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OINIKEΣ EΞEPEYNHΣEIΣ

∆Ô˘ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Ή
ταν εφέτος στη ∆ετροπ που ο Θωµάς
Γκλίναβος µου είπε ότι κάτι γίνε-
ται στην Ήπειρο και ειδικότερα

στο νοµό Ιωαννίνων. Μερικά ονόµατα και
κάποια χωριά και θέσεις ήταν αρκετά. Το
κίνητρο για το ταξίδι δηµιουργήθηκε αµέ-
σως. Και ιδού ο λόγος.

Συνολικώς, από τις εννιά αµπελουργι-
κές περιφέρειες της χώρας, η Ήπειρος βρί-
σκεται στην προτελευταία θέση µε περισ-
σότερα αµπέλια, ετικέτες και παραγωγή από
τη Θράκη, η οποία υπερέχει µόνο στο πλή-
θος των οινοποιείων. Οι νοµοί Άρτας και
Πρέβεζας είναι δύο από τους τέσσερις νοµούς
σε όλη τη χώρα στους οποίους δεν έχουν
καταγραφεί οινοποιεία εµφιαλωµένου κρα-
σιού. Οι άλλοι δύο είναι η Ευρυτανία και η
Πιερία, στην οποία, όµως, η κατάσταση θα
αλλάξει σύντοµα.

Στους δύο νοµούς καταγράφονται µόνο
δύο ποτοποιίες, η ιστορική Ποτοποιία Γάτσι-
ου στην Άρτα από το 1880 και η Ποτοποι-
ία Ρούµπου στην Πρέβεζα από το 1955, που
µπορεί να µην έχουν σχέση µε το κρασί,
αλλά είναι δύο καταστήµατα άξια προσο-
χής στις πόλεις αυτές, όχι µόνο για το νοσταλ-
γικό στυλ τους, αλλά και για κάποια από τα
προϊόντα τους.

Από την Ήπειρο ευρύτερα γνωστά είναι
τρία οινοποιεία: η Ένωση Ιωαννίνων (νυν
Ζοίνος), το Κτήµα Γκλίναβου στη Ζίτσα και
το Κατώγι στο Μέτσοβο. Λιγότερο γνωστή
η Οινοποιία Πράσσου, επίσης στη Ζίτσα.
Όµως, έστω και µε ρυθµό «καγκελάρη», κάτι
άρχισε να κινείται έτσι που, µετά από αυτή
την οινική εξερεύνηση, καταγράφονται τρία
ακόµα οινοποιεία και άλλα τρία εν δυνάµει.

Ο καγκελάρης είναι παραδοσιακός ηπει-
ρώτικος χορός (µια από τις οµορφότερες
αναµνήσεις από τις πολλές που έχω από
εκεί) και νοµίζω πως ταιριάζει γάντι για να
περιγράψει την οινική ανάπτυξη της περιο-
χής: από το απόγευµα της Κυριακής του
Πάσχα και µε κορύφωση την Παρασκευή
της ∆ιακαινησίµου στις πλατείες πολλών
χωριών, στο νότιο κυρίως τµήµα της Ηπεί-
ρου, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι και πολλοί από
τους επισκέπτες σχηµατίζουν ένα µεγάλο
κύκλο πιασµένοι από τους ώµους ή σταυ-
ρωτά από τα χέρια. Μια ερµηνεία θέλει το
όνοµα «καγκελάρης» (ή καγκελάρι όπως το
έχω ακούσει στη Λάκα Σούλι της Πρέβεζας)
να προέρχεται από αυτό το πιάσιµο, που
µοιάζει µε κάγκελο. Ο ίδιος χορός στα Τζου-
µέρκα λέγεται «Κύκλες». Στο εµπρός µέρος
του κύκλου, λοιπόν, οι άντρες ξεκινούν το
τραγούδι και στο πίσω οι γυναίκες το συνε-
χίζουν, ένα είδος πολυφωνικού τραγουδι-
στού διαλόγου που συνιστά µια αξέχαστη
ακουστική εµπειρία, ενώ όλοι µαζί χορεύ-
ουν έναν πολύ απλό στις κινήσεις του χορό.

Παράδοση, µοναδικότητα, ιδιοτυπία και
εξαιρετικά αργός ρυθµός είναι τα χαρακτη-
ριστικά αυτού του χορού. Τα ίδια χαρακτη-
ριστικά που διακρίνει κανείς και στα οινικά
πράγµατα της Ηπείρου!

Η παράδοση βρίσκεται στο όχι ιδιαίτε-
ρα διαδεδοµένο σήµερα ηµίξηρο, ηµιαφρώ-
δες (για να µην πούµε αεριούχο) ροζέ κρα-
σί που κάποτε κυριαρχούσε στην παραγω-
γή της Ζίτσας. Η µοναδικότητα έρχεται από
την ντεµπίνα που αν και δοκιµάστηκε και
σε άλλες περιοχές, όπως στο νοµό Λάρισας
στη Θεσσαλία, έχει το βασίλειό της στην

Ήπειρο και κυρίως στο νοµό Ιωαννίνων όπου
βρίσκεται περίπου το 95% της συνολικής
καλλιεργούµενης έκτασής της, ενώ µόνο
εκεί (και όχι µόνο µέσα στη ζώνη ΟΠΑΠ)
δίνει τόσο καλά αποτελέσµατα.

Σε συνέχεια της παράδοσης, η ιδιοτυ-
πία βρίσκεται στο λευκό αφρώδες ΟΠΑΠ
που δίνει σήµερα η ντεµπίνα και στο ξηρό
αφρώδες ή ηµιαφρώδες ροζέ κρασί. Έχου-
µε τόσο λίγα κρασιά τέτοιου τύπου (µόλις
το 1% του συνόλου) που µπορούν, για τα
ελληνικά δεδοµένα, να χαρακτηριστούν ιδιό-
τυπα. Εξάλλου, κάπως έτσι τα αντιµετωπί-
ζουν και οι Έλληνες. Τέλος, σε σύγκριση µε
άλλες περιοχές της χώρας όπου γίνονται
άλµατα, ο πολύ αργός ρυθµός και τα µικρά
βήµατα είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό των
εξελίξεων και της οινικής ανάπτυξης της
Ηπείρου.

Ο νοµός Ιωαννίνων έχει ουσιαστικώς
αναλάβει την οινική εκπροσώπηση όλης της
περιφέρειας. Έχει σήµερα συνολικά γύρω
στα 8.000 στρέµµατα αµπελιών, εκ των οποί-
ων περί τα 1.500 στρέµµατα ανήκουν στη
ζώνη ΟΠΑΠ της Ζίτσας.

Ιστορικά, σχεδόν όλος ο νοµός αναφέ-
ρεται ως τόπος αµπελοκαλλιέργειας και
παραγωγής κρασιού, ενώ κάποια χωριά της
Πωγωνιανής έβγαζαν διάσηµους ανά το
πανελλήνιο βαρελάδες. Εκτός από τη Ζίτσα,
λίγο νοτιότερα το Γραµµένο του δήµου Πασα-
ρώνος, το Αµπελοχώρι στα Τζουµέρκα, το
Μέτσοβο και το Βοτονόσι, το Καλπάκι και
η Αρίστη και πιο βόρεια η Κόνιτσα και τα
γύρω της χωριά, αναφέρονται ως τόποι που
είχαν αµπέλια και κρασί. Η φυλλοξήρα, η
µετανάστευση και η εξ αυτής ερήµωση κατέ-
στρεψαν αυτή την εικόνα.

Eκτός από την ντεµπίνα, που είναι η
κυρίαρχη ποικιλία, καλλιεργείται το καµπερ-
νέ σοβινιόν (αρκετά διαδεδοµένο), τα τοπι-

κά βλάχικο και µπεκιάρι και άλλα µαυρού-
δια, το τραµίνερ, το σαρντονέ και διάφορες
άλλες ποικιλίες. Υπαρκτή, σε πολύ µικρό-
τερο, βεβαίως ποσοστό, απ’ ό,τι στο νοµό
Άρτας, είναι και η ιζαµπέλα.

Για την οργανωµένη οινοπαραγωγή θα
πούµε αµέσως πιο κάτω, αλλά αξίζει στο
σηµείο αυτό να δοθεί µια εικόνα άγνωστη
στους περισσότερους. Όπως και σε όλη την
Ελλάδα υπάρχει χωρική οινοποίηση, µόνο
που εδώ φαίνεται να είναι ένδειξη ελπίδας
και ανάπτυξης και όχι καθυστέρησης και
οπισθοδρόµησης.

Ο γράφων είδε πολλά αµπέλια και δοκί-
µασε αρκετά κρασιά µικρής παραγωγής,
κυρίως ερυθρά από καµπερνέ, φτιαγµένα
από µερακλήδες ιδιώτες, µε τις φιάλες τους,
τις ετικέτες και τα καψύλια ή το κερί τους.
Στο Καλπάκι, στο Πάπιγκο και στο Περι-
στέρι ήταν τα πιο χαρακτηριστικά. Αυτό το
µεράκι και αυτά τα δείγµατα σε συνδυασµό
µε την τουριστική ανάπτυξη του νοµού,
παράγοντας ικανός να συµβάλει σηµαντι-
κά στην απορρόφηση µικρών τοπικών παρα-
γωγών, πιθανότατα θα είναι ο µοχλός της
περαιτέρω οινικής εξέλιξης.

Zιτσα
Η ζώνη του ΟΠΑΠ Ζίτσα καταλαµβάνει το
µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του νυν
δήµου Ζίτσας και τµήµατα των δήµων Ευρυ-
µενών στη νότια πλευρά και Εκάλης στη
βόρεια. Εδώ ο νόµος «Καποδίστριας» µάλ-
λον αστόχησε. Για την αξιοποίηση και προ-
βολή της ζώνης, η ύπαρξη της οποίας θα
έπρεπε να έχει αξιολογηθεί µε µεγαλύτερη
βαρύτητα, θα ήταν πολύ καλύτερα αν ανή-
κε ολόκληρη στη δικαιοδοσία ενός και µόνο
δήµου, καθώς τώρα, για τις όποιες ενέργει-
ες, χρειάζεται να συνεννοηθούν τρεις. Και
ως γνωστόν, αυτά δεν είναι εύκολα πράγ-
µατα.

Όπως και να έχει, έξι χωριά βρίσκονται

µέσα στη ζώνη, τα µεγαλύτερα είναι η Ζίτσα
και η Κληµατιά (παρόλο το όνοµά της είναι
περισσότερο γνωστή για τα µάρµαρά της)
και τα µικρότερα είναι η Καρίτσα, η Πρω-
τόπαππα (ή ο Πρωτόπαππας), η Λιγοψά και
οι Γαβρισιοί. Μεγάλο µέρος της ζώνης είναι
στο σχετικώς οµαλό οροπέδιο της Ζίτσας
µε µέσο υψόµετρο περί τα 650 µ., µε το υπό-
λοιπο είτε ψηλότερα στις πλαγιές των γύρω
βουνών έως τα 800 µ., είτε χαµηλότερα έως
τα 550 µ. κυρίως στη δυτική κλιτύ, που κατη-
φορίζει προς τον ποταµό Θύαµη, γνωστό-
τερο ως Καλαµά. Αυτή η πλαγιά θεωρείται
από πολλούς ως το καλύτερο τµήµα της
ζώνης.

Ένα χαρακτηριστικό είναι πως τα αµπέ-
λια στην πλειονότητά τους είναι περιφραγ-
µένα και ο λόγος είναι η κτηνοτροφία που
αναπτύσσεται παραλλήλως και η πλούσια
άγρια πανίδα, που ορέγονται τη σταφυλική
παραγωγή. Η εγκατάσταση και συντήρηση
των περιφράξεων είναι µια πρόσθετη δαπά-
νη της αµπελοκαλλιέργειας στην περιοχή.

Ανατολικά από τη Ζίτσα, στην κορυφή
ενός χαµηλού λόφου, είναι το µοναστήρι
του Προφήτη Ηλία, που στα χρόνια του Αλή
Πασά ήταν το κέντρο της οινοπαραγωγής.
Καταγράφεται µάλιστα και ένας ηγούµενος
που λειτουργούσε περισσότερο σαν ιερέας
του ∆ιονύσου παρά ως κανονικός παπάς.
Εκεί, στο διαµορφωµένο χώρο έξω από το
µοναστήρι, ο δήµος Ζίτσας οργανώνει στα
τέλη κάθε Αυγούστου γιορτή κρασιού.

∆υτικά από τη Ζίτσα ο δρόµος κατηφο-
ρίζει προς το µικρό συνοικισµό Σακελλαρι-
κό και τον Καλαµά. Πριν το ποτάµι είναι η
εγκαταλελειµµένη σήµερα µονή Πατέρων
και στο ποτάµι µια στενή στρατιωτική γέφυ-
ρα Μπέλεϋ οδηγεί στην άλλη όχθη προς το
χωριό Λίθινο. Όµως, κάτω από την τεχνη-
τή γέφυρα υπάρχει και µια φυσική!

Πρόκειται για ένα επιβλητικό µέρος
οργιώδους βλάστησης και εκπληκτικής οµορ-
φιάς, στο οποίο οδηγεί ένα καλά διαµορφω-
µένο κατηφορικό µονοπάτι. Καθώς σταδια-
κά το φως µειώνεται και ο ήχος του νερού
δυναµώνει, φτάνει κανείς σ’ ένα «µπαλκο-
νάκι» ακριβώς πλάι στο ποτάµι και διαπι-
στώνει πως το νερό έχει σκάψει έναν πολύ
µεγάλο βράχο, που φράζοντας τη στενή
χαράδρα εµπόδιζε την πορεία του και έχει
δηµιουργήσει µια µεγάλη τρύπα µέσα απ’
την οποία ρέει πλέον. Το επάνω µέρος του
βράχου είναι το φυσικό γεφύρι που χρησι-
µοποιούσαν τα παλιά χρόνια. Προσφυώς, οι
ντόπιοι ονοµάζουν το µέρος «Θεογέφυρο».
Σε απόσταση αναπνοής από τη Ζίτσα είναι
ένα µοναδικό αξιοθέατο. Αν µάλιστα πετύ-
χετε ανοιχτό τον κοντινό «Νερόµυλο του
Αχιλλέα» πλάι στο ποτάµι θα έχετε τη δυνα-
τότητα ενός γεύµατος σε ειδυλλιακό περι-
βάλλον.

Στο σύνολό της τώρα η περιοχή της
Ζίτσας είναι πολύ κοντά στα πανέµορφα,
σφύζοντα ζωής και άκρως τουριστικά Γιάν-
νενα, από τα οποία η οδήγηση έως εδώ είναι
υπόθεση 10 – 15 λεπτών. Οι αρχαιόφιλοι
έχουν την ευκαιρία στο ενδιάµεσο της δια-
δροµής να δουν την αρχαία Πασσαρώνα,
την πρωτεύουσα της χώρας των Μολοσσών.

Μια λεπτοµέρεια που πολλοί δεν γνω-
ρίζουν ή δεν την παρατηρούν στο χάρτη
είναι πως ο δρόµος, που από τη Ζίτσα δια-
σχίζει το οροπέδιο, µετά την Πρωτόπαππα
και πριν την Κάτω Λαψίστα στρίβει αριστε-
ρά και συναντά τον κεντρικό Ιωαννίνων –

Nοµός Iωαννινων

◊ÂÈÚÔ˜

Σε ρυθµό «καγκελάρη»
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Κόνιτσας ακριβώς απέναντι από το δρόµο
που οδηγεί στους Ασπράγγελους, το ∆ίλο-
φο, τη Βίτσα, το Μονοδένδρι και τα άλλα
χωριά στο Κεντρικό Ζαγόρι.

Αυτή η άµεση σύνδεση των επίσης πανέ-
µορφων, δυναµικά αναπτυσσόµενων και άκρως
επισκέψιµων Ζαγοροχωρίων µε την περιοχή
της Ζίτσας δεν έχει καν προβληθεί και δεν
υποστηρίζεται από σηµατοδότηση. Λέτε να
φταίει το ότι πρέπει να συνεννοηθούν τρεις
δήµαρχοι; Είναι σαφές πως µε κατάλληλες
πινακίδες, τόσο πριν από τα Γιάννενα για
όσους ανεβαίνουν, όσο και στην παραπάνω
κρίσιµη διασταύρωση για όσους κατεβαίνουν,
η επισκεψιµότητα της Ζίτσας, έστω και µε
διερχόµενους, θα αυξανόταν σηµαντικά.

Θα επισκεφτούµε τα τρία οινοποιεία που
δραστηριοποιούνται µέσα στη ζώνη και ένα
στις παρυφές της.

Ζοίνος
Zίτσα

∆υτικά και χαµηλότερα από τη Ζίτσα περί
τα 400 µ. από τις παρυφές του χωριού, στο
δρόµο προς Σακελλαρικό, Καλαµά και Λίθι-
νο είναι το Συνεταιριστικό Οινοποιείο Ηπεί-
ρου, ιδιοκτησίας της Ένωσης Γεωργικών Συνε-
ταιρισµών Ιωαννίνων, που από τον Ιούλιο του
2006 έγινε αυτόνοµη ανώνυµη εταιρεία µε
τον διακριτικό τίτλο «Ζοίνος».

Εκεί συναντώ τον σύµβουλο, πλέον, του
οινοποιείου Βασίλη Βαϊµάκη και την οινολό-
γο Ελένη Σίντου, οι οποίοι εξηγούν πως η
παραπάνω αυτονόµηση και µετονοµασία του
οινοποιείου έγινε στο πλαίσιο ενός προγράµ-
µατος εκσυγχρονισµού, που ξεκίνησε επτά
χρόνια πριν και εξελίσσεται ακόµα προς περαι-
τέρω βελτίωση των εγκαταστάσεων και της
λειτουργίας του.

Έχουν ήδη προµηθευτεί νέο ισχυρό ψυκτι-
κό και νέες γεµιστικές, µία φιαλών και δύο
ασκών, νέο φίλτρο γης διατόµων και νέα βαρέ-
λια. Έως τον Σεπτέµβριο του 2007 το οινο-
ποιείο θα έχει αποκτήσει και την πιστοποί-
ηση κατά Haccp 22000.

Τα τελευταία πέντε χρόνια σε ξεχωριστό
χώρο, µέσα στο οινοποιείο, λειτουργεί και το
δικό τους αποστακτήριο µε δύο παραδοσια-
κά καζάνια. Με διπλή απόσταξη παράγεται
το χωρίς γλυκάνισο τσίπουρο «Η Ψυχή της
Ντεµπίνας», που κυκλοφορεί σε πολύ ελκυ-
στικές συσκευασίες.Το µεγαλύτερο ποσοστό
των 6.000hl κρασιού, που παράγει το οινο-
ποιείο απορροφώντας σταφύλια από 1.000
στρέµµατα περίπου, κυκλοφορεί σε ασκό.
Κατά τον κ. Βαϊµάκη, ο ασκός βελτίωσε πολύ
την κατάσταση τόσο από άποψη ποιότητας
όσο και οικονοµικά και εξασφάλισε την απρό-
σκοπτη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία
του.

Εµφιαλώνονται οκτώ κρασιά σε συνολι-
κή ποσότητα περί τις 200.000 φιάλες. Τρία
εξ αυτών είναι ΟΠΑΠ: το ήσυχο ξηρό «Ζίτσα
Classic», το ηµίξηρο «Ζίτσα Ηµιαφρώδες»,
που κάνει και ικανοποιητικότατες εξαγωγές
και το νεότερο «Επιλογές», που προέρχεται
από σταφύλια βιολογικής γεωργίας πιστο-
ποιηµένα από τη ΒιοΕλλάς και κυκλοφορεί
σε 15.000 φιάλες.

Ο κ. Βαϊµάκης και η κα Σίντου πιστεύουν
πως το ηµιαφρώδες κρασί έχει µέλλον και
δηλώνουν πως το οινοποιείο θα το υποστη-
ρίξει. Η ευρέως διαδεδοµένη συνήθεια της
προσθήκης σόδας στο κρασί, µε αποτέλεσµα
τη σχετική αραίωσή του και την παρουσία
φυσαλλίδων, είναι το δεδοµένο που στηρί-
ζει το συλλογισµό. Το πιο πρόσφατο κρασί
του οινοποιείου είναι το ερυθρό επιτραπέ-
ζιο Οινωδός, από αγιωργίτικο, βλάχικο και
µπεκιάρι, που κυκλοφόρησε φέτος σε 10.000
φιάλες.

Κτήµα Γκλίναβος 
Zίτσα

Στο λόφο ανατολικά της Ζίτσας και λίγο
πριν το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία είναι
το οινοποιείο που έφτιαξε το 1978 ο Λευτέ-
ρης Γκλίναβος, η ιστορία του οποίου και η
µεγάλη συµβολή του στα οινικά πράγµατα
της Ελλάδας είναι γνωστή και δεν χρειάζε-
ται να επαναληφθεί εδώ.

Στα του οινοποιείου µεγάλη είναι και η
συµβολή του υιού Θωµά Γκλίναβου ο οποί-
ος, όπως ειπώθηκε και στην αρχή αυτού του
κειµένου, µε τις πληροφορίες που παρείχε
δηµιούργησε το κίνητρο γι’ αυτό το ταξίδι
στην Ήπειρο. Αυτόν, λοιπόν, συναντώ στο
οινοποιείο, καθώς ο Λευτέρης Γκλίναβος βρι-
σκόταν στο Βόλο συµµετέχοντας στα εκεί
«Βοροινά», την πετυχηµένη εκδήλωση της
Ενοαβε, που γυρίζει πλέον όλη τη βόρεια
Ελλάδα.

Μετά τη µεγάλη επένδυση του 1992 –
93, κατά την οποία προστέθηκαν στην αρχι-
κή κατασκευή κτηριακές εγκαταστάσεις και
εξοπλισµός, είναι τώρα σε εξέλιξη νέα µεγά-
λη επένδυση µε χρονικό ορίζοντα το τέλος
του 2008. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
µου οι µπουλντόζες έσκαβαν κάτω από την
κεντρική είσοδο του κτηρίου µε σκοπό να
επεκτείνουν το υπάρχον κελάρι, στο οποίο
τα 250 βαρέλια σταδιακώς θα αυξηθούν σε
650. Στη συνέχεια θα ανακατασκευαστούν
οι αρχικοί παλαιοί χώροι και εκεί θα εγκατα-
σταθεί ψυκτικός θάλαµος για την παραλαβή
των σταφυλιών. Σε γειτονικό χώρο θα κατα-
σκευαστούν νέες υπόγειες κάβες και αποθη-
κευτικοί χώροι µε στόχο και τις καλύτερες
συνθήκες και την πλήρη αποσυµφόρηση του
οινοποιείου. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα κτήρια
θα δηµιουργηθεί µέσα στο οινοποιείο wine
bar µε δυνατότητα εστίασης 60 – 80 ατόµων
και υποστήριξης εκδηλώσεων.

Μέσα στο χώρο του οινοποιείου, σε ξεχω-
ριστό κτήριο, είναι και το αποστακτήριο για
το τσίπουρο στο οποίο, για καλύτερη ποιό-
τητα, η θέρµανση του καζανιού γίνεται µε
ατµό από λέβητα και όχι µε φλόγιστρο και
άµεση επαφή µε φλόγα.

Όµως, από το 2002 βρίσκεται σε εξέλι-
ξη και η ανάπτυξη ιδιόκτητων αµπελώνων.
Μέχρι τώρα είναι ήδη φυτεµένα 150 στρέµ-
µατα και ο στόχος είναι µέχρι το 2010 αυτά
να γίνουν 300. Σε µεγαλύτερη έκταση φυτεύ-
ονται ντεµπίνα, µαλαγουζιά, σαρντονέ και
καµπερνέ σοβινιόν και σε µικρότερες εκτά-
σεις βλάχικο, µπεκιάρι, ροδίτης, τραµίνερ,
ρίσλινγκ και µερλό. Άλλες τέσσερις ποικι-
λίες, σε ακόµα µικρότερες εκτάσεις έχουν
πειραµατικό χαρακτήρα. Τα αµπελοτεµάχια
βρίσκονται γύρω από το µοναστήρι του Προ-
φήτη Ηλία. Με τον Θωµά επισκεφθήκαµε
στη θέση Καστανιές ένα ενιαίο αµπελοτεµά-
χιο έκτασης 45 στρεµµάτων, που είναι ένα
από τα µεγαλύτερα ενιαία αµπέλια της Ηπεί-
ρου. Βρίσκεται ανάµεσα στα δένδρα και είναι,
κατά τον κανόνα της περιοχής, περιφραγ-
µένο.

Καθώς τα αµπέλια αναπτύσσονται, στα
προσεχή σχέδια είναι και οι περιηγήσεις σ’
αυτά και στα γύρω αξιοθέατα. Στα απώτερα
σχέδια (πιθανώς σε 10 χρόνια) εντάσσεται
και η δηµιουργία πλήρους αγροτουριστικού
πάρκου.

Απ’ όλα αυτά τα νέα αµπέλια προφανώς
αναµένονται και νέα κρασιά. Και αφού φτά-
σαµε στα νέα κρασιά ας πούµε για το νέο
ροζέ αφρώδες µε εµπορική ονοµασία Άννα
Μαρία, από βλάχικο και ντεµπίνα, που φτιά-
χνεται µε την κλασική µέθοδο και θα κυκλο-
φορήσει σε 3.000 φιάλες. Θα προστεθεί στα
υπόλοιπα 16 κρασιά της ευρείας γκάµας που
εµφιαλώνει το οινοποιείο σε συνολική µέση
ποσότητα 410.000 φιαλών. 

Φέτος στη ∆ετροπ οι Λευτέρης και Θωµάς

Γκλίναβος είχαν και ένα πειραµατικό κρασί
από ντεµπίνα, στο οποίο η ζύµωση έγινε µε
γηγενείς ζύµες και όχι µε εµβολιασµό. Είναι
το αποτέλεσµα από ένα ερευνητικό πρό-
γραµµα του Χηµικού Τµήµατος του Πανεπι-
στηµίου Ιωαννίνων µε τη συµβολή του οινο-
ποιείου. Σχετική ανακοίνωση έγινε από τους
συντελεστές του προγράµµατος στις παράλ-
ληλες εκδηλώσεις της ∆ετροπ.

Το κρασί είχε µύτη σαφώς πιο πλούσια
και τονισµένη από ό,τι µας έχει συνηθίσει η
ντεµπίνα. Το πείραµα, λοιπόν, πέτυχε γιατί
στόχος ήταν ακριβώς η διερεύνηση και ενί-
σχυση των αρωµατικών χαρακτηριστικών της
ποικιλίας. Πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια
µε προοπτικές που έρχεται να προστεθεί σε
άλλες όπως, για παράδειγµα, του Χαρίδηµου
Χατζηδάκη στη Σαντορίνη και του Χρήστου
Ζαφειράκη στον Τύρναβο.

Οινοποιία Πράσσου
Zίτσα

Κάτι παραπάνω από ένα χιλιόµετρο βορει-
οανατολικά από τη Ζίτσα, λίγο µετά απ΄ τη
διασταύρωση του δρόµου προς Πρωτόπαπ-
πα, είναι το νέο οινοποιείο της Οινοποιίας
Πράσσου. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1990 και
εκτός από το κρασί ασχολιόταν και µε απο-
στάγµατα, ποτά και αναψυκτικά. Από το 1993,
µετά από την απώλεια του πατέρα Πράσσου
και µέχρι το 1998 υπήρξε ένα µικρό κενό.
Από το 1998 οι αδελφοί Αναστάσιος και Θεό-
δωρος Πράσσος ξεκίνησαν πάλι και οι εγκα-
ταστάσεις τους ήταν µέσα στη Ζίτσα, κοντά
στην πλατεία του χωριού.

Η κατασκευή του νέου οινοποιείου άρχι-
σε το 2003 και η εγκατάστασή τους εκεί έγι-
νε το 2005. Τα σχέδια και η επίβλεψη της
µεταλλικής κατασκευής είναι του Τάσου
Πράσσου, ο οποίος είναι ενεργός πολιτικός
µηχανικός. Το βασικό κτίσµα έχει ολοκλη-
ρωθεί και σε δύο το πολύ χρόνια θα έχει τελει-
ώσει και η εξωτερική του επένδυση µε µπε-
τόν και πέτρα. Στο εµπρός µέρος θα κατα-
σκευαστεί υπόγειο κελάρι, χώρος υποδοχής
και πέντε δωµάτια φιλοξενίας φίλων και
συνεργατών.

Ο εξοπλισµός του οινοποιείου συνεχώς
εµπλουτίζεται και περιλαµβάνει ήδη, µετα-
ξύ άλλων, κεντρική µονάδα ψύξης και αζώ-
του, δύο οριζόντιους και τέσσερις κάθετους
οινοποιητές, δεξαµενές µε µανδύα, δύο γραµ-
µές εµφιάλωσης και 80 γαλλικά βαρέλια. Προ-
σφάτως εγκαταστάθηκε και ένα µεγάλο πλυ-
ντήριο επιστρεφόµενων φιαλών για να υπο-
στηρίξει την ενασχόληση µε τη ρετσίνα. Τη
λειτουργία του οινοποιείου παρακολουθεί ο
Τάσος, ενώ ο Θόδωρος ασχολείται µε το εµπο-
ρικό κοµµάτι µέσα απ’ την εταιρεία διανο-
µών «Θ. & Α. Πράσσος Ο. Ε.» στην Ελεούσα
στα Γιάννενα.

Έχουν 32 στρέµµατα δικά τους αµπέλια
µε ντεµπίνα, καµπερνέ σοβινιόν και µερλό
και προµηθεύονται σταφύλια από άλλα περί-
που 150 στρέµµατα. Εµφιαλώνονται πέντε
κρασιά σε συνολική µέση ποσότητα 210.000
φιαλών. ∆ύο κρασιά είναι ήσυχα – ξηρά, ΟΠΑΠ
Ζίτσα. Το Ορεινοί Αµπελώνες Πράσσου στις
40.000 φιάλες προέρχεται από δικά τους µόνο
σταφύλια. Παλιά λεγόταν Ορεινή Ζίτσα, αλλά
για προφανείς λόγους η ονοµασία άλλαξε. Ο
∆ιαλεχτός στις 15.000 φιάλες προέρχεται
από επιλεγµένα αµπέλια και σταφύλια και
γίνεται µε κρυοεκχύλιση. Πολύ ενδιαφέρον
κρασί του οποίου η ποιότητα αντιστοιχεί στο
όνοµα. Σχεδιάζεται, επίσης, η κυκλοφορία
ενός ακόµα ΟΠΑΠ κρασιού.

Ο λευκός Εγγενής στις 65.000 φιάλες είναι
τοπικός Ηπείρου από ντεµπίνα µε λίγο σαρ-
ντονέ και το ερυθρό Ματζάτο στις 16.000
φιάλες είναι επιτραπέζιο από αγιωργίτικο,
βλάχικο, µπεκιάρι και καµπερνέ σοβινιόν

(µατζάτο λέγεται ο χώρος του καθιστικού).
Θα εµφιαλωθεί ακόµα ως επιτραπέζιο και το
Ερυθρός Πράσσου από µερλό περασµένο
πολύ λίγο από βαρέλι σε 20.000 φιάλες. Η
πιο πρόσφατη κυκλοφορία είναι η Ρετσίνα
Μπαρµπαγιάννη από ντεµπίνα και σαββα-
τιανό Αττικής σε συσκευασίες 250ml, 500ml
και 2 λίτρων.

Όπως λέει ο Τάσος Πράσσος το µεγαλύ-
τερο µέρος της παραγωγής τους είναι τώρα
λευκά κρασιά αλλά στο µέλλον θα δοθεί περισ-
σότερη έµφαση στα ερυθρά. Το 80% της παρα-
γωγής διατίθεται τοπικά. Μικρές ποσότητες
πάνε στην Αθήνα, κυρίως στις πολλές ηπει-
ρώτικες ταβέρνες που υπάρχουν εκεί. Ακό-
µα µικρότερες ποσότητες εξάγονται και ουσια-
στικά δεν υπάρχει προσανατολισµός στην
κατεύθυνση αυτή.

Οινοποιείο Κήττα 
Κάτω Λαψίστα

Το µικρό οινοποιείο του Βασίλη Κήττα
είναι βορειοανατολικά από την Κάτω Λαψί-
στα σε απόσταση ούτε 300µ. από τις παρυ-
φές του χωριού. Ο κ. Κήττας, που δεν εντο-
πίζεται εύκολα αφού αρνείται να χρησιµο-
ποιήσει κινητό τηλέφωνο, έχει κάνει σπου-
δές γεωλόγου στην Πάτρα και από τα φοι-
τητικά του χρόνια είχε ενασχόληση µε τη
βιολογική γεωργία. Υπήρξε µέλος του τότε
«Φοιτητικού Συνεταιρισµού Πάτρας» που
αξιοποιούσε γεωργικά έκταση ιδιοκτησίας
του Πανεπιστηµίου, αλλά και του Σογε (Σύλ-
λογος Οικολογικής Γεωργίας) από τον οποίο
προήλθε αρχικώς η ΒιοΕλλάς και αργότερα
και η ∆ηω. Ευγενικός, προσηνής και χαµη-
λών τόνων είναι και εξαιρετικός συνοµιλη-
τής. 

Το 1992 αγόρασε ένα µικρό κοµµάτι 3
στρέµµατα και νοίκιασε και κάποια άλλα,
κυρίως στην περιοχή της Λιγοψάς. Την επό-
µενη χρονιά έφτιαξε και το πρώτο του κρα-
σί στη στοιχειώδη τότε εγκατάσταση στη
Λαψίστα. Σήµερα έχει 65 στρέµµατα δικά
του, που σύντοµα θα γίνουν 100, πιστοποι-
ηµένα από τη ΒιοΕλλάς και συνεργάζεται µε
άλλα 50 στρέµµατα αξιοποιώντας ντεµπίνα,
ροδίτη και καµπερνέ σοβινιόν. Όπως λέει ο
ίδιος «στην όλη διαδικασία το πιο γοητευτικό
κοµµάτι είναι το ίδιο το αµπέλι, αυτό συγκεντρώ-
νει το µέγιστο της προσοχής µου και σ’ αυτό µου
αρέσει να βρίσκοµαι και να ασχολούµαι».

Από τη Νεµέα προµηθεύεται λίγο αγιωρ-
γίτικο και από την Αχαΐα λίγο ροδίτη. Παρά-
γει συνολικώς γύρω στους 100 τόνους κρασί
που κυκλοφορεί σε ασκό. Από αυτή την ποσό-
τητα, προς το παρόν, µόνο ένα 25% ελέγχε-
ται ψυκτικά. Πειραµατικά, µικρές ποσότη-
τες καταλήγουν σε φιάλες και του χρόνου θα
υποβληθεί αίτηση για πλήρη άδεια εµφιά-
λωσης.

Από το 1998 ο κ. Κήττας κάνει συστηµα-
τικά δοκιµές για την παραγωγή ενός ηµίξη-
ρου – ηµιαφρώδους κρασιού µε στοιχεία από
το παραδοσιακό στυλ της Ζίτσας. Σχεδόν
κάθε χρόνο, τουλάχιστον σε συγκεκριµένα
αµπελοτεµάχια, εµφανίζεται βοτρύτης. Ο κ.
Κήττας λέει πως τον αξιοποιεί µε επιλογή
σταφυλιών και διαδοχικούς τρύγους. ∆εν είναι
ασφαλώς όλη η πρώτη ύλη επηρεασµένη,
αλλά ένα ποσοστό της. Αρχικώς το κρασί
ζυµώνει µαζί µε τα στέµφυλα µόνο του χωρίς
εµβολιασµό και µε ελάχιστο θειώδες και ολο-
κληρώνει τη ζύµωση µε εξαιρετικά αργό ρυθ-
µό όχι µέσα σε βαρέλια, όπως παραδοσιακά,
αλλά µέσα στις φιάλες και σε θερµοκρασία
το πολύ 20°C. ∆εν υφίσταται καµιά άλλη
κατεργασία και ως είναι φυσικό οι φιάλες
περιέχουν κάποιο στερεό υπόλειµµα.

Έχει έντονο κίτρινο χρώµα, ανεπαίσθη-
το αφρισµό, µύτη µε αναγνωρίσιµο τον βοτρύ-
τη (τουλάχιστον στην παρτίδα που δοκίµα-
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σα) αλλά και µια κάποια οξείδωση και στό-
µα µε αισθητή γλυκύτητα. Πρόκειται για κρα-
σί «ειδικού γούστου» που πολλοί, ειδικοί και
µη, θα απορρίψουν και λίγοι θα λατρέψουν.
Στα Γιάννενα πάντως έχει ήδη τον κύκλο των
θαυµαστών του. «Νοµίζω πως έχω πλέον στα-
θεροποιήσει τον τρόπο παραγωγής και τα χαρα-
κτηριστικά του, λέει ο κ. Κήττας και συνεχί-
ζει, η ύπαρξη του στερεού υπολείµµατος το εµπο-
δίζει από εµπορική καριέρα, αλλά έτσι και αλλιώς
πρόκειται για µικρές ποσότητες».

Μέτσοβο
Ένα µικρό τµήµα λίγων χιλιοµέτρων της

υπό κατασκευήν Εγνατίας οδού, που έχει
δοθεί σε κυκλοφορία από το Βοτονόσι ως το
Μέτσοβο, κάνει αµέσως αισθητή τη διαφο-
ρά χρόνου και κόπου που θα χρειάζεται σε
λίγο για να πάει κανείς από τα Γιάννενα στο
πανέµορφο κεφαλοχώρι. Παρά τα δύο τµή-
µατα που λείπουν, το ίδιο και ακόµα περισ-
σότερο αισθητή είναι πλέον η διαφορά από
τα Γιάννενα προς Ηγουµενίτσα.

Κατώγι Οινοποιητική
Μέτσοβο

Στη βόρεια παρυφή του Μετσόβου (και
όχι την ανατολική όπως νοµίζουν πολλοί)
στο δρόµο που πάει για το Ανήλιο είναι το
πασίγνωστο οινοποιείο, όπου συναντώ τον
Σωτήρη Ιωάννου που περιγράφει τα δύο κατα-
σκευαστικά προγράµµατα που τρέχουν τώρα.

Το ένα αφορά τους παλιούς χώρους του
οινοποιείου από την πρώτη φάση κατασκευ-
ής του και το άλλο στην κατασκευή ενός
ξενώνα. Μάλιστα, µέσω των κατασκευών οι
χώροι αυτοί συνδέονται διακριτικά σε ενιαίο
σύνολο. Στους παλαιούς χώρους του οινο-
ποιείου η παρέµβαση είναι σχετικώς µικρή
µε στόχο την ανακαίνιση, τον καλλωπισµό
και κάποιες διευθετήσεις λειτουργικού χαρα-
κτήρα. Το µεγάλο έργο είναι η κατασκευή
του ξενώνα «Κατώγι», που έχει ήδη υψωθεί
λίγο πριν από το οινοποιείο, όπως πάει κανείς
από την κεντρική πλατεία του χωριού. Όταν
τον επισκέφθηκα ασχολούνταν µε την επί-
πλωση και τις διακοσµητικές λεπτοµέρειες.

Πρέπει εξαρχής να ειπωθεί ότι η κατα-
σκευή και η διακόσµηση του ξενώνα στρέ-
φεται περί το κρασί. Η διακοσµητική λογική
χωρίζει τα δωµάτια σε αυτά του λευκού και
αυτά του ερυθρού κρασιού, µε αντίστοιχους
χρωµατικούς τόνους στους τοίχους, τα έπι-
πλα και τα υφάσµατα. Όλη η διακόσµηση θα
έχει σχέση µε το κρασί. Υπάρχει ένας συν-
δυασµός παραδοσιακού µε µοντέρνο, αλλά
τα υλικά είναι περισσότερο παραδοσιακά,
για παράδειγµα, δεν υπάρχουν πουθενά πλα-
κάκια, ενώ παντού υπάρχουν υδατοχρώµα-
τα.

Από το δρόµο ο ξενώνας µοιάζει διώρο-
φος αλλά στην πραγµατικότητα έχει πέντε
επίπεδα, εκµεταλλευόµενος την έντονη κλί-
ση του εδάφους. Στους δύο ανώτερους ορό-
φους είναι τα 15 συνολικώς δωµάτια (12 απλά
και 3 δίχωρα), εκ των οποίων τρία µε λειτουρ-
γικό τζάκι και ένα εστιατόριο δυναµικότη-
τας περίπου 40 ατόµων, που θα είναι ανοι-
κτό και στους µη διαµένοντες. Στον ηµιώρο-
φο είναι η κουζίνα και οι άλλοι βοηθητικοί –
αποθηκευτικοί χώροι. Στο ισόγειο η υποδο-
χή, το καθιστικό, ένας χώρος µε οινοποιητές
και άλλος ένας που δεν έχει αποφασιστεί
ακόµα (ίσως εστιατόριο, ίσως SPA). Το κατώ-
τερο επίπεδο, που συνδέεται µε το κελάρι
των παλιών κτηρίων, θα είναι επίσης κελά-
ρι, ως προέκταση του υπάρχοντος.

Με την κατασκευή του ξενώνα διαµορ-
φώνεται µια πλήρης οινοτουριστική πρότα-
ση, που περιλαµβάνει διαµονή, εστίαση, επί-

σκεψη σε οινοποιείο και δοκιµές κρασιών,
πολύ ενδιαφέρουσες διαδροµές (τις οποίες
το Κατώγι έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει µε
χάρτη) και επισκέψεις σε αµπέλια, µεταξύ
των οποίων και αυτά στη µονή Βουτσάς.

Η ανακαινισµένη µονή Βουτσάς (από τον
βυζαντινό οικισµό Βουτσά ή Βοτσά που υπήρ-
χε εκεί) κοντά στον ποταµό Βάρδα περιβάλ-
λεται τώρα από αµπέλια, που από το 1998
άρχισε να φυτεύει το Κατώγι. Έχουν φτάσει
τα 200 στρέµµατα µε καµπερνέ σοβινιόν,
µερλό και τραµίνερ και θα φυτευτούν και
άλλα. Η διαδροµή ως εδώ, µέσω της τεχνη-
τής λίµνης των πηγών του Αώου, η τοποθε-
σία και το ίδιο το µοναστήρι, στο οποίο σώζε-
ται και ο παλιός αποστακτήρας, αξίζουν τον
κόπο.

Ως προς τα οινικά τώρα, το φθινόπωρο
αναµένεται το αφρώδες από ντεµπίνα που
θα κυκλοφορήσει το Κατώγι, όπως και ένα
πειραµατικό κρασί σε εξαιρετικά µικρή ποσό-
τητα 400 φιαλών από βλάχικο. Του χρόνου
θα κυκλοφορήσει, επίσης σε περιορισµένη
παραγωγή, ένα κρασί από πινό νουάρ.

Kοιλάδα του Λούρου
Νότια από τα Γιάννενα ο εθνικός δρόµος

προς Αντίρριο αφήνει το εκτεταµένο ορο-
πέδιο των Ιωαννίνων και µπαίνει σιγά – σιγά
στην κοιλάδα του Λούρου, σε µια διαδροµή
που είναι από τις πιο όµορφες σε όλη την
Ελλάδα. Αν και υπάρχει ένα σηµείο σηµατο-
δοτηµένο σαν «Πηγές του Λούρου» στην
πραγµατικότητα οι απαρχές του ποταµού
είναι βορειότερα.

Περίπου είκοσι χιλιόµετρα νότια απ’ τα
Γιάννενα, στην αρχή αυτής της µαγευτικής
διαδροµής, πινακίδα δείχνει δυτικά προς
Θεριακήσι, Κοπάνη και ∆ερβίζιανα. Ανάµε-
σα στο Θεριακήσι και την Κοπάνη ξεκινά και
ένας δρόµος που, διασχίζοντας µε βορειο-
δυτική κατεύθυνση µια µικρή κοιλάδα στο
βουνό Ολύτσικας, σε λίγα λεπτά βγάζει στον
αρχαιολογικό χώρο της ∆ωδώνης.

Προσφάτως η όµορφη αυτή περιοχή απέ-
κτησε και οινικό ενδιαφέρον, αφού ένα νέο
οινοποιείο έκανε την εµφάνισή του.

Οινοποιείο Παπαθανασίου 
Θεριακήσι

Στο Θεριακήσι του δήµου Αγίου ∆ηµη-
τρίου, στη θέση Βαρκούσια, εκεί που φεύγει
ο δρόµος για το µαντείο της ∆ωδώνης, είναι
το οινοποιείο του Γιάννη Παπαθανασίου, ο
οποίος είναι γεωπόνος – οινολόγος και επι-
στηµονικός συνεργάτης του Τµήµατος Φυτι-
κής Παραγωγής στο Tει Ηπείρου στην Άρτα.

Ο νεαρός στην ηλικία κ. Παπαθανασίου
κατάγεται από την Κοπάνη και καθώς η περιο-
χή του δεν έχει παράδοση στο αµπέλι και το
κρασί είναι ο πρώτος που το επιχειρεί. Τα
πρώτα βήµατα έγιναν το 1998. Το οινοποι-
είο αποτελείται από δύο ισόγεια κεραµοσκε-
πή κτήρια, ένα παλαιότερο και ένα νεότερο,
που κατασκευάστηκε το 2005, οπότε απέ-
κτησε και την άδεια εµφιάλωσης. Πρόκειται
για ένα µικρό οινοποιείο, στο οποίο, όµως, η
τάξη και η καθαριότητα υποδηλώνουν τον
επαγγελµατισµό του ιδιοκτήτη.

∆ίπλα στο οινοποιείο, σε έδαφος αργι-
λοπηλώδες και µε τυπικό ηπειρωτικό κλίµα,
έχουν φυτευτεί 8 στρέµµατα αµπελιού µε
ντεµπίνα, καµπερνέ σοβινιόν και µερλό. Από
άλλα 45 συνεργαζόµενα στρέµµατα στην
Ήπειρο, την Αχαΐα και τη Νεµέα προµηθεύ-
εται αγιωργίτικο, ροδίτη αλεπού, καµπερνέ
σοβινιόν και σαρντονέ.

∆εν υπάρχει πιεστήριο και ως εκ τούτου
για οινοποίηση χρησιµοποιείται µόνον ο πρό-

ρωγος. Όλη η υπόλοιπη πρώτη ύλη οδηγεί-
ται για απόσταξη σε φιλικό αποστακτήριο.
Υπάρχει όµως πλήρης ψυκτική εγκατάστα-
ση και για το λευκό κρασί γίνεται κρυοεκχύ-
λιση. Επίσης δεν υπάρχει ακόµα κελάρι και
τα κρασιά οινοποιούνται ως φρέσκα.

Ο κ. Παπαθανασίου τονίζει πως σε όλη
τη διαδικασία οινοποίησης χρησιµοποιεί το
ελάχιστο δυνατό θειώδες. Η εµφιαλωτική
έχει ικανότητα 1.500 φιαλών την ώρα, πολύ
µεγαλύτερη από τις σηµερινές δυνατότητες,
ενώ αναµένεται και εµφιαλωτική ασκού.

Η συνολική παραγωγή κυµαίνεται από
22 έως 28 τόνους. Ως εµφιαλωµένα κυκλο-
φορούν προς το παρόν δύο επιτραπέζια κρα-
σιά σε ποσότητες µεταξύ 5.000 και 6.000 φια-
λών. Ο λευκός ΓήΟινος είναι από ντεµπίνα
και ροδίτη και ο ερυθρός ΠύρΟινος από αγιωρ-
γίτικο και καµπερνέ σοβινιόν. Το επόµενο
κρασί θα είναι ένα λευκό από ροδίτη και σαρ-
ντονέ. Περιγράφοντας τα σχέδιά του ο κ.
Παπαθανασίου λέει: «Είναι µια νέα µονάδα σε
περιοχή χωρίς παράδοση και τα δικά µου αµπέ-
λια είναι ακόµα λίγα. Όσο τα αµπέλια θα αυξά-
νονται τόσο περισσότερο θα εκφράζεται η Ήπει-
ρος και ο τόπος µου. Το µέγιστο στο οποίο θα
φτάσω είναι οι 100 τόνοι και όλος ο προγραµµα-
τισµός σε αµπέλια και εξοπλισµό εκεί στοχεύει».

Τζουµέρκα
Ο ορεινός όγκος των Τζουµέρκων, τόσο

στο βόρειο τµήµα του στο νοµό Ιωαννίνων
στην περιοχή των Κατσανοχωρίων, όσο και
στο νότιο τµήµα του στο νοµό Άρτας στην
περιοχή της Αθαµανίας είναι νέα σχετικώς
είσοδος στον τουριστικό χάρτη της χώρας.
Ήπια τουριστική ανάπτυξη, προσανατολι-
σµένη κυρίως στον οικολογικό – εναλλακτι-
κό τουρισµό δράσης ως φυσικό επακόλουθο
του επιβλητικού τοπίου, των ποταµών (Άρα-
χθος και ο παραπόταµός του Καλαρίτικος)
και των καταρρακτών, των πανέµορφων
χωριών (Καλαρίτες, Σιράκο, Πράµαντα, Βουλ-
γαρέλι, Άγναντα, Κτιστάδες, Καταρράκτες,
Μελισσουργοί) και των ανθρώπινων µνηµεί-
ων (το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, το γεφύ-
ρι Πουλίτσας, οι µονές Κηπίνας και Τσού-
κας). 

Απ’ ό,τι φαίνεται τα Τζουµέρκα θα είναι
και η νέα είσοδος στον οινικό χάρτη της
χώρας, καθώς καταγράφονται ενδιαφέρου-
σες δραστηριότητες. Αλλά και η οινική ιστο-
ρία είναι εκεί και δεν πρέπει να την ξεχνά-
µε.

Στο δήµο Πραµάντων στη νότια πλευρά
του Καλαρίτικου γύρω στα 8 χλµ. δυτικά από
τα Πράµαντα και απέναντι από τους Χου-
λιαράδες, που είναι στη βόρεια πλευρά της
κοιλάδας, είναι ένα µικρό χωριό µε 145 κατοί-
κους και µε το χαρακτηριστικό όνοµα Αµπε-
λοχώρι (παλαιότερη ονοµασία Σκλούπο).

Πριν η φυλλοξήρα καταστρέψει τα πάντα,
η περιοχή ήταν γεµάτη αµπέλια και αναφέ-
ρεται µια ντόπια ποικιλία το µαύρο Αµπελο-
χωρίτικο ή µαυρούδι Τζουµέρκων. Το κόκκι-
νο κρασί της περιοχής ήταν ονοµαστό και
µάλιστα είναι γνωστό πως στα µέσα της δεκα-
ετίας του ’60 κρασί της ποικιλίας αυτής είχε
βραβευθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Τώρα η ποικιλία, που κάποιοι ντόπιοι πιστεύ-
ουν πως είναι εισηγµένη απ’ την Πελοπόν-
νησο, είναι ξεχασµένη και είναι ζήτηµα αν
υπάρχουν λίγα πρέµνα.

∆υστυχώς σήµερα, κυρίως στο νοµό Άρτας,
στη νότια πλευρά των Τζουµέρκων, είναι ιδι-
αιτέρως διαδεδοµένη η εύκολη στην καλ-
λιέργειά της ιζαµπέλα και µεταξύ των κατοί-
κων, όχι τόσο το κρασί όσο το τσίπουρο που
δίνει είναι πολύ δηµοφιλές.

Να όµως που δύο προσπάθειες έρχονται
να αναγεννήσουν τα πράγµατα, έστω και
χωρίς το µαύρο Αµπελοχωρίτικο, τουλάχι-

στον προς το παρόν. Η µία είναι το παρακά-
τω Κτήµα Ες Αεί και η άλλη τα Κτήµατα
Ευδοξία (βλ. στήλη «Στον Αµπελώνα»).

Κτήµα Ες Αεί
Χουλιαράδες

Ο Μάνος Χρονάκης του εστιατορίου Ες
Αεί (βλ. πλαίσιο µε τις γαστρονοµικές και
άλλες εµπειρίες) είναι ο άνθρωπος πίσω από
το γενικότερο εγχείρηµα του Κτήµατος Ες
Αεί. Γενικότερο γιατί δεν περιορίζεται στα
αµπέλια και το κρασί, αλλά επεκτείνεται και
σε άλλα προϊόντα και δραστηριότητες.

Γύρω στο χιλιόµετρο βορειοανατολικά
από τους Χουλιαράδες, καθώς ο δρόµος πάει
για τον Βαπτιστή, είναι η θέση Πάδες και
εκεί σε µια µεγάλη έκταση έγινε αναδασµός
δηµιουργώντας το Aγρόκτηµα Πάδες. Μέσα
σ’ αυτό το ευρύτερο αγρόκτηµα το Κτήµα Ες
Αεί έχει 10 στρέµµατα ιδιόκτητα και µε µακρο-
χρόνια συµβόλαια νοικιάζει άλλα 30 στρέµ-
µατα.

Όλα τα αγροτεµάχια βρίσκονται σε πλα-
γιά µε νότιο προσανατολισµό και µε θέα την
κοιλάδα του Καλαρίτικου και το Αµπελοχώ-
ρι απέναντι. Μάλλον είναι η πιο ψηλή περιο-
χή συστηµατικής γεωργικής εκµετάλλευσης
στην Ελλάδα, καθώς στο χαµηλότερο σηµείο
έχει υψόµετρο 1075µ. και το ψηλότερο γύρω
στα 1180µ. Με αυτά τα υψόµετρα διεκδικεί
και τον τίτλο του ψηλότερου αµπελιού στην
Ελλάδα, που είχε το Κατώγι µε αµπέλι στα
1020µ.

Η ιδέα για τη δηµιουργία του κτήµατος
γεννήθηκε το 2002, στη διάρκεια του οποί-
ου έγινε εκτενής και αναλυτικός σχεδιασµός.
Ο Μάνος Χρονάκης ήταν σε θέση να µου δεί-
ξει µια σειρά από σχέδια διαµορφώσεων,
φυτεύσεων και κατασκευών που έγιναν τότε
και έκτοτε τηρούνται κατά γράµµα. Οι πρώ-
τες διαµορφώσεις και κατασκευές άρχισαν
το 2003. Πρώτο µέληµα η διευθέτηση της
ροής και η συλλογή των νερών σε µια λιµνο-
δεξαµενή που κατασκευάστηκε στο χαµη-
λότερο σηµείο και έχει ήδη σχεδόν γεµίσει.

Οι πρώτες φυτεύσεις άρχισαν το 2005
και εκτός από οινοποιήσιµα σταφύλια περι-
λαµβάνουν και επιτραπέζια (άττικα και σουλ-
τανίνα) και κηπευτικά, τα οποία ήδη πάνε
πάρα πολύ καλά και τροφοδοτούν το εστια-
τόριο στα Γιάννενα. Τα σπόρια και η καλλιέρ-
γεια είναι βιολογική και µάλιστα υπάρχει πρό-
βλεψη αναπαραγωγής βιολογικών σπόρων
σε θερµοκήπιο.

Από οινοποιήσιµα σταφύλια έχουν φυτευ-
τεί κυρίως ντεµπίνα, µαλαγουζιά, καµπερνέ
σοβινιόν και µερλό και πειραµατικά σε µικρό-
τερες εκτάσεις αγιωργίτικο και σιρά. Μια και-
νοτοµία είναι η χρήση των υποκειµένων
paulsen για το µερλό και SO4 για όλα τα άλλα
αντί του R110 που συνηθίζεται στην περιο-
χή. Εφέτος εγκαταστάθηκε και σύστηµα
διχτυών για την προστασία από το χαλάζι,
τη βροχή και τα πουλιά. Η πρώτη παραγω-
γή προγραµµατίζεται για το 2008 και προ-
βλέπεται σχετικά παρατεταµένος τρύγος
από 15 Σεπτεµβρίου έως τέλη Οκτωβρίου.

Το οινοποιείο και τα άλλα εργαστήρια θα
κατασκευαστούν στο επάνω από τη λιµνο-
δεξαµενή επίπεδο και θα είναι υπόγεια. Στα
εργαστήρια θα παρασκευάζονται άλλα προϊ-
όντα του αµπελιού, όπως πετιµέζι, ξίδι, αµπε-
λόφυλλα, αµπελοβλάσταρα και γλυκά κου-
ταλιού.

Το σχέδιο προβλέπει ακόµα τη δηµιουρ-
γία φάρµας ζώων σε έκταση νοτιότερα και
χαµηλότερα απ’ αυτήν και την κατασκευή
µονάδων φιλοξενίας, που θα προσφέρουν
στους επισκέπτες τη δυνατότητα αγροτου-
ρισµού.

Μπορεί η περιοχή να είναι δύσκολη και
το όλο εγχείρηµα να ακούγεται πολύ φιλό-
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δοξο, αλλά ο σχεδιασµός, η έως τώρα εκτέ-
λεση και κυρίως οι συντελεστές πείθουν ότι
θα είναι πετυχηµένο και θα συµβάλει στην
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Καλπάκι
Όσοι θέλουν να πάνε στην Αρίστη, το

Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο και τα άλλα
χωριά του δυτικού Ζαγορίου πρέπει να φτά-
σουν στο Καλπάκι, περί τα 35 χλµ. βόρεια
από τα Γιάννενα και να στρίψουν δεξιά. Το
Καλπάκι είναι πρωτεύουσα του οµώνυµου
δήµου αν και δεν είναι το µεγαλύτερό του
χωριό, που είναι τα ∆ολιανά. Το χωριό και
τα γύρω του αναφέρονται ιστορικά ως τόπος
αµπελοκαλλιέργειας. Σήµερα υπάρχουν στην
περιοχή αρκετά αµπέλια και µάλιστα στα
Γιάννενα πολλοί παινεύουν τα σταφύλια ως
πολύ καλή πρώτη ύλη.

Γύρω στα οκτώ χιλιόµετρα βορειότερα
απ’ το Καλπάκι στα δυτικά του εθνικού δρό-
µου είναι τα Άνω Ραβένια µε τους 150 κατοί-
κους. Εκεί είναι και τα αµπέλια ενός από
τους ανθρώπους µε µεράκι που λέγαµε στην
εισαγωγή.

Καλογιάννης Λευτέρης 
Άνω Ραβένια

∆εν είναι συνωνυµία, πρόκειται για το
γνωστό πολιτικό. Μπορεί ο κ. Καλογιάννης
να παραχώρησε τη θέση του στην ενεργό
πολιτική στο γιο του, αλλά η άλλη του µεγά-
λη αγάπη, το αµπέλι και το κρασί, είναι δική
του υπόθεση. Με το χαρακτηριστικό και
συµβολικό του τρόπο λέει: «ασχολούµαι συστη-
µατικά, σχεδόν καθηµερινά, αλλά το αµπέλι θέλει
έξοδα. Είναι σαν ερωµένη ακριβά πληρωµένη.

Θέλει και κόπο και δεν σε ανταµείβει πάντα. Το
πήραµε για τραγούδι και µας βγήκε µοιρολόι».

Έχει ένα ενιαίο αµπέλι 70 στρεµµάτων
βιολογικής καλλιέργειας (∆ηω) στο οποίο
καλλιεργούνται τέσσερις ερυθρές γαλλικές
ποικιλίες: καµπερνέ σοβινιόν στο 55% της
έκτασης και καµπερνέ φραν, µερλό και σιρά
από 15%.

Τις ίδιες αναλογίες έχει και το επιτρα-
πέζιο κρασί που, ανάλογα µε τη χρονιά,
παράγεται σε ποσότητες από 10.000 έως
15.000 φιάλες µε την υποστήριξη του οινο-
ποιείου Πράσσου στη Ζίτσα. Όπως συµβο-
λικός είναι ο λόγος του κ. Καλογιάννη έτσι
και η ετικέτα που χρησιµοποιεί. «Θεία Κοι-
νωνία» ο κύριος τίτλος µε µεγάλα γράµµα-
τα και «Καλογιάννη και των 8 εγγονών» ο
υπότιτλος µε µικρότερα. Θα χρειαστεί να
την αλλάξει, όµως, αφού προσφάτως απέ-
κτησε άλλο ένα εγγονάκι.

Πρόκειται για ένα κρασί µε προσωπικό-
τητα, στο οποίο η οινοποίηση είναι µάλλον
παραδοσιακή. Ήταν µεν από τα ακριβότε-
ρα στη λίστα του πασίγνωστου εστιατορί-
ου Γάστρα στα Γιάννενα, αλλά συνόδευσε
τέλεια τα επίσης πολύ καλά παραδοσιακά
εδέσµατα.

Ο νοµός Θεσπρωτίας είναι ο λιγότερο
αναπτυγµένος αµπελουργικά σε όλη την
Ελλάδα µε µόλις 110 στρέµµατα αµπέλια
στην καταγραφή του 2002, τα οποία τώρα
µπορεί και να έχουν γίνει 150. Περίπου στη
µισή από την έκταση αυτή υπάρχει ντεµπί-
να, η οποία απλώς επιτρέπεται, όπως τα
ασπρούδια, το κοντοκλάδι και τα µαυρού-
δια, ενώ συνιστώνται η µαλαγουζιά και ο
ροδίτης. Και ενώ κάποιος λίγος ροδίτης
όντως υπάρχει, ζήτηµα είναι αν υπάρχει

έστω και ένα πρέµνο µαλαγουζιάς.
Στο παρελθόν κάποιες οινοποιητικές

προσπάθειες κατέληξαν άδοξα, αλλά να που
τελευταία κάτι έγινε. Πρόκειται για ένα νέο
µικρό οινοποιείο, το πρώτο µε άδεια εµφιά-
λωσης στο νοµό, το οποίο πρωτογνώρισα
σε µια έκθεση διατροφικών προϊόντων στο
Ζάππειο στις αρχές του 2007.

Οινοποιία Γιτάνη 
∆άφνη Ξεχώρου

Η ∆άφνη Ξεχώρου (παλαιά ονοµασία
Μπογάλι) είναι ένα µικρό χωριό µε 85 κατοί-
κους γύρω στα 8 χλµ. Β.Α. από τις Φιλιάτες.
Από την παλαιά εθνική Ιωαννίνων-Ηγουµε-
νίτσας στη Βροσίνα στρίβετε βόρεια και
µέσω των χωριών Ραβενή, Κεραµίτσα και
Κοκκινολιθάρι φτάνετε στη ∆άφνη.

Συνεχίζοντας προς Φιλιάτες, περίπου
δύο χιλιόµετρα µετά το χωριό, είναι η µικρή
Οινοποιία Γιτάνη – Μαρκατέλης & Υιοί Ο. Ε.,
που ιδρύθηκε από τον οδοντίατρο Σπύρο
Μαρκατσέλη. Το οινοποείο είναι µέσα σε µια
κοιλάδα και στην απέναντι µεριά του δρό-
µου κυλάει ένας παραπόταµος του Καλαµά.

Το όνοµα της εταιρείας προέρχεται από
την πρωτεύουσα των Θεσπρωτών αρχαία
Γιτάνη, που ιδρύθηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και
καταστράφηκε από τους Ρωµαίους γύρω
στο 167 π.Χ. Τα ερείπιά της, στα οποία γίνο-
νται ακόµα ανασκαφές, είναι περί τα 6 χλµ.
νοτιοδυτικά από τις Φιλιάτες.

Γύρω στα 20 χλµ. βορειότερα από τη
∆άφνη είναι ένα χωριό µε το χαρακτηριστι-
κό όνοµα Αµπελώνας, όπου λειτουργεί ένα
αποστακτήριο. Λίγο µετά από το κοντινό
χωριό Γιροµέρι είναι η Μονή Παναγίας Γιρο-
µερίου του 13ου αιώνα, που όπως πολλά
µοναστήρια κάνει το δικό του κρασί (ο κ.

Μαρκατσέλης βοηθά τους µοναχούς στη
διαδικασία). Το µοναστήρι έχει και ένα µετό-
χι στο Κοκκινολιθάρι, τον πανέµορφο Άγιο
Μηνά που προβάλλει σαν µικρό οχυρό, κτι-
σµένος κατάκορφα σε ένα µεγάλο βράχο.

Η θέση που είναι το οινοποιείο, στις
νότιες υπώρειες του Φαρµακοβουνιού, λέγε-
ται Μαρκατσελάδικα, καθώς εκεί ο παπ-
πούς Μαρκατσέλης είχε αγοράσει από έναν
Τούρκο µια µεγάλη έκταση 2.600 στρέµµα-
τα. Από την έκταση αυτή το δασαρχείο έχει
αποχαρακτηρίσει 46 στρέµµατα και σε αυτά
αναπτύσσονται σταδιακώς τα αµπέλια του
κ. Μαρκατσέλη, η αγάπη του οποίου για το
κρασί βαστά από τα φοιτητικά του χρόνια.

Οι πρώτες φυτεύσεις έγιναν το 1992
στην πλαγιά, αρκετά ψηλότερα από το οινο-
ποιείο, και η πρώτη πειραµατική οινοποί-
ηση το 1995 µε µόλις 30 κιλά. Σήµερα είναι
φυτεµένα 4,5 στρέµµατα µε έντονο πειρα-
µατικό χαρακτήρα, καθώς υπάρχουν επτά
λευκές και έξι ερυθρές ποικιλίες. Μέσα στο
2007 θα φυτευτούν και τα υπόλοιπα 40
στρέµµατα µε ποικιλίες που συνιστώνται ή
επιτρέπονται. Το οινοποιείο, που ουσιαστι-
κώς είναι τµήµα του σπιτιού, άρχισε να στή-
νεται από το 1998. Σήµερα υπάρχει πιεστή-
ριο, οινοποιητής, µικρές δεξαµενές µε µαν-
δύα ψύξης, εµφιαλωτική φιαλών και ασκού
και λίγα βαρέλια. Στα σχέδια είναι η µελ-
λοντική µεταφορά του οινοποιείου ψηλό-
τερα µέσα στ’ αµπέλια, ενώ στο σηµερινό
χώρο θα γίνει το κελάρι και ο χώρος υπο-
δοχής.

Από τα 4,5 στρ. παράγονται 3,5 τόνοι
κρασί, που από το 2006 κυκλοφορεί σε ασκό
και φιάλες µε άδεια εµφιάλωσης. Πρόκει-
ται για δύο επιτραπέζια πολυποικιλιακά,
ένα λευκό και ένα ερυθρό, που διατίθενται
στην Ηγουµενίτσα, τις Φιλιάτες και σε ιδιώ-
τες. 

Nοµοσ Θεσπρωτιασ
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OINIKEΣ EΞEPEYNHΣEIΣ

Εστιατόριο Ες Αεί

Kοντά στη λίµνη Iωαννίνων, στον αριθµό 50 της οδού
Κουντουριώτου, είναι το εστιατόριο Ες Αεί (τηλ.: 265 103
4571). Ο Μάνος Χρονάκης και η Χάρις Στάµου το έφτια-
ξαν και το λειτουργούν από το 1997 (δείτε και για το «Κτή-
µα Ες Αεί» σε διπλανές στήλες). Κατά τη γνώµη µου είναι
ένα από τα καλύτερα της πόλης, αλλά και από τα πιο
χαρακτηριστικά όλης της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο αναφέρεται σε όλους τους γνωστούς ταξι-
διωτικούς οδηγούς της αλλοδαπής και µάλιστα µε τρό-
πο που δεν φείδεται καλών σχολίων.

Tο παλιό διώροφο κτήριο έχει ανακαινιστεί υποδειγ-
µατικά µε εξαίρετη αρχιτεκτονική µελέτη και επίβλεψη.
Το εσωτερικό αίθριο µε το τζάκι–πηγάδι στη µέση έχει
καλυφθεί µε γυάλινη συρόµενη οροφή, ώστε όταν ο και-
ρός το επιτρέπει να ανοίγει, αλλά και όταν βρέχει ή χιο-
νίζει να δηµιουργεί ένα γοητευτικό σκηνικό. Εκεί βρίσκο-
νται µερικά τραπέζια και η µπάρα µε τα ποτά και τα κρα-
σιά. Τα δωµάτια του ισογείου έχουν διαµορφωθεί σε χώρους
που επιτρέπουν µια κάποια ιδιωτικότητα σε όσους το
επιθυµούν, ενώ ο όροφος είναι κάτι σαν λαογραφικό µου-
σείο και διατίθεται σε µεγαλύτερες παρέες ή για εκδη-
λώσεις.

Το µενού περιλαµβάνει διάφορα τυπικά ηπειρώτικα
πιάτα και µεταξύ αυτών και τρεις πίτες. Το τονίζω γιατί
όσο και αν φαίνεται περίεργο, τις διάσηµες ηπειρώτικες
πίτες δύσκολα θα τις βρείτε στα εστιατόρια της πόλης.
Πρέπει να ανέβετε στα χωριά αλλά και εκεί, όσο πιο του-
ριστικά είναι τόσο συχνά – πυκνά και οι πίτες είναι ανά-
λογου στυλ. Στο Ες Αεί είναι φρεσκοφτιαγµένες, τραγα-
νές και νόστιµες.

Το µενού δεν «µιλάει» µόνο ηπειρώτικα αλλά και άλλες
διαλέκτους της ελληνικής! Επιλεγµένα ορεκτικά και πιά-
τα από διάφορες περιοχές της χώρας συνθέτουν έναν
ενδιαφέροντα κατάλογο, που πιθανότατα συµβάλλει στα
θετικά σχόλια των ξένων τουριστικών οδηγών. Ικανοποι-
ητική λίστα κρασιών µε καλή εκπροσώπηση της τοπικής
παραγωγής, καλά ποτήρια, φιλική εξυπηρέτηση, γοητευ-
τικότατο περιβάλλον και πολύ λογικές τιµές. Τι άλλο να
ζητήσει κανείς;

Εστιατόριο Πράσινη Ακτή
Στην Τραµπάτοβα (ή Αµφιθέα όπως µετονοµάστηκε

επί το ελληνικότερο) στη βορειοανατολική µεριά της
λίµνης και σχεδόν απέναντι από το Νησί είναι το εστια-

τόριο Πράσινη Ακτή του Θόδωρου Κολόκα (Tηλ.: 265 108
1835). Aν και στην περιοχή υπάρχουν πολλά εστιατόρια
και ταβέρνες, αυτό ξεχωρίζει. Θα βρείτε όλα τα διαδεδο-
µένα εδέσµατα της περιοχής, όπως τα βατραχοπόδαρα,
τις καραβίδες του γλυκού νερού και τις πέστροφες. Μόνο
που εδώ οι πέστροφες γίνονται αλλιώς: ο κ. Κολόκας προ-
µηθεύεται τα ψάρια ζωντανά από κοντινά εκτροφεία και
τα αφήνει 15 µέρες νηστικά για να φύγουν οι τοξίνες και
να νοστιµέψουν. 

Μετά (αφού τα «ψαρέψει»!), τα αλατίζει επί ένα 24ωρο
µε χοντρό αλάτι και έτσι µπορούν να διατηρηθούν µόνο
για 5 – 6 µέρες. Την ώρα της παραγγελίας τα τοποθετεί
σε µια ιδιότυπη, τριώροφη ψηστιέρα δικής του κατασκευ-
ής, η οποία κάτω – κάτω έχει τη φωτιά, στη µέση ροκα-
νίδι και πάνω τα ψάρια σε σχάρα. Το όλο σύστηµα κλεί-
νει µε ένα καπάκι.

Περίπου επί 20 λεπτά το ροκανίδι καπνίζει, οι πέστρο-
φες ατµίζονται και βράζουν στο ζουµί τους και µετά ανοί-
γονται και σερβίρονται. Λογικό το να ανοίγονται γιατί αν
τις ανοίξει ο πελάτης µπορεί να µην αντέξει την ευωδιά.
Μετά από πολλά πειράµατα το ροκανίδι είναι µείγµα
κυρίως βελανιδιάς µε κέδρο, αγριοκερασιά και κυπαρίσ-
σι. Λίγη υποµονή, λοιπόν, και έχετε κάπνισµα της ώρας.
Το ψάρι που δοκιµάσαµε συνοδεύτηκε από µια τρίχρονη
Ζίτσα, που παρά τα χρονάκια της έστεκε θαυµάσια, σε
ένα γευστικότατο συνδυασµό.

Θα βρείτε ακόµα χέλι στο κεραµίδι, αλλά και φασια-
νούς γεµιστούς µε µανιτάρια, φέτα και ελιές (κατόπιν
παραγγελίας) και σε λίγο και πέρδικες. ∆ικά του και αυτά
καθώς αναπτύσσει εκτροφείο θηραµάτων σε έκταση 40
στρεµµάτων στο Γεροπλάτανο Πωγωνίου. Μπορεί η Πρά-
σινη Ακτή να µην αναφέρεται ακόµα στους ελληνικούς
οδηγούς εστίασης, αλλά αναφέρεται µε ωραιότατες φωτο-
γραφίες στο Culinaria Griechenland της γνωστής συλλο-
γής του οίκου Konemann.

Καφωδείο Γυαλί Καφενέ
Η οδός Ανεξαρτησίας στο ιστορικό κέντρο των Ιωαν-

νίνων και στην καρδιά της παλιάς αγοράς είναι ένας ιστο-
ρικός δρόµος µε πολλά µαγαζιά. Τώρα δε που πεζοδρο-
µήθηκε µερικώς, µε µια µόνο στενή λωρίδα για αυτοκί-
νητα στη µέση, έγινε πολύ οµορφότερη.

Στο τέλος της οδού Ανεξαρτησίας, το Γυαλί Καφενέ,
ιδιοκτησίας του δήµου Ιωαννιτών, ήταν ένα πανέµορφο
ιστορικό καφενείο µε κατάφυτη αυλή, που ανέκαθεν λει-
τουργούσε ως τόπος συνάντησης και έκφρασης µουσι-

κών και ιδίως κλαριτζήδων. Τώρα το καφενείο έχει νοι-
κιαστεί από µια παρέα φίλων, έχει ανακαινιστεί και µετο-
νοµαστεί σε Καφωδείο και, µε ένα σχέδιο που εξελίσσε-
ται ήδη, φιλοδοξεί να γίνει το νέο εναλλακτικό στέκι της
πόλης. Ο λόγος που το αναφέρω είναι ότι στη λειτουρ-
γία του, το κρασί και το τσίπουρο θα έχουν κεντρικό ρόλο,
όπως και η µουσική.

Ο εκ των συµµετεχόντων στην αλλαγή αυτή Θωµάς
Γκλίναβος (που έχει το 15%, αλλά θα το αυξήσει) λέει πως
στόχος είναι, εκτός από καφέ και ποτά, να προσφέρονται
κρασιά και αποστάγµατα σε φιάλη και σε ποτήρι και εδέ-
σµατα τοπικού χαρακτήρα υπό µορφή µεζέδων. Μικρά
µουσικά και άλλα σχήµατα θα εµφανίζονται συχνά τηρώ-
ντας την παράδοση.

Με τη θέση και την ιστορία του το νέο στέκι είναι
καλοδεχούµενο, αρκεί να µη βρίσκει κανείς κρασιά ενός
και µόνο παραγωγού! Υπήρξαν όµως διαβεβαιώσεις πως
δεν...

Wine Bar η Σύγκλητος
Όταν µε πληροφόρησαν πως άνοιξε και ένα Wine Bar

στα Γιάννενα, εξεπλάγην ευχάριστα και πήγα προς ανα-
κάλυψη. ∆εν περίµενα πως η πόλη θα σήκωνε κάτι τέτοιο.

Όµορφος χώρος, µε µεγάλη µπάρα και πατάρι, δια-
κόσµηση µε κυρίαρχες τις φιάλες, καλός φωτισµός και
µουσική. Μεγάλη και ενδιαφέρουσα λίστα κρασιών. στην
οποία η ελληνική και η ξένη παραγωγή εκπροσωπούνται
επαρκώς, αλλά λίγο αταξινόµητη. ∆εν προκύπτει λογική
ερµηνεία της σειράς αναγραφής ούτε µε το στυλ και τον
τύπο, ούτε µε τη γεωγραφία, ούτε µε τις τιµές. Τιµές; Τι
ήθελα και το είπα. Σφαγείο!

∆εν ξέρω για τα εισαγόµενα, δεν ασχολούµαι ιδιαίτε-
ρα και µου λείπουν πληροφορίες. Ξέρω όµως πολύ καλά
τα δικά µας και θεωρώ πως το 1:3 κατ’ ελάχιστο, έως το
1:9, µόνο ως «σφαγείο» µπορούν να χαρακτηριστούν.
Ιδίως σε µέρος που στηρίζεται στο κρασί και το αντιµε-
τωπίζει, υποτίθεται, «µε µεράκι, αγάπη και σεβασµό».

∆εν λέω, το να καταφέρνει κανείς να πουλάει ακριβά
είναι ικανότητα. Αρκεί, βέβαια, να πουλάει. Πέντε παρέ-
ες ήµασταν εκείνο το βράδυ και µόνον εµείς πίναµε κρα-
σί. Όλοι οι άλλοι έπιναν αλκοολούχα ποτά, πιθανότατα
γιατί τους έρχονταν πολύ φθηνότερα. Αλλά και µείς, µη
νοµίζετε, για να το πω ηπειρώτικα, «γκανιάξαµε στη δίψα»
(θέλει ερµηνεία;).

Κρίµα, γιατί υποτίθεται πως η «Σύγκλητος» είναι ένα
σοφό όργανο.

Γαστρονοµικές εµπειρίες

ΑΓΟΡΑ

Tα Kτήµατα Eυδοξία, µε σταθερό προσανατολισµό στην ποιότη-
τα, το σεβασµό στην παράδοση, αλλά και το βαθύ µεράκι για το
κρασί, επιχειρούν την αναβίωση της αµπελοκαλλιέργειας στην
Πλατανούσα Iωαννίνων για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας
κρασιού και παραδοσιακού τσίπουρου.

KTHMATA EY¢O•IA
455 00 Aνατολή Iωαννίνων � Tηλ.: 265 907 1378
www.eudoksia.gr � e-mail: kosntali@otenet.gr

KΤΗΜΑΤΑ EΥ∆ΟΞΙΑ

H Άπειρος Xώρα συνδυάζει τη φινέτσα της ντεµπίνας µε το σώµα
του σαρντονέ για ένα τελικό αποτέλεσµα που θα σας εντυπωσιά-
σει. Eφαρµόζουµε προζυµωτική κρυοεκχύλιση στους 8°-10°C, στα-
τική απολάσπωση, και ζύµωση στους 15°-17°C. Tο κρασί δεν περ-
νά από βαρέλι για να διατηρήσει ανέπαφο όλο του το φρούτο. 

KTHMA °K§INABO™
455 00 Mοναστήρι Zίτσας � Tηλ.: 265 802 2212
www.glinavos.gr � e-mail: glinav1@otenet.gr

AΠΕΙΡΟΣ XΩΡΑ

Η Ρετσίνα Μπαρµπαγιάννη παράγεται απο εκλεκτές λευκές ποι-
κιλίες της περιοχής Ζίτσας µε την προσθήκη ρητίνης, τεχνική
γνωστή απο πολύ παλιά. Ξεχωρίζει για το ζωηρό χρυσαφένιο χρώ-
µα, την ισορροπηµένη γεύση και το διακριτικό άρωµα ρητίνης πεύ-
κου. Πίνεται σε θερµοκρασία 8°-10°C.

OINO¶OIIA ¶PA™™OY
455 00 Ελεούσα Ιωαννίνων 

Tηλ.: 265 1061 567

PΕΤΣΙΝΑ MΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ
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