεργούν άλλες ποικιλίες. Όπως θα φανεί
και στα επόµενα, φαίνεται ότι η παρουσία και η δρά-
ση κάποιων οινολόγων έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην
αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών. Έτσι, σιγά – σιγά
τα πράγµατα εξελίχθηκαν και σήµερα η εικόνα της
περιοχής είναι τελείως διαφορετική.

Οκτώ νέα οινοποιεία φτιάχτηκαν την τελευταία

δεκαετία, µε άριστο πνεύµα συνεργασίας και κοινής
δράσης (βλ. πλαίσιο για τον Σύλλογο Οινοποιών ∆ήµου
Παληανής) και παρουσιάστηκαν πολλά νέα και αξιό-
λογα κρασιά. Χαρακτηριστικό είναι πως στον τελευ-
ταίο διαγωνισµό οίνου της Θεσσαλονίκης, εκτός από
τα δύο ασηµένια που πήραν κρασιά του Νίκου ∆ου-
λουφάκη (και στα οποία δεν περιέχεται καµιά έκπλη-
ξη), δύο ακόµα παραγωγοί από την περιοχή απέσπα-
σαν από ένα ασηµένιο µετάλλιο.

Από τις συζητήσεις απορρέει έντονο το ενδιαφέ-
ρον, το µεράκι και ενίοτε το πάθος, που σε συνδυα-
σµό µε τις επενδύσεις που εξελίσσονται και τα σχέ-
δια που περιγράφηκαν υπόσχονται ένα λαµπρό µέλ-
λον.

Τέλος, καταγράφεται µια µεγάλη δυναµική, πιθα-
νότατα η πλέον έντονη σε όλη την Ελλάδα. Μη φανεί
υπερβολικό, αλλά είναι πολύ πιθανό πως τα επόµε-
να χρόνια θα εµφανιστούν τουλάχιστον άλλοι τόσοι

νέοι παραγωγοί εµφιαλωµένου κρασιού στις ∆αφνές,
στο Βενεράτο, στους Ασίτες, στον Άγιο Μύρωνα και
στον Πρινιά.

Στο προηγούµενο φύλλο παρουσιάστηκαν κάποι-
ες από τις εξελίξεις στον ανατολικό άξονα του νοµού
Ηρακλείου. Σήµερα θα δούµε το δυτικό άξονα ξεκι-
νώντας από τις ∆αφνές και φτάνοντας µέχρι τις Μοί-
ρες, ακολουθώντας τον παλιό επαρχιακό δρόµο ανά-
µεσα στις ανατολικές υπώρειες του Ψηλορείτη και
τον Γιούχτα, σε µια ενδιαφέρουσα διαδροµή όπου τ’
αµπέλια εναλλάσσονται µε ελιές. Τα οινοποιεία παρου-
σιάζονται µε τη σειρά που τα συναντά κανείς. Nα
διευκρινίσουµε, γι’ άλλη µια φορά, πως οι «οινικές
εξερευνήσεις» στέκονται στα οινοποιεία εκείνα που
είναι καινούργια ή µεταφέρουν σηµαντικές εξελίξεις
που αφορούν τα παλαιότερα. Ως εκ τούτου η στήλη
δεν έχει τη φιλοδοξία να καλύψει όλα τα οινοποιεία
που δραστηριοποιούνται σε µια περιοχή. 

Ως γνωστόν η ελληνική νοµοθε-
σία περί οίνων ΟΠΑΠ καθορίζει τρεις
γλυκείς ερυθρούς οίνους αυτής της
κατηγορίας (υπάρχουν και δύο ερυ-
θροί ΟΠΕ). Ο ένας από αγιωργίτικο
µπορεί να παράγεται στη ζώνη της
Νεµέας και οι άλλοι δύο από λιάτικο
στις ζώνες των ∆αφνών και της Σητεί-
ας. Έχει δηλαδή επισηµανθεί η δυνα-
τότητα του λιάτικου να κάνει αξιό-
λογα γλυκά κρασιά. Όµως, όπως συµ-
βαίνει και µε πολλούς ξηρούς, αλλά
και άλλους τύπους οίνων, η δυνατό-
τητα αυτή δεν είχε αποφέρει και τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα.

Έως πρότινος, ήταν γνωστά ελά-
χιστα δείγµατα γλυκών κρασιών από
τις ποικιλίες και τις ζώνες αυτές.
Συγκεκριµένα από λιάτικο ήταν γνω-
στά ως ΟΠΑΠ ∆αφνές ένα κρασί της
Ένωσης Ηρακλείου και ως ΟΠΑΠ
Σητεία ένα κρασί του Συνεταιρισµού
Σητείας και άλλο ένα (δύσκολο να
βρεθεί στην Ελλάδα) του Γιάννη Οικο-

νόµου. Επιπλέον, στο οινοποιείο της
Μπουτάρη Οινοποιητική στο Σκα-
λάνι και µόνον εκεί µπορούσε κανείς
να βρει ένα πειραµατικό γλυκό κρα-
σί από λιάτικο, όπως θα βρει πολλά
άλλα πειραµατικά κρασιά σε όλα τα
οινοποιεία της.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρεί-
ται σ’ όλη την Ελλάδα έντονη κινη-
τικότητα όσον αφορά τα γλυκά κρα-
σιά. Παρουσιάστηκαν αρχικώς ως πει-
ραµατικά πολλά δείγµατα, κυρίως
λευκά, τα οποία σιγά – σιγά βρήκαν
και βρίσκουν το δρόµο τους προς την
εµπορική διάθεση. Mέσα στην εξέ-
λιξη αυτή εντάσσονται και τα 3 – 4
πολύ αξιόλογα νέα προϊόντα από τη
ζώνη της Νεµέας.

Φαίνεται, όµως, πως και οι παρα-
γωγοί που δραστηριοποιούνται στη

ζώνη των ∆αφνών έχουν βαλθεί να
ζωντανέψουν το γλυκό ΟΠΑΠ ∆αφ-
νές. Τρία νέα προϊόντα περιγράφο-
νται στις σελίδες που ακολουθούν,
από την Ειρήνη ∆ασκαλάκη, την Ιδαία
Οινοποιητική και την Οινοποιία ∆αφ-
νών, και εξ όσων γνωρίζουµε έπονται
και άλλα.

Παρότι τα δείγµατα είναι νέα και
τα διαφαινόµενα περιθώρια εξέλιξης
σηµαντικά (κυρίως στο ζήτηµα της
ωρίµασης σε βαρέλια) και τα τρία κρα-
σιά είχαν κάτι να πουν. Από τις συζη-
τήσεις µε τους παραγωγούς τους
καταγράφονται τόσο η κοινή πίστη
και προσδοκία στο κρασί αυτό, όσο
και οι προσπάθειες και επενδύσεις
που έχουν γίνει. Εκφράζεται βεβαί-
ως προβληµατισµός ως προς τη δυνα-
τότητα διάθεσης, επισηµαίνεται από

όλους ότι πρόκειται για κρασί ειδι-
κών χρήσεων και µέσης προς υψηλή
τιµή, αλλά ταυτοχρόνως καταγρά-
φεται και η κοινή διάθεση, οι προ-
σπάθειες και οι επενδύσεις να συνε-
χιστούν.

Επιπλέον, το πειραµατικό κρασί
από λιάτικο της Μπουτάρη Οινο-
ποιητική κυκλοφόρησε στα τέλη Ιου-
νίου ως «ΙουΛιάτικο» σε 7.500 φιά-
λες των 500ml. Είναι φυσικώς γλυ-
κύς οίνος εσοδείας 2003 και µετά από
τρία χρόνια παραµονή σε βαρέλια θα
διατίθεται πλέον ευρύτερα και όχι
µόνο στο οινοποιείο. Μπορεί να µην
είναι ΟΠΑΠ, αλλά έχοντας πίσω του
πολλά χρόνια πειραµατισµών, το κρα-
σί αυτό δείχνει ότι το λιάτικο µπο-
ρεί όντως να φτιάξει πολύ αξιόλογο
γλυκό κρασί.

H αναγέννηση του γλυκού λιάτικου
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Οι εταιρείες µας ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, η ∆. Γιαν-
νουκάκης Α.Ε. και η πρόσφατη καυσκευαστική CONSTRINOX M.
& A. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε. µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας, ιδρύ-
θηκαν το 1988, το 1980 και το 1999 αντίστοιχα, από τον ∆ηµήτριο
Γιαννουκάκη Χηµικό–Οινολόγο µε αντικείµενο εργασιών την παρα-
γωγή ανοξείδωτου µηχανολογικού εξοπλισµού, για τις βιοµηχα-
νίες επεξεργασίας και εναποθήκευσης υγρών τροφίµων, ποτών και
χηµικών. Οι εταιρείες σήµερα διευθύνονται από τον κύριο ∆ηµή-
τριο Γιαννουκάκη και τους υιούς του Μαρίνο Γιαννουκάκη–Ηλε-
κτρονικό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Αλέξανδρο Γιαννουκάκη –
Μηχανολόγο Μηχανικό.

Οι εγκαταστάσεις των εταιρειών µας καταλαµβάνουν 2.500 m2
στεγασµένου χώρου όπου κατασκευάζονται δεξαµενές και µηχα-
νήµατα καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες βιοµηχανιών υγρών τρο-
φίµων, ποτών και χηµικών προϊόντων. Προσφέρουµε ολοκληρω-
µένη κάλυψη στους πελάτες µας, ξεκινώντας από το στάδιο της
µελέτης, προχωρώντας στο στάδιο του σχεδιασµού και της κατα-
σκευής και φτάνοντας µέχρι το στάδιο της εκκίνησης λειτουργίας
των µηχανηµάτων και τη συντήρησή τους.

Οι εταιρείες µας, επίσης, αντιπροσωπεύουν από το 1980 τους
πιο αξιόλογους Ευρωπαϊκούς Οίκους κατασκευής µηχανηµάτων.

Λειτουργούν σύµφωνα µε το Πρότυπο ∆ιασφάλισης Ποιότη-
τας ISO 9001:2000.

ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ CONSTRINOX M. & A. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.

ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ: Κατασκευή ανοξείδωτων δεξαµενών και σωληνώσεων Τ.Θ.18919, 34 100   Ριτσώνα Χαλκίδος, Τηλ. 222 103 4910 –13   Fax: 222 103 4914   E-mail : dimgian@otenet.gr
COΝSTRINOX: Μελέτη, σχεδιασµός & κατασκευή ολοκληρωµένων οινοποιείων Τ.Θ.18918, 34 100   Ριτσώνα Χαλκίδος, Τηλ. 222 103 4880 –3       Fax: 222 103 4887    E-mail : dimgian@otenet.gr

ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΠ: Εισαγωγή, εµπορία & κατασκευή µηχανηµάτων οινοποιίας  Τ.Θ.18918, 34 100   Ριτσώνα Χαλκίδος, Τηλ. 222 103 4880 –3       Fax: 222 103 4887    E-mail : dimgian@otenet.gr

Ο
δήµος Παληανής βρίσκεται στη ζώνη
των ∆αφνών και έχει έδρα το Βενε-
ράτο. Με τον αρχικό νόµο «Καποδί-

στρια» είχε ονοµαστεί δήµος Τετραχωρίου,
καθώς περιλαµβάνει τα χωριά Αυγενική, Βενε-
ράτο, Κεράσια και Σίβα.

Γύρω στα 2,5 χιλιόµετρα ανατολικά από
το Βενεράτο είναι το αφιερωµένο στην Πανα-
γία γυναικείο µοναστήρι της Παληανής, που
είναι το πιο παλαιό (6ος µ.Χ. αιώνας) στο
νοµό και ένα από τα παλαιότερα στη χώρα.
Το µοναστήρι όντας πολύ ψηλά στην εκτί-
µηση των κατοίκων και παίζοντας σηµαντι-
κό ρόλο στη ζωή τους, έδωσε τελικώς το όνο-
µά του στον δήµο. Εκεί κοντά υπάρχουν και
µερικά µάλλον βυζαντινά ή ενετικά λαξευ-
µένα στο βράχο πατητήρια, από τα πολλά
που έχουν εντοπιστεί στα όρια του νοµού,
µε πιο γνωστά τα αρχαιότερα µινωικά στο
Καταλαγάρι.

Στα όρια του δήµου δραστηριοποιούνται
επτά παραγωγοί εµφιαλωµένου κρασιού, οι
οποίοι από τον Μάρτιο του 2005 ίδρυσαν
τον Σύλλογο Οινοποιών ∆ήµου Παληανής.
Η πρωτοβουλία για την κίνηση αυτή ανήκει
στον οινολόγο Γιάννη Χαρκούτση, ο οποίος
είναι και πρόεδρος του συνδέσµου, ενώ από
το 2006 είναι και δηµοτικός σύµβουλος. Αντι-
πρόεδρος είναι ο Λευτέρης Βοριζανάκης,
γραµµατέας η Ειρήνη ∆ασκαλάκη και ταµίας
ο Αντώνης Κοσµαδάκης.

Ο κ. Κοσµαδάκης λέει πως ξεκινώντας
από το αµπέλι, κύριος στόχος του συλλόγου
είναι η βελτίωση του κρασιού της περιοχής
µέσα από την ανταλλαγή εµπειριών και τη

συνεργασία και στη συνέχεια η προβολή του.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρώτη
κοινή τους εµφάνιση στην έκθεση τροφίµων
και ποτών στις Γούρνες, την οποία θα ακο-
λουθήσουν άλλες σε εκθέσεις ανά την Ελλά-
δα, και στο µέλλον στο εξωτερικό. Και όπως
εξηγεί, η λειτουργία του συλλόγου κάθε άλλο
παρά ανταγωνίζεται τη λειτουργία του ∆ικτύ-
ου Oινοποιών Nοµού Hρακλείου (∆ονη), που
ιδρύθηκε αργότερα. Εξάλλου τα οινοποιεία
∆ασκαλάκη και Τυλάκη είναι από τα ιδρυτι-
κά µέλη του ∆ονη, ενώ αργότερα εντάχθη-
καν και τα οινοποιεία των Αφών Μελαµπια-

νάκη, της Ιδαία Οινοποιητικής και της Παλη-
ανής Γης. Έτσι, πολλές, αν όχι οι περισσότε-
ρες, προωθητικές ενέργειες θα περνούν µέσα
από τη δράση του ∆ονη.

Στις άµεσες προτεραιότητες του συλλό-
γου είναι η δηµιουργία ιστοσελίδας, η στέ-
γασή του και η πρόσληψη µόνιµου συνεργά-
τη. Τα δύο τελευταία καλύπτονται τελικώς
από ενέργειες του δήµου, όπως θα δούµε
παρακάτω. Αλλά ο κ. Κοσµαδάκης πάει παρα-
πέρα µιλώντας για κοινές προµήθειες και
οµαδικές αγορές προς µείωση του κόστους,
για κοινό εξοπλισµό και συµβούλους αµπε-

λουργίας και οινοποίησης και καταλήγει στην
παραγωγή ενός οµαδικού κρασιού διαφορε-
τικού ανά έτος. 

Ο Γιάννης Χαρκούτσης διαβεβαιώνει πως
ο σύλλογος έχει την πλήρη υποστήριξη του
δήµου, ο οποίος δεν υπολείπεται σε πρωτο-
βουλίες. 

Έτσι, έξω από το µοναστήρι ετοιµάζεται
χώρος µόνιµης στέγασης των γλυπτών που
έµειναν στο δήµο µετά από µια πολύ πετυ-
χηµένη έκθεση και δίπλα δηµιουργείται χώρος
προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και
του κρασιού της περιοχής. Οι χώροι αυτοί
θα είναι έτοιµοι προς τα τέλη Ιουλίου και εκεί
έχει ήδη παραχωρηθεί και ένα γραφείο για
τη µόνιµη στέγαση του συλλόγου. Παραλλή-
λως, έχουν περιποιηθεί και περιφράξει το
χώρο των αρχαίων πατητηριών, κοντά στον
οποίο σκέπτονται και την κατασκευή µου-
σείου αµπέλου και οίνου.

Ο δήµος έχει σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα
αειφόρου ανάπτυξης, που ως στόχο έχει την
πιστοποίηση όλης της έκτασης που υπάγε-
ται στη δικαιοδοσία του, αλλά και όλων των
παραγωγικών µονάδων που δραστηριοποι-
ούνται στα όριά του. Υπολογίζεται ότι όλη η
διαδικασία θα έχει διεκπεραιωθεί σε 4 µε 5
χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται συµ-
βουλευτική οµάδα που θα περιλαµβάνει γεω-
πόνους και οινολόγους στους οποίους προ-
σβλέπει πλέον ο σύλλογος ως µόνιµους συνερ-
γάτες.

Σύλλογος Οινοπαραγωγών ∆ήµου Παληανής
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OINIKEΣ EΞEPEYNHΣEIΣ

Oινοποιεία-µπουτίκ στην Kρήτη
Οινοποιείο ∆ουλουφάκη

∆αφνές

Στο ύψος των Σταυρακίων ο δρόµος που οδηγεί από το
Ηράκλειο στο Βενεράτο διακλαδίζεται και ο αριστερός κλά-
δος ανηφορίζει προς τις ∆αφνές. Αυτόν ακολουθούµε αρχι-
κώς για να δούµε δύο οινοποιεία µέσα στο χωριό.

Το πρώτο οινοποιείο που συναντά κανείς είναι του Νίκου
∆ουλουφάκη. Είναι σύµπτωση, αλλά είναι και ο πρώτος που
από το 1991 έδειξε τη δυνατότητα παραγωγής πολύ καλού
κρασιού στην περιοχή.

Περίπου στο µέσο του χωριού και στη δυτική πλευρά τού
κεντρικού δρόµου είναι το οινοποιείο και σε ένα παλιό κτί-
ριο επάνω στον κεντρικό δρόµο, όπου παλιά ο παππούς ∆ου-
λουφάκης (µέγας έµπορος κρασιών) είχε καφενείο, είναι προς
το παρόν το κελάρι και ο χώρος που δέχεται επισκέπτες.

Με γερές ρίζες στο χώρο του αµπελιού και του κρασιού
(τρίτη γενιά γαρ) και σπουδές οινολογίας στην Ιταλία, µε την
αµέριστη συµπαράσταση της συζύγου του Κατερίνας, που
ασχολείται µε το κοµµάτι του µάρκετινγκ και µε «πάρα πολ-
λές δυσκολίες, ειδικά στην αρχή, αλλά πάντα µε πολύ µεράκι και
δουλειά» ο κ. ∆ουλουφάκης είναι σήµερα ένας καταξιωµένος
οινοποιός. Χαρακτηριστική η παρουσία του σχεδόν σε όλες
τις εκθέσεις, κατά κανόνα µαζί µε την κα ∆ουλουφάκη, και
η επανειληµµένη βράβευση των κρασιών τους σε διαγωνι-
σµούς. Στο προηγούµενο φύλλο αναφέρθηκε και η συµµετο-
χή του κ. ∆ουλουφάκη στα του ∆ονη, οπότε δεν χρειάζεται
να επανέλθουµε εδώ.

Καλλιεργούνται 70 ιδιόκτητα στρέµµατα σε 17 διαφορε-
τικά σηµεία, όλα πιστοποιηµένα από τη ∆ηω. «∆εν είµαι ο
µόνος που έχω το πρόβληµα του µικρού κλήρου, είναι ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα όλων των καλλιεργειών στην Κρήτη»,
λέει ο κ. ∆ουλουφάκης και δεν µπορεί να µην το συµµεριστεί
κανείς, αλλά έλα που η βόλτα σ’ αυτά τα διαφορετικά αµπέ-
λια είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Απορροφάται η παραγωγή και από 60 συνεργαζόµενα
στρέµµατα και αξιοποιούνται: ασύρτικο, βηλάνα, βιδιανό,
γκεβυρστραµινέρ, θραψαθήρι, µαλβαζία, µοσχάτο άσπρο,
σαρντονέ, σοβινιόν µπλαν, κοτσιφάλι, λιάτικο, καµπερνέ
σοβινιόν, σαντζιοβέζε και σιρά.

Όπως προαναφέρθηκε, το οινοποιείο είναι µέσα στο χωριό
και «αυτό δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά ο χώρος κουβαλά µνήµες
και ιστορία και δεν θέλω να τον αλλάξω». Είναι ένα συγκρότη-
µα µικρών κτιρίων µε εσωτερική αυλή και δύο εισόδους σε
δύο «παράλληλους» δρόµους. Καθώς έχουν επενδυθεί πολ-
λά στον εξοπλισµό εδώ και καιρό, σ’ ένα από τα κτίσµατα
είναι τώρα σε εξέλιξη η διαµόρφωση του κελαριού και του
χώρου υποδοχής. Θα περιλαµβάνει έκθεση, µπαρ, τραπέζια
και οπτικοακουστικό σύστηµα, το πολύ για είκοσι άτοµα.

Το οινοποιείο εµφιαλώνει 13 κρασιά σε 115.000 φιάλες
συνολικώς. Στη γνωστή σειρά Ενότρια περιλαµβάνονται από
ένα λευκό, ροζέ και ερυθρό ως τοπικά Κρήτης. Η νεότερη
σειρά Dafnios, που παρουσιάστηκε πέρσι, έχει ένα λευκό

(βιδιανό – θραψαθήρι) και ένα ερυθρό (κοτσιφάλι – σιρά) επί-
σης ως τοπικά Κρήτης. Παράγεται ένα ΟΠΑΠ ∆αφνές ξηρό
σε 8.000 φιάλες και τέσσερα ποικιλιακά: τα Sauvigon Blanc
και Syrah ως τοπικά Κρήτης και τα Chardonnay και Cabernet
Sauvignon ως επιτραπέζια. Πολύ ενδιαφέρον το χαρµάνι
καµπερνέ σοβινιόν µε σαντζιοβέζε ως επιτραπέζιο στις 4.000
φιάλες. Τηρώντας την παράδοση, ήταν η σειρά των Ενότρια
λευκός και Sauvignon Blanc να επιβραβευθούν εφέτος µε
ασηµένια µετάλλια στη Θεσσαλονίκη.

Πρόπερσι είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα γλυκό
λευκό κρασί από µαλβαζία. Κυκλοφορεί σε 3.000 φιάλες των
500ml και φέτος έδειξε συνολικώς ακόµα καλύτερα χαρα-
κτηριστικά µε κυρίαρχο το άρωµα. Το νεότερο κρασί, που
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά φέτος, είναι το εξαιρετικό
λευκό ξηρό Femina σε 4.000 φιάλες τύπου Αλσατίας των
500ml, κυρίως από µαλβαζία µε µοσχάτο άσπρο και λιγότε-
ρο ασύρτικο και γκεβυρστραµινέρ.

Όµως οι ανησυχίες του κ. ∆ουλουφάκη δεν τελειώνουν
εδώ. Στα βαρέλια υπάρχουν διάφορες «δύσκολες» και «εξω-
τικές» ποικιλίες, ερυθρές, µε τις οποίες πειραµατίζεται. Τα
δείγµατα είναι εξόχως ενδιαφέροντα, αλλά πρέπει να φτά-
σετε έως το κελάρι του για περισσότερα. Το µόνο που τολ-
µώ ν’ αποκαλύψω είναι πως όπως πέρσι είχε πάρει µέρος
στην ειδική έκθεση Νέκταρ για τα γλυκά κρασιά, έτσι και στο
µέλλον θα είναι παρών και σε άλλη ειδική έκθεση µε άλλου
τύπου κρασιά.

Τελευταία ο κ. ∆ουλουφάκης ξεκίνησε συνεργασία µε την
All About Greek Wine και στο πλαίσιο αυτό ταξίδεψε στην
Αµερική για να παρουσιάσει τα κρασιά του, αλλά και δέχθη-
κε προσφάτως (όπως και τα οινοποιεία Μπουτάρη και Mediterra)
επίσκεψη Αµερικανών Master Sommeliers.

Οινοποιία ∆αφνών
∆αφνές

Σε µια πάροδο κοντά στο ταχυδροµείο, στην ανατολική
πλευρά του κεντρικού δρόµου των ∆αφνών είναι το µικρό
οινοποιείο της Οινοποιίας ∆αφνών του Μανόλη Τζωρτζα-
κολευτεράκη, ο οποίος έχει τη συνεχή συνεργασία της συζύ-
γου του Βικτορίας Πατελάκη. ∆ύο νέοι άνθρωποι που δεν
δίνουν µόνο την εικόνα ενός ευτυχισµένου ζευγαριού, αλλά
και δύο ανήσυχων και τολµηρών παραγωγών.

Ο Μανόλης είναι τρίτη γενιά καθώς ο πατέρας του και
κυρίως ο παππούς του ήταν αµπελουργοί και οινοπαραγω-
γοί. Μέλος της οικογένειας και ο θείος του Στέργιος, που θα
τον θυµάστε οι παλαιότεροι µε το παρατσούκλι «Λαµπού-
ζος» ως έναν εκ των πλέον σηµαντικών εµπόρων κρασιού της
Κρήτης. Παρ’ όλα αυτά δεν κρύβει πως ήταν το παράδειγµα
του Νίκου ∆ουλουφάκη, µε τον οποίο συνδέεται και φιλικά,
που τον παρακίνησε να προχωρήσει πιο συστηµατικά. 

Καλλιεργούνται 60 στρέµµατα ιδιόκτητα και άλλα 25
στρέµµατα συγγενών, όλα πιστοποιηµένα από τη ∆ηω. Από

το 1997 παράγεται κρασί και από το 2001 εµφιαλώνεται. Τα
τελευταία χρόνια η εµφιάλωση γίνεται στο Οινοποιείο ∆ασκα-
λάκη, που επίσης ελέγχεται από τη ∆ηω.

Στο αµπέλι φαίνεται έντονα η ανησυχία και η τόλµη, που
είπαµε παραπάνω, όπως και ο πειραµατισµός. Καλλιεργού-
νται συστηµατικά: βιονιέ, καµπερνέ σοβινιόν, λιάτικο, µοσχά-
το άσπρο, ρίσλινγκ, σαρντονέ, σεµιγιόν, σιρά και σοβινιόν
µπλαν. Υπάρχουν όµως πειραµατικά σε µικρή έκταση (από
1-2 στρέµµατα έως λίγα πρέµνα) οκτώ ακόµα ποικιλίες, όπως
αγιωργίτικο, µερλό, καµπερνέ φραν, µοντεπουλτσιάνο, σενίν
µπλαν και µαρσάν.

Εµφιαλώνονται εννιά κρασιά σε συνολική ποσότητα περί
τις 40.000 φιάλες. ∆ύο είναι τοπικά Κρήτης, το λευκό από
σοβινιόν µπλαν και το ερυθρό από σιρά. Στα επιτραπέζια
ανήκουν ένα κρασί από σαρντονέ, το παλαιωµένο σε βαρέλι
λευκό CVRS (µαντέψτε τις ποικιλίες και βρήκατε γιατί λέγε-
ται έτσι) και τα ερυθρά Victoria («πες το αλλιώς αν τολµάς» λέει
µεταξύ σοβαρού και αστείου ο Μανόλης) από καµπερνέ σοβι-
νιόν και Armeria di Candia από καµπερνέ και µερλό.

Οι πιο πρόσφατες είσοδοι στην γκάµα είναι ένα λευκό
από µοσχάτο και ο γλυκύς ΟΠΑΠ ∆αφνές από λιάτικο µε το
όνοµα Armeria Dolce, σε περίπου 850 φιάλες των 750ml. Το
επόµενο κρασί θα είναι ερυθρό από λιάτικο, καµπερνέ και
σιρά περίπου σε 1.000 φιάλες.

Σε ένα αµπέλι 11 στρεµµάτων κοντά στις νοτιοανατολι-
κές παρυφές των ∆αφνών σκέπτεται να χτίσει το νέο του
οινοποιείο ο κ. Τζωρτζακολευτεράκης και έχει ήδη αναθέσει
σε φίλο του µηχανικό να κάνει τα πρώτα σχέδια.

∆ασκαλάκη Ειρήνη
Σίβα Παληανής

Η Σίβα (θηλυκό γιατί αλλιώς πάµε προς Ινδία µεριά, αν
και στον ίδιο νοµό υπάρχει ένα χωριό Σίβας στο δήµο Τυµπα-
κίου) είναι ένα µικρό χωριό, το πρώτο του δήµου Παληανής
όπως ο δρόµος πάει για το Βενεράτο.

Στη νότια έξοδο του χωριού ευκρινώς σηµατοδοτηµένο
είναι το οινοποιείο του Ζαχάρη και της Ειρήνης ∆ασκαλά-
κη. Το διώροφο κτίριο, στον όροφο του οποίου στεγάζεται
το σπίτι της οικογένειας, άρχισε να κατασκευάζεται το 2002
και η πρώτη εµφιάλωση έγινε το 2005. Το οινοποιείο είναι
από τα ιδρυτικά µέλη του ∆ονη. Αν και ήταν η οικογένεια
του κ. ∆ασκαλάκη που είχε παράδοση στο αµπέλι και το κρα-
σί, ψυχή του όλου εγχειρήµατος είναι η κα Ειρήνη, η οποία
είναι και γραµµατέας του Συλλόγου Οινοποιών ∆ήµου Παλη-
ανής. Μόνο µιλώντας κανείς µαζί της αντιλαµβάνεται το
πάθος και το µεράκι αυτής της γυναίκας, και µάλιστα όχι
αµέσως καθώς η σεµνότητά της τα καλύπτει.

Καλλιεργούνται 50 στρέµµατα ιδιόκτητα αµπέλια και
αξιοποιούνται σταφύλια από άλλα 40 στρέµµατα συνεργα-
ζόµενων αµπελουργών. Τα δικά τους αµπέλια καλλιεργού-
νται βιολογικά και είναι πιστοποιηµένα από τη ∆ηω. Έχουν
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σαρντονέ και σοβινιόν µπλαν από λευκές ποικιλίες και κοτσι-
φάλι, λιάτικο, µαντηλάρι, καµπερνέ σοβινιόν, µερλό και σιρά
από ερυθρές.

Μάλιστα, η κα ∆ασκαλάκη δηλώνει ενθουσιασµένη από
τα αποτελέσµατα της εφαρµογής µιας πρωτόγνωρης για την
Ελλάδα µεθόδου που βασίζεται σε µικροοργανισµούς. Η µέθο-
δος αυτή προέρχεται από την εργασία ενός Ιάπωνα επιστή-
µονα, είναι πιστοποιηµένη ως βιολογική σε πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες και έχει ήδη γίνει αποδεκτή ως τέτοια και από τη
∆ηω. «Έχει λίγο παραπάνω δουλειά, γιατί πρέπει να καλλιεργού-
µε και να πολλαπλασιάζουµε το αρχικό σκεύασµα, αλλά αξίζει τον
κόπο. Μόνο αν δει κανείς τη διαφορά στ’ αµπέλια καταλαβαίνει»
λέει η κα ∆ασκαλάκη.

Σε εξέλιξη είναι τώρα ο εκσυγχρονισµός και η συµπλή-
ρωση του εξοπλισµού του οινοποιείου µε πνευµατικό πιε-
στήριο, ψυχόµενες δεξαµενές, σύγχρονους οινοποιητές και
όλα τα άλλα απαραίτητα.

Υπό την κοινή ονοµασία Silva εµφιαλώνονται οκτώ κρα-
σιά σε συνολική ποσότητα περί τις 50.000 φιάλες και εξ αυτών
τέσσερα προέρχονται από σταφύλια βιολογικής καλλιέργει-
ας. Παραλλήλως, παράγεται και βιολογικό πετιµέζι και σε
ιδιόκτητο καζάνι σε ξεχωριστό κτίριο πίσω από το οινοποι-
είο και τσικουδιά.

Η γκάµα περιλαµβάνει τρία λευκά: τα επιτραπέζια Silva
λευκός και Silva Chardonnay και το τοπικό Κρήτης Silva
Sauvignon Blanc, που είναι από βιολογικά σταφύλια και στον
τελευταίο διαγωνισµό οίνου στη Θεσσαλονίκη απέσπασε
ασηµένιο µετάλλιο.

Τα ερυθρά είναι πέντε: ∆ύο κρασιά είναι από λιάτικο, το
ένα ΟΠΑΠ ∆αφνές ξηρό και το άλλο, που κυκλοφορεί ως επι-
τραπέζιο σε φιάλη 500ml, είναι φυσικώς γλυκύς από λιαστά
σταφύλια. Από του χρόνου όµως θα γίνει και αυτό ΟΠΑΠ. Τα
άλλα τρία προέρχονται από βιολογικά σταφύλια, δύο είναι
τοπικά κρητικά από κοτσιφάλι – µαντηλάρι και λιάτικο – µερ-
λό και το τρίτο επιτραπέζιο από καµπερνέ – µερλό.

Στα βαρέλια ωριµάζει και ένα κρασί από σιρά που θα
κυκλοφορήσει του χρόνου ως τοπικό Κρήτης. Του χρόνου
επίσης θα φυτευτούν και άλλα 15 στρέµµατα µε λευκή ποι-
κιλία (πιθανότατα µαλβαζία), ενώ στις προθέσεις της κας
∆ασκαλάκη είναι «να περιορίσω το λιάτικο στην ποσότητα που
χρειάζεται για το λιαστό γιατί, όσο καλή πρόθεση και αν έχω και
όσο και αν το προσέχω, ως ξηρό δεν κάνει σπουδαία πράγµατα».

Χονδροζουµάκης Γιώργος
Βενεράτο

Μέσα στο Βενεράτο και επάνω στον κεντρικό δρόµο στη
δυτική του πλευρά είναι το οινοποιείο του Γιώργου Χονδρο-
ζουµάκη, ο οποίος από το 1997 κάνει εµφιαλωµένο κρασί
εξελίσσοντας την ασχολία του παππού και του πατέρα του,
οι οποίοι έφτιαχναν και εµπορεύονταν κρασί. Ο παππούς
του µάλιστα το κατέβαζε στο Ηράκλειο και από εκεί µε καΐκι
το µετέφερε και το πουλούσε στον Άγιο Νικόλαο και τη
Σητεία. Το οινοποιείο στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο που θα
γίνει µόνο κελάρι και χώρος υποδοχής, καθώς έχει προγραµ-
µατιστεί η µετεγκατάσταση σε νέο κτίριο δίπλα στο παλαιό.
Η έναρξη της κατασκευής προβλέπεται στην αρχή του 2008
και η ολοκλήρωση σε δύο χρόνια.

Καλλιεργεί δώδεκα δικά του στρέµµατα και προµηθεύε-
ται σταφύλι από άλλα δέκα αξιοποιώντας βηλάνα, λιάτικο,
µαντηλάρι, καµπερνέ σοβινιόν, γκρενάς ρουζ και σιρά.

Εµφιαλώνει έξι κρασιά σε συνολική ποσότητα περί τις
25.000 φιάλες. Το ξηρό ΟΠΑΠ ∆αφνές κυκλοφορεί σε 2.000
φιάλες. Υπάρχουν δύο τοπικά Κρήτης, ένα λευκό στις 4.000
φιάλες και ένα πολυποικιλιακό ερυθρό στις 13.500 φιάλες,
που είναι και ο κύριος όγκος της παραγωγής.

Τα επιτραπέζια είναι τρία στις 2.000 µε 2.500 φιάλες το
καθένα, ένα είναι ροζέ από λιάτικο και δύο ερυθρά, το ένα
από καµπερνέ σοβινιόν και το άλλο από λιάτικο και σιρά.

Πρόπερσι φυτεύτηκε και ένα αµπέλι έξι στρεµµάτων µε
σαρντονέ που θα µπει αργότερα σε παραγωγή. Τα κρασιά
διακινούνται σε όλη την Κρήτη, αλλά οι ποσότητες που φεύ-
γουν εκτός νησιού είναι µηδαµινές, κυρίως από επισκέπτες
που τηλεφωνούν και ζητούν να τους σταλούν κάποιες φιά-
λες.

Βοριζανάκης Λευτέρης
Βενεράτο

Μεταξύ ∆αφνών και Βενεράτου, στα όρια του δήµου Παλη-
ανής και επάνω στο δρόµο που συνδέει τα δύο χωριά, είναι

το οινοποιείο του Λευτέρη Βοριζανάκη.
Η οικογένεια του κ. Βοριζανάκη είχε σχέση µε το αµπέ-

λι και το κρασί και ο ίδιος ξεκίνησε από το 1984 να τη βελ-
τιώνει και επεκτείνει. Εµφιαλωµένο κρασί ξεκίνησε να κάνει
από το 2003. Η επιχείρηση έχει οικογενειακό χαρακτήρα,
καθώς είναι µεγάλη η συµµετοχή της συζύγου Φωτεινής, της
θυγατέρας Ελένης και προσφάτως και του γαµπρού Γιώργου.

Καλλιεργούν 80 ιδιόκτητα στρέµµατα και προµηθεύο-
νται σταφύλια από άλλα 250. Αξιοποιούν βηλάνα, µοσχάτο
Αλεξανδρείας, σοβινιόν µπλαν, γκρενάς ρουζ, καµπερνέ σοβι-
νιόν, κοτσιφάλι, λιάτικο, µανδηλαριά, µοσχάτο µαύρο. Συνε-
χίζει όµως να φυτεύει έτσι ώστε στο µέλλον τουλάχιστον οι
µισές ανάγκες του οινοποιείου σε σταφύλι να καλύπτονται
από δικά του αµπέλια. Το οινοποιείο έχει σύγχρονα µέσα,
περιλαµβανοµένης µιας πολύ καλής εµφιαλωτικής γραµµής,
της οποίας αξιοποιούνται προς το παρόν οι µισές δυνατό-
τητες. Εµφιαλώνονται ένδεκα κρασιά σε ποσότητα γύρω στις
80.000 φιάλες. Η σειρά Οινουσία περιλαµβάνει ένα λευκό και
ένα ροζέ, τοπικά Κρήτης και τα δύο, και ένα ερυθρό επιτρα-
πέζιο. Η σειρά Νεχτάρι περιλαµβάνει δύο ηµίγλυκα επιτρα-
πέζια, λευκό και ερυθρό, ενώ υπάρχει και ένα επιτραπέζιο
ερυθρό ηµίξηρο από µαύρο µοσχάτο. Η ρετσίνα εµφιαλώνε-
ται σε φιάλη 500ml. 

Την γκάµα ολοκληρώνουν τρία ποικιλιακά, το λευκό τοπι-
κό Κρήτης και το ερυθρό τοπικό Ηρακλείου και το επιτρα-
πέζιο χαρµάνι από κοτσιφάλι και µανδηλαριά. Επίσης, ο κ.
Βοριζανάκης, σε συνεργασία µε οινοποιείο της Αρκαδίας,
κυκλοφορεί στην κρητική αγορά και ένα ΟΠΑΠ Μαντίνεια
σε περίπου 3.000 φιάλες.

Στο οινοποιείο διαµορφώθηκε αποθήκη έτοιµου προϊό-
ντος, που ελευθέρωσε χώρο ώστε να φτιαχτεί µια µικρή έκθε-
ση και χώρος υποδοχής. Στα σχέδια είναι η παραγωγή ενός
νέου κρασιού από µερλό και σιρά και πιθανότατα και ενός
σαρντονέ. 

Αφοί Μελαµπιανάκη
Βενεράτο

Μέσα στο Βενεράτο στην ανατολική πλευρά του κεντρι-
κού δρόµου, σε ένα υπάρχον µεγάλο παλιό κτίριο, διαµορ-
φώνεται το οινοποιείο των αδελφών Γιάννη και Μιχάλη Μελα-
µπιανάκη.

Έχουν 32 δικά τους στρέµµατα και προµηθεύονται στα-
φύλια από άλλα 100 και από το 2004 ξεκίνησαν να εµφιαλώ-
νουν µε τη συνδροµή φιλικού οινοποιείου, αξιοποιώντας:
βηλάνα, βιδιανό, θραψαθήρι, µαλβαζία, µοσχάτο Αλεξανδρεί-
ας, πλυτό, σαρντονέ, σοβινιόν µπλαν από λευκά και γκρενάς
ρουζ, καµπερνέ σοβινιόν, κοτσιφάλι, λιάτικο, µανδηλαριά,
µερλό, σιρά, τεµπρανίγιο από ερυθρά.

Η γκάµα τους περιλαµβάνει εννιά κρασιά, όλα επιτραπέ-
ζια, σε συνολική ποσότητα περί τις 165.000 φιάλες. Με την
εξαίρεση του λευκού από µαλβαζία όλα τα άλλα είναι χαρ-
µάνια από δύο έως και έξι ποικιλίες.

Η σειρά Μελάµπους περιλαµβάνει δύο λευκά, την προ-
αναφερθείσα  µαλβαζία και ένα από βηλάνα, µαλβαζία και
σοβινιόν µπλαν και τέσσερα ερυθρά, το πολυποικιλιακό Μελά-
µπους Ερυθρός και τα χαρµάνια µαντηλάρι – καµπερνέ,
καµπερνέ – µερλό και καµπερνέ – σιρά.

Η φθηνότερη σειρά Ευοί Ευάν, που κυκλοφορεί και σε
µικρές φιάλες των 187,5ml, περιέχει από ένα λευκό, ροζέ και
ερυθρό, όλα πολυποικιλιακά.

Είναι φανερό πως η όλη κατάσταση τελεί υπό διαµόρφω-
ση. Ο Μιχάλης Μελαµπιανάκης, ο οποίος έχει καλλιτεχνι-
κές σπουδές, λέει πως «ξέρω πού βρίσκοµαι. Όταν ολοκληρω-
θεί το οινοποιείο τα πράγµατα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν».

Ιδαία Οινοποιητική
Βενεράτο

Μέσα στο Βενεράτο, στη διασταύρωση προς το µοναστή-
ρι της Παληανής και τα Κεράσια, είναι το οινοποιείο των
οινολόγων και συζύγων Βασίλη Λαδερού και Πόπης Βολιτά-
κη, η οποία κατάγεται από εκεί.

Ο κ. Λαδερός, µε µεγάλη προϋπηρεσία στην εταιρεία
Ελληνικά Κελάρια, και η σύζυγός του προσέφεραν για χρό-
νια οινολογικές συµβουλές και υπηρεσίες στους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής, δραστηριότητα που τη συνεχίζουν
ακόµα. Παραλλήλως, από το 1998 παράγουν κρασί και από
το 2003 εµφιαλώνουν. Πρέπει δε να ειπωθεί πως, σύµφωνα
µε πολλές µαρτυρίες, η συµβουλευτική τους δράση, µαζί µε
την αντίστοιχη του Γιάννη Χαρκούτση από την Παληανής
Γη, έχει συµβάλει τα µέγιστα στην αλλαγή νοοτροπίας και

στη συνολική αναβάθµιση της εικόνας της περιοχής.
Έχουν δέκα ιδιόκτητα στρέµµατα και συνεργάζονται µε

άλλα σαράντα και αξιοποιούν βηλάνα, κοτσιφάλι, λιάτικο,
µανδηλαριά, καµπερνέ σοβινιόν και γκρενάς ρουζ.

Παράγονται πέντε κρασιά σε συνολική ποσότητα από
18.500 έως 38.000 φιάλες. Το λευκό τοπικό Κρήτης από βηλά-
να είναι το κρασί που, ανάλογα µε τη ζήτηση, έχει µεγάλο
εύρος παραγωγής. Υπάρχουν ακόµα, ένα επιτραπέζιο ροζέ
από γκρενάς ρουζ, ένα ερυθρό τοπικό Κρήτης από κοτσιφά-
λι και µανδηλαριά και ένα επιτραπέζιο από καµπερνέ σοβι-
νιόν.

Η αιχµή του δόρατος, όπου έχουν επενδυθεί πολλές προ-
σπάθειες και έξοδα, είναι ο φυσικώς γλυκύς ΟΠΑΠ ∆αφνές
από λιάτικο που παράγεται σε ποσότητα περί τις 1.500 φιά-
λες των 500ml. Οι παραγωγοί του δεν κρύβουν τον ενθου-
σιασµό και τις προσδοκίες τους για το κρασί αυτό.

Όµως τα πράγµατα δεν µένουν εδώ. Τον επόµενο µήνα
ξεκινά µε ταχείς ρυθµούς η διαµόρφωση νέου οινοποιείου
100 µέτρα νοτιότερα από το υπάρχον που προβλέπεται να
έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2007 µε αρχές του 2008.
Όντας επάνω στον επαρχιακό δρόµο προς Αγία Βαρβάρα το
οινοποιείο θα είναι επισκέψιµο.

Παραλλήλως, ο κ. Λαδερός λέει πως ετοιµάζεται για ένα
ακόµα λευκό κρασί από µαλβαζία ενώ, όπως θα το περίµενε
κανείς από δύο ανήσυχους οινολόγους, υπάρχουν και πολ-
λές µικροοινοποιήσεις και πειραµατισµοί µε άλλες τοπικές
ποικιλίες. Περί αυτών όµως δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι
ανακοινώσιµο.

Τυλάκη Μαρία
Αυγενική

Η Μαρία Τυλάκη και ο σύζυγός της Αντώνης Κοσµαδά-
κης, που είναι ταµίας του Συλλόγου Οινοποιών ∆ήµου Παλη-
ανής, έχουν προσωρινώς ένα οινοποιείο στην Αυγενική σε
ένα ανακαινισµένο παλιό σπίτι και από το 2005 εµφιαλώ-
νουν µε την άδεια γειτονικού οινοποιείου.

Υπάρχει όµως ήδη η προέγκριση και βρίσκεται σε τελι-
κό στάδιο η έγκριση και άδεια για την κατασκευή νέου οινο-
ποιείου βόρεια από τα Κεράσια, ένα µικρό χωριό δυτικά από
το Βενεράτο. Το οινοποιείο θα είναι επισκέψιµο και θα βρί-
σκεται επί του νέου δρόµου Ηρακλείου – Καστελίου, που
ως την Αγία Βαρβάρα δόθηκε ήδη σε κυκλοφορία και έχει
ενταχθεί στο (παρ)οδικό δίκτυο του νοµού (δείτε το σχό-
λιο για το οδικό δίκτυο στο 1ο µέρος).

Καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα είναι έτοιµο ως τον
Απρίλιο του 2008, αλλά στο µεταξύ βρίσκεται ήδη σε εξέ-
λιξη η προµήθεια πλήρους σειράς σύγχρονων µηχανηµά-
των, µεταξύ των οποίων και ψυκτική εγκατάσταση, που θα
τοποθετηθούν προσωρινώς στο υπάρχον οινοποιείο.

Έχουν 17 στρέµµατα ιδιόκτητα αµπέλια και αξιοποιούν
σταφύλια από άλλα 4 – 5 συνεργαζόµενα στρέµµατα. Τα
δικά τους βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο βιολογικής καλ-
λιέργειας και από του χρόνου θα πιστοποιηθούν από τη
∆ηω. Από λευκές ποικιλίες έχουν βηλάνα και σαρντονέ και
από ερυθρές κοτσιφάλι, καµπερνέ σοβινιόν και µερλό, ενώ
από συνεργαζόµενο αµπελουργό προµηθεύονται θραψα-
θήρι.

Κυκλοφορούν ενδεικτικώς 4 κρασιά σε µικρή ακόµα
παραγωγή µεταξύ 1.000 µε 2.000 φιάλες το καθένα. Έχουν
την κοινή ονοµασία Ευφροσύνη και είναι δύο λευκά, ένα
τοπικός Ηρακλείου από 80% βηλάνα µε 20% θραψαθήρι και
ένα επιτραπέζιο από σαρντονέ και δύο ερυθρά, ένα τοπι-
κός Κρήτης από σιρά και ένα επιτραπέζιο από καµπερνέ
µε µερλό.

Παληανής Γη
Αυγενική

Στη νότια έξοδο του χωριού προς Αγία Βαρβάρα είναι
το οινοποιείο της εταιρείας Παληανής Γη, όπως είναι η νέα
ονοµασία της Vins de Crete που ιδρύθηκε το 2000 και µετο-
νοµάστηκε το 2004. Συναντώ τον εκ των συνιδιοκτητών της
εταιρείας και οινολόγο Γιάννη Χαρκούτση, ο οποίος πριν
είχε εργαστεί σε άλλο µεγάλο οινοποιείο του νοµού.

Ο κ. Χαρκούτσης είναι ένας νέος άνθρωπος πολύ δρα-
στήριος, µε ενδιαφέροντα και συµµετοχή στα κοινά, µε ιδέ-
ες και πρωτοβουλίες και µε τις γνώσεις και τη δράση του
έχει συµβάλει πολλαπλώς στην αναβάθµιση της οινικής
εικόνας της περιοχής του. Παρ’ όλα αυτά είναι και εις άκρον
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σεµνός και για τις µετακινήσεις του χρησιµοποιεί µόνον
ένα χαριτωµένο σπορ αυτοκίνητο-αντίκα.

Η Παληανής Γη στεγάζεται σε ένα ανακατασκευασµέ-
νο και αρκούντως µεγάλο κτίσµα του χωριού και το οινο-
ποιείο της έχει πλήρεις εγκαταστάσεις, που περιλαµβά-
νουν ψύξη µε αυτόµατο πίνακα και σύγχρονη εµφιαλωτι-
κή γραµµή. Στο µπροστινό µέρος του κτίσµατος έχει δια-
µορφωθεί προσωρινώς ένας µικρός χώρος ως εκθετήριο.

Λέω προσωρινώς γιατί κοντά και πάνω από το µονα-
στήρι της Παληανής έχουν ήδη έκταση 40 στρεµµάτων
όπου σχεδιάζεται η δηµιουργία ενός πρότυπου κτήµατος,
στο οποίο θα µεταφερθεί το κελάρι, θα κατασκευαστεί
µικρο-οινοποιείο µόνο για τις ποικιλίες που υπάρχουν ήδη
εκεί (θραψαθήρι, µαλβαζία, ρίσλινγκ, µερλό) και θα δια-
µορφωθεί πλήρως επισκέψιµος χώρος. Όσον αφορά τις
κατασκευές, βρίσκονται στο στάδιο των µελετών, η έναρ-
ξή τους προβλέπεται για το καλοκαίρι του 2008 και η ολο-
κλήρωση έναν χρόνο µετά.

Καθώς ο εκ των συνιδιοκτητών της εταιρείας ∆ηµή-
τρης ∆ιβόλης ασχολείται µε τουριστικές επιχειρήσεις, το
σχέδιο προβλέπει και την κατασκευή 5 – 6 χώρων φιλοξε-
νίας και την ανάπτυξη του οινοτουρισµού. Στην κατεύ-
θυνση αυτή η εταιρεία έγινε προσφάτως το πιο νέο µέλος
του ∆ονη.

Έχουν 80 στρέµµατα ιδιόκτητα και απορροφούν στα-
φύλια από άλλα περίπου 300. Αξιοποιούν βηλάνα, βιδια-
νό, θραψαθήρι, σαρντονέ, µαλβαζία, σοβινιόν µπλαν από
λευκά και µανδηλαριά, καµπερνέ σοβινιόν, µερλό, σιρά
από ερυθρά.

Παράγονται οκτώ κρασιά σε συνολική ποσότητα από
135.000 έως 160.000 φιάλες. Τα δύο είναι τοπικά Κρήτης:
το λευκό από θραψαθήρι και το ερυθρό από µανδηλαριά
µε σιρά. Το λευκό είναι το 2ο δείγµα κρασιού από 100%
θραψαθήρι (το άλλο είναι του Συνεταιρισµού Σητείας στη
σειρά Ποικιλιακά Σητείας) και στον τελευταίο διαγωνισµό
της Θεσσαλονίκης απέσπασε ασηµένιο µετάλλιο.

∆ύο κρασιά είναι τοπικά Ηρακλείου: το λευκό από βηλά-
να µε σοβινιόν µπλαν και το ερυθρό από σιρά. Επιπλέον,
παράγονται και τέσσερα ποικιλιακά επιτραπέζια από σαρ-
ντονέ, µαλβαζία, καµπερνέ σοβινιόν και µερλό.

Όταν κυκλοφορήσει αυτό το φύλλο πιθανότατα θα έχει
βγει και το νέο κρασί από βιδιανό σε 5.000 φιάλες περί-
που, που όσων γνωρίζουµε θα είναι το πρώτο εµφιαλωµέ-
νο κρασί 100% από την ποικιλία αυτή. Άµεσα επίκειται και
ριζική ανανέωση της εµφάνισης όλων των άλλων ετικε-
τών, ενώ έχουν ξεκινήσει και διαδικασίες για εξαγωγή σε
Γερµανία και Τσεχία.

Κτήµα Ζαχαριουδάκη 
Πλουτή Mεσαράς

Ο «Αντίλαλος της Μεσαράς», είναι µια καθιερωµένη
τοπική εφηµερίδα µε έδρα τις Μοίρες και, σύµφωνα µε τον
εκδότη της Στέλιο Ζαχαριουδάκη, δεύτερη σε κυκλοφορία
στο νοµό. Ανήσυχος και δραστήριος ο κ. Ζαχαριουδάκης
δεν περιορίστηκε στις εκδοτικές–δηµοσιογραφικές δρα-
στηριότητές του, αλλά επεκτάθηκε και στο χώρο του κρα-
σιού και µάλιστα µε ένα µεγαλεπήβολο σχέδιο.

Γύρω στα 6,5 χλµ. βορειοανατολικά από τις Μοίρες είναι
το µικρό χωριό Πλουτή µε 84 απογεγραµµένους κατοίκους.
Νοτιοανατολικά του χωριού είναι ο λόφος Ορθή Πέτρα µε
µέγιστο υψόµετρο περί τα 515 µ. Εκεί, στις ψηλότερες πλα-
γιές και στην κορυφή του λόφου είναι ο χώρος στον οποίο
διαµορφώνεται σιγά – σιγά το Κτήµα Ζαχαριουδάκη.

Ο κ. Ζαχαριουδάκης, ως το µόνο σπουδαγµένο παιδί
στην οικογένεια (αρχικώς στη Γυµναστική Ακαδηµία και
κατόπιν δηµοσιογραφία στην Ιταλία, από όπου και οι επιρ-
ροές σχετικά µε το κρασί), αποδέχθηκε να πάρει από την
πατρική περιουσία τις χέρσες και ορεινές εκτάσεις και έτσι
βρέθηκε µε 90 άγονα στρέµµατα στο λόφο. Με αγορές
έφτασε και ξεπέρασε τα 200 στρέµµατα και κατέχει σήµε-
ρα όλο το ανώτερο τµήµα του.

Από την κορφή του λόφου η θέα είναι συναρπαστική.
Προς τα νότια φαίνεται το µεγαλύτερο µέρος του αρχαιο-
λογικού χώρου της Γόρτυνας, τα Αστερούσια όρη και ο Κόφι-
νας, νοτιοδυτικά είναι το νησάκι Παξιµάδι και στο βάθος
διακρίνεται η Γαύδος, δυτικά είναι τα χανιώτικα βουνά,
βόρεια – βορειοδυτικά ορθώνεται ο αγέρωχος Ψηλορείτης
και ανατολικά είναι τα λασιθιώτικα βουνά. Είναι, επίσης,
ορατός σχεδόν όλος ο κάµπος της Μεσαράς. Αντιστοίχως,
εντυπωσιακή είναι και η θέα προς τον λόφο από τις γύρω
κοντινές περιοχές και ο λόγος είναι τα αµπέλια, που σε
στενές πεζούλες µιας ή δύο σειρών, σταδιακά τον ζώνουν.
Έχω τη βεβαιότητα πως όταν µε το καλό ολοκληρωθούν
οι φυτεύσεις και οι διαµορφώσεις του χώρου, που ειδικά
αυτές είναι έργο µεγάλο και δαπανηρό, θα πρόκειται για
ένα από τα πλέον εντυπωσιακά κτήµατα σ’ όλη τη χώρα.

Με δεδοµένα τα παραπάνω, είναι σαφές πως στη λογι-
κή του εγχειρήµατος η οινοτουριστική διάσταση είναι έντο-
νη. Ενισχύεται δε και από τα παρακάτω: ο αρχαιολογικός
χώρος της Γόρτυνας δέχεται πολλούς επισκέπτες, τους
οποίους η σχεδιαζόµενη κατασκευή µουσείου προβλέπε-
ται να αυξήσει. Η περιοχή είναι πέρασµα προς Φαιστό,
Τυµπάκι και Λέντα. Κοντά στον λόφο είναι τα σπήλαια

Λαβύρινθος και Λαβυρινθάκι. Τέλος, ο νέος δρόµος Ηρα-
κλείου – Καστελίου (που στο τµήµα αυτό δεν έχει ξεκινή-
σει ακόµη) θα περάσει γύρω στο 1,5 χλµ δυτικά από το κτή-
µα.

Όµως, ο κ. Ζαχαριουδάκης δεν στέκεται µόνο σε αυτά.
«Καλοί είναι οι “κρεµαστοί κήποι” αλλά το πρώτο ζητούµενο
είναι το καλό κρασί, χωρίς αυτό δεν κάνουµε τίποτα», λέει και
έχει απόλυτο δίκιο.

Είναι λοιπόν φυτεµένα 100 στρέµµατα τα οποία προ-
βλέπεται να φτάσουν τα 200, περικλείοντας όλο το λόφο.
Τα αµπέλια είναι γραµµικά, βρίσκονται σε υψόµετρο από
430 έως 510 µέτρα και όπως προαναφέρθηκε, σηµαντική
έκταση διαµορφώνεται σε στενές πεζούλες στις απότοµες
πλαγιές του λόφου. Ανά δύο µε τρεις πεζούλες, χτιστοί
πέτρινοι αναληµµατικοί τοίχοι ολοκληρώνουν την εικόνα.
Η κορφή του λόφου, στην οποία σχηµατίζεται ένα πλάτω-
µα περί τα 15 στρέµµατα, όπου υπάρχει και ένα παλαιό
πέτρινο κτίσµα, έχει παραµείνει αφύτευτη, καθώς υπάρ-
χουν διάφορες σκέψεις για την αξιοποίησή της. Από λευ-
κές ποικιλίες έχουν φυτευτεί βηλάνα, βιδιανό, µαλβαζία σε
δύο κλώνους και σοβινιόν µπλαν και από ερυθρές κοτσι-
φάλι, καµπερνέ σοβινιόν, µερλό και σιρά.

Στη νότια πλευρά του λόφου, σε υψόµετρο περί τα 440
µ., είναι σε τελικό στάδιο και η κατασκευή του οινοποιεί-
ου το οποίο προβλέπεται να φιλοξενήσει τον τρύγο του
2007. Τα σχέδια είναι του αρχιτέκτονα Γιάννη ∆οξαστάκη,
που σχεδίασε και το οινοποιείο Μπουτάρη στο Σκαλάνι.

Το κτίριο θα καταλαµβάνει συνολικώς 2500 τ.µ. σε τρία
επίπεδα, εκ των οποίων το κελάρι είναι 230 τ.µ. Εκµεταλ-
λευόµενο την κλίση του εδάφους και τη βαρύτητα, θα περιο-
ρίζει στο ελάχιστο τη χρήση αντλιών. Η κατασκευή του
βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαµόρφωσης των εσω-
τερικών χώρων, ενώ τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός έχουν
ήδη παραγγελθεί και παραλαµβάνονται σταδιακώς. Στο
ανώτερο επίπεδο θα κατασκευαστεί χώρος υποδοχής, γευ-
σιγνωσίας και εστίασης, που µαζί µε τις υποδοµές του (κου-
ζίνα κ.ά.) θα καταλαµβάνει 470 τ.µ.

Ο τρύγος του 2006 έδωσε 90 hl ερυθρό κρασί από 50%
σιρά, 40% καµπερνέ και 10% κοτσιφάλι, που οινοποιήθη-
κε στις εγκαταστάσεις της Κρέτα Ολυµπιάς (νυν Mediterra
Οινοποιητική) από τον οινολόγο Σοφοκλή Παναγιώτου.
Το µισό, περί τις 6.000 φιάλες, θα κυκλοφορήσει φρέσκο
και το υπόλοιπο περασµένο από βαρέλι µε την ονοµασία
Ορθή Πέτρα. 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κρασί, που
δείχνει πως ο πρωταρχικός στόχος του κ. Ζαχαριουδάκη,
το καλό κρασί, είναι εφικτός και σε πολύ καλό δρόµο.

ΑΓΟΡΑ

Το θαύµα της φύσης στο ποτήρι σας. Απολαύστε ένα κρασί µε ρου-
µπινί χρώµα, αρώµατα µπαχαρικών και βελούδινη γεύση που ωρί-
µασε σε καινούργια Γαλλικά δρύινα βαρέλια για ένα έτος. Πίνεται
σε θερµοκρασία 17-18°C.
Ο τρύγος του 2005 έδωσε 4.872 φιάλες.

°π∞¡¡∏™ ™∆À§π∞¡√À
701 00  Kουνάβοι Aρχανών � Τηλ.: 693 643 0368

www.canava-stilianu.gr � E-mail: stilianu@hol.gr

ΘΕΩΝ ΓΗ

Eπιλεγµένη πρώτη ύλη από βορεινούς αµπελώνες µικρής στρεµ-
µατικής απόδοσης. Mια πρόταση από τον κρητικό αµπελώνα και
την Iδαία Oινοποιητική. Nεανική, καθαρή βηλάνα, ζωρή στο ζτό-
µα και έντονα αρωµατική, µε ιδιαίτερα έντονη γεύση φρούτων.

Ι∆ΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
700 11 Βενεράτο ∆αφνών 

Tηλ.: 210 244 0396 � E-mail: idaiawine@gmail.com

I∆ΑΙΑ ΓΗ BΗΛΑΝΑ

Ένα κρασί 100% από την ποικιλία cabernet sauvignon, που καλ-
λιεργούµε βιολογικά στα κτήµατά µας Τσικούρι και Προφήτης
Ηλίας στις ∆αφνές. Πλούσιο σώµα, αρώµατα φρούτων του δάσους,
γλυκιές νότες σοκολάτας και καπνού. Ωρίµασε σε δρύινα γαλλικά
βαρέλια και στη συνέχεια στη φιάλη. 

OINOΠΟΙΙΑ ∆ΑΦΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
700 11 ∆αφνές � Τηλ.: 694 579 7526 

E-mail: tzolis@panafonet.gr

VICTORIA EΡΥΘΡΟ
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