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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ 
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΜΩΡΡΈ

Νότια του κεντρικού δρόµου, περίπου
4,5χλµ. από την πόλη της Κω, στην περιοχή
της Μεσαριάς, είναι η εγκατάσταση της οικο-
γένειας Μωρρέ. Επάνω στο δρόµο σηµατο-
δοτηµένο το εκθετήριο-πωλητήριο και λίγα
µέτρα πιο µέσα, πλάι στο αµπέλι, το µικρό
οινοποιείο όπου συναντώ τον Νίκο Μωρρέ.

Η οικογένεια Μωρρέ έχει µικρασιατική
καταγωγή, ο προπάππος Κωνσταντίνος ήταν
αµπελουργός, ενώ ο πεθερός του Νίκου έκα-
νε γλυκά παραδοσιακά κρασιά. Με αυτές τις
καταβολές, όντας επιπλοποιός, δραστηριό-
τητα που συνεχίζει, ξεκίνησε το 1998 φυτεύ-
οντας αρχικώς καµπερνέ σοβινιόν και αργό-
τερα καρµενέρε. Το µικρό γραµµικό αµπε-
λάκι των 5 στρεµµάτων καλλιεργείται βιολο-
γικά (ΒιοΕλλάς) χωρίς ούτε καν βορδιγάλειο
πολτό, µόνο µε θειάφι. Στις διαδικασίες βοη-
θάει όλη η οικογένεια, ακόµα και τα τρία
µικρά αγοράκια του.

Το οινοποιείο είναι µικρό µε πλαστικές
δεξαµενές για τις βοηθητικές εργασίες και
εννέα βαρέλια των 400 λίτρων, στα οποία γίνε-
ται η ζύµωση, η ωρίµαση και η παλαίωση.
Από το δικό του αµπέλι, ο κ. Μωρρές παρά-
γει το ερυθρό επιτραπέζιο Μεσαριανό σε
4.000 µε 4.500 φιάλες. Αρχικώς ήταν µόνο
καµπερνέ, τώρα έχει και 40% καρµενέρε. Το
κρασί µένει µε τις οινολάσπες για 3,5 µε 4
µήνες, ωριµάζει άλλους 8 και εµφιαλώνεται
ένα χρόνο µετά τον τρύγο αφιλτράριστο και
αθείωτο. Παίζοντας µε τους χρόνους παλαί-
ωσης, ο κ. Μωρρές το προσφέρει σε µικρές
ποσότητες σε δυο ακόµα εκδοχές. Σε όλες
τις εκδοχές του Μεσαριανού αυτό που κάνει
εντύπωση είναι η οξύτητα. Όταν έκλεισε οι
VinCo αυτό ήταν, για λίγο βεβαίως, το µόνο
εµφιαλωµένο κρασί της Κω. Με αγορασµέ-
νη από άλλους αµπελουργούς σουλτανίνα,
που στην Κω τη λένε «άκουνο» γιατί δεν έχει
κουκούτσια, παράγει σε 4.000 φιάλες τη
ρετσίνα Ερωτόκριτος. Ερασιτεχνικά κάνει και

ένα πολύ καλό ρακόµελο.
Η ρετσίνα πουλιέται όλη στην Κω, αλλά

το Μεσαριανό µισό στην Κω και µισό στην
Τουρκία! Οι ξένοι τουρίστες αγοράζουν από
το πωλητήριο περί τις 500 φιάλες το χρόνο.
Από τα τέλη του 2007 το Μεσαριανό θα είναι
και σε µερικά καταστήµατα βιολογικών προϊ-
όντων στην Αθήνα.

Όµως ο κ. Μωρρές είναι ανήσυχος και
έχει προχωρήσει σε πολύ ενδιαφέρουσες
κινήσεις. Στη Νίσυρο, που τη θεωρεί δεύτε-
ρη πατρίδα του, έχει κάνει έρευνα τοπικών
ποικιλιών από την οποία προέκυψαν µπό-
λια για τις λευκές ποικιλίες µακελάρικο (νοµί-
ζω υπάρχει και ερυθρή) και νικιάτικο και για
τη ροδόχρωµη µαυροθήλυκο, ενώ από τα
ορεινά του ικαίου στην Κω για τη λευκή
µπαµπαλάς. 

Όλες έχουν εµβολιαστεί σε Paulsen 1103
και έχουν φυτευτεί εδώ και δύο χρόνια πει-
ραµατικά στο αµπελάκι του. εν ξέρω αν πρό-
κειται για ξεχωριστές ποικιλίες ή για τοπι-
κά ονόµατα γνωστών ποικιλιών ή για κλώ-
νους τους. Όπως και να έχει, υπάρχει πεδίο
αµπελογραφικής έρευνας και ο κ. Μωρρές
προσφέρεται για συνεργασία. Μετά από
κάποιες πειραµατικές οινοποιήσεις, θα φυτευ-
τεί συστηµατικά ο µπαµπαλάς για ένα λευ-
κό κρασί και περισσότερο καρµενέρε για
ένα ποικιλιακό.

ΟΙΝΆΜΠΕΛΟΣ

Στη θέση Λινοπότι, λίγο µετά το Ζηπά-
ρι, τη διασταύρωση για Τιγκάκι και το οινο-
ποιείο Χατζηεµµανουήλ είναι ο δεύτερος
και µε λιγότερες στροφές δρόµος που οδη-
γεί ψηλά στο ∆ίκαιο και τα πανέµορφα χωριά
του. Εκεί υπάρχει πινακίδα που οδηγεί στο
ορατό ήδη από τον κεντρικό δρόµο, οινο-
ποιείο της Οινάµπελος. Στρίβετε, λοιπόν,
νότια µε προσοχή (τους οδηγούς στην Κω
κάποιος τους κυνηγά) και σε λιγότερο από
500µ. µετά, στη θέση Μινιέρα, θα δείτε στα
αριστερά σας την είσοδο προς το οινοποι-
είο και ένα τµήµα από τους αµπελώνες της

οικογένειας Τριανταφυλλόπουλου, η οποία
για χρόνια δραστηριοποιείται εντονότατα
στην Κω στον ξενοδοχειακό–τουριστικό
τοµέα και από το 2001 και στον οινικό.

Στη µεγάλη αυλή υπάρχουν ανετότατοι
χώροι στάθµευσης και µια πισίνα ανάµεσα
στο οινοποιείο και το σπίτι της οικογένειας.
Στον όµορφα διαµορφωµένο χώρο περί την
πισίνα φιλοξενούνται πολλές εκδηλώσεις.
Γενικώς, το οινοποιείο είναι πλήρως επισκέ-
ψιµο και προσανατολισµένο στον οινοτου-
ρισµό. έχεται περί τους 20.000 επισκέπτες
το χρόνο, κυρίως από την Ε.Ε., τους οποί-
ους υποδέχονται η αεικίνητη Μαίρη Τρια-
νταφυλλοπούλου, η κόρη Μαρία που έχει
επωµισθεί το µεγαλύτερο µέρος των ξενα-
γήσεων, ο επιστάτης Μιχάλης ∆ιαµαντής
και ο οινολόγος Χρήστος Παπαγιάννης. 

Πρέπει δε να πω πως οι άνθρωποι εδώ
είναι ιδιαιτέρως προσηνείς και φιλόξενοι.
Παίζουν ρόλο και οι χαρακτήρες, αλλά θα
έχουν, προφανώς, αντιληφθεί και πολλά µετά
από τόσα χρόνια εµπειρίας τους στα τουρι-
στικά επαγγέλµατα. Ιδωµένο από τη σκοπιά
του οινοτουρισµού είναι ένα πολύ καλό
δίδαγµα, διότι το «υποδέχοµαι καλά τους επι-
σκέπτες» είναι άλλο από το «κάνω καλό κρα-
σί».

Το ισόγειο, όπως φαίνεται εξωτερικά,
κτήριο έχει µπροστά τους χώρους υποδο-
χής και τα γραφεία και πίσω τους χώρους
οινοποίησης. Στην είσοδο ένας πρώτος χώρος
υποδοχής µε καθιστικό που λειτουργεί και
ως εκθετήριο-πωλητήριο. Στο υπόγειο το
θολωτό κελάρι περιέχει 156 λεπτόκοκκα
βαρέλια Radoux µεσαίου καψίµατος. ∆ίπλα
είναι η µεγάλη αίθουσα αναγωγικής παλαί-
ωσης και δίπλα σ' αυτά, µε θέα τους αµπε-
λώνες, η µεγάλη αίθουσα γευσιγνωσίας µε
µπάρα και δυνατότητα εστίασης. Κοντά τους
διαµορφώνεται τώρα ένα µικρό µουσείο. Οι
χώροι οινοποίησης είναι σύγχρονοι και
εµπλουτίζονται συνεχώς µε εξοπλισµό, ενώ
κεντρική µονάδα ψύξης-κλιµατισµού υπο-
στηρίζει και την οινοποίηση και τη φύλαξη.

Όπως είπαµε ήδη, δίπλα στο οινοποιείο

είναι ένα τµήµα των αµπελώνων έκτασης 40
στρ. Εδώ στη Μινιέρα τα εδάφη είναι αργι-
λοπηλώδη, σχετικώς υγρά και λίγο βαριά.
Το άλλο τµήµα των αµπελώνων βρίσκεται
βορειοδυτικά από την Καρδάµαινα, περίπου
στο µέσο της νότιας ακτής του νησιού. Εκεί
τα εδάφη είναι αµµώδη και πιο θερµά. Είναι
φυτεµένες και στις δύο τοποθεσίες καµπερ-
νέ σοβινιόν και φραν, µαλαγουζιά, µερλό,
σαρντονέ και σιρά. Στη Μινιέρα υπάρχουν
επιπλέον γκρενάς ρουζ και σοβινιόν µπλαν
και στην Καρδάµαινα αθήρι, ασύρτικο και
τεµπρανίγιο.

Όµως, δίπλα στο οινοποιείο υπάρχει και
µια αµπελογραφική συλλογή µε 23 λευκές
και 24 ερυθρές γηγενείς ποικιλίες από 10
πρέµνα η καθεµιά. Μεταξύ τους και µερι-
κές σπάνιες, όπως αγριογλυκάδι, γαϊδουριά,
µαλουκάτο, µούσκα, πλατάνι και χλώρη από
λευκές, και αγιανιώτικο, αρµελετούσα, δρα-
γανίτης και κουµάρι από ερυθρές. Η βόλτα
ανάµεσα στα πρέµνα αυτής της συλλογής
είναι, αν µη τι άλλο, ιδιαιτέρως εκπαιδευτι-
κή.

Το οινοποιείο παράγει επτά επιτραπέζια
κρασιά σε συνολική ποσότητα περί τις 50.000
φιάλες. Οι Λευκές Επιλογές, ισόποσα από
µαλαγουζιά και σοβινιόν µπλαν γίνονται µε
ενζυµατική εκχύλιση σε περίπου 6.000 φιά-
λες, όπως και το λευκό Εορτή από σαρντο-
νέ µε λίγο αθήρι. 

Στις 8.000 φιάλες βγαίνει ο ∆ίκαιος Οίνος,
ισόποσα από αθήρι και ασύρτικο. Οι Ροζέ
Επιλογές είναι από γκρενάς ρουζ µε λίγο
σιρά στις 4.000 µε 4.500 φιάλες. Τα τρία ερυ-
θρά περνούν όλα από βαρέλι. Οι Επιλογές
Ερυθρός είναι από 40% σιρά και ισόποσα
καµπερνέ φραν και τεµπρανίγιο σε 11.000
φιάλες κατά µέσο όρο, όπως και ο είπνος
από καµπερνέ σοβινιόν µε µερλό και λιγό-
τερο καµπερνέ φραν και τέλος το ποικιλια-
κό Syrah από 4.000 έως 6.000 φιάλες. Το
95% της παραγωγής διακινείται στην Κω και
τα κρασιά υπάρχουν µόνο σε λίγες κάβες
στην Αθήνα, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόµα
εξαγωγική δραστηριότητα.

OΛΙΚΗ ΟΙΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Κως
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Επιτρέψτε µου να σας βάλω σ' ένα παιχνίδι, αυτό της άλλης
ανάγνωσης του χάρτη. Παρατηρήστε, λοιπόν, πως στο
χάρτη η Κως µοιάζει µε πουλί µε το ράµφος του στα δυτι-

κά. Το ίδιο και η Αµοργός απέναντί της µε το ράµφος της στα
ανατολικά. Χαιρετιούνται ή έχουν βάλει στο µάτι µια (υπερµε-
γέθη είναι η αλήθεια) πεταλούδα; Είναι η Αστροπαλιά (Αστυ-
πάλαια) στη µέση.

Γνωστή ως «Κήπος του Αιγαίου», η Κως είχε παραγωγή
εκλεκτών κηπευτικών. Είχε και πολλά αµπέλια και µεγάλη
οινοποιητική παράδοση, κυρίως γλυκών κρασιών. εν πάνε
πολλά χρόνια από τον Απρίλιο του 2000 που έκλεισε ο αµπε-
λουργικός-οινοποιητικός συνεταιρισµός VinCο, το οινοποι-
είο του οποίου στέκει ρηµαγµένο και καταληστευµένο στον
παραλιακό δρόµο στην ακτή βόρεια από την πόλη της Κω.
Η VinCo έκανε µια πλήρη σειρά κρασιών, όπως το λευκό
ξηρό Γλαύκος, το ερυθρό ξηρό Απελλής, το γλυκό λευκό Βερε-
νίκη και σε µεγαλύτερες ποσότητες τη ρετσίνα Θεόκριτος.
Όλα τα σταφύλια προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή
του Ασφενδιού, στις βόρειες πλαγιές του βουνού ίκαιο, που
µε µέγιστο υψόµετρο 843µ. καταλαµβάνει τη νοτιοανατολι-
κή µεριά του νησιού.

Παλαιότερα τα αµπέλια ξεκινούσαν από τα 100µ. και ανέ-

βαιναν µέχρι τα 350µ., τώρα οι οργανωµένες φυτεύσεις είναι
σαφώς χαµηλότερα. Χαρακτηριστικές για την πορεία της
αµπελοκαλλιέργειας στο νησί είναι οι πληροφορίες που δίνει
ο Στέργος Χατζηστέργος, διευθυντής της VinCo από το 1971
ώσπου έκλεισε: «Με την ανάπτυξη του τουρισµού οι κάτοικοι
άλλαζαν ασχολίες και τα σταφύλια του Ασφενδιού µειώνονταν χρό-

νο µε το χρόνο δραµατικά. Την προτελευταία χρονιά κάναµε 60
τόνους και την τελευταία µόλις 12,5 τόνους κρασί γιατί δεν υπήρ-
χε άλλο σταφύλι. Πώς να επιβιώσουµε λοιπόν;». Ο κ. Χατζηστέρ-
γος συνεχίζει να διατηρεί 12 στρέµµατα επιτραπέζιων κυρίως
σταφυλιών και φτιάχνει ακόµα µικρές ποσότητες παραδοσια-
κών γλυκών κρασιών.

Σ' αυτές τις βόρειες πλαγιές, στα όρια του δήµου ικαίου,
υπάρχει µια σειρά από χωριά, το Ασφενδιού, η Ζιά, το Λαγού-
δι, το Αµανιού, το Πυλί, που είναι και έδρα του δήµου, και το
ακατοίκητο σήµερα κηρυγµένο ως βυζαντινό µνηµείο Παλαιό
Πυλί (Κάστρο το λένε οι πινακίδες). Αν και σε µερικά, όπως
η Ζιά, η τουριστική «ανάπτυξη» έχει φτάσει στα όρια του
αφόρητου, οι όµορφες διαδροµές, η θέα και ειδικώς το ηλιο-
βασίλεµα από τη Ζιά και κάποια προϊόντα, όπως τα τυρο-
κοµικά, είναι πολύ καλές αφορµές για ν' ανέβει κανείς ως εδώ.
Στο Ασφενδιού κάνουν ένα παραδοσιακό αναψυκτικό, την
«κανελάδα». Θα τη βρείτε πλέον και ως εµπορικό προϊόν σε
πολλά µαγαζιά, αλλά νοµίζω πως παρόλο το καραµελόχρωµα,
είναι πιο ανοικτή στο χρώµα απ' όσο τη θυµάµαι. 

Όπως ο κεντρικός δρόµος πάει από την πόλη της Κω προς
Αντιµάχεια και αεροδρόµιο συναντάµε µε τη σειρά επάνω
στο δρόµο το οινοποιείο Μωρρέ, το οινοποιείο Χατζηεµµα-
νουήλ (βλ. στήλη «Στον Αµπελώνα») και λίγο µετά την Οινάµπε-
λο.

Ο τουρισµός οδηγεί τις εξελίξεις
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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΧΑΤΖΗ∆ΆΚΗ

Στην Καµάρα, λίγο βόρεια από τα Άλιντα
στο δρόµο προς αεροδρόµιο και Παρθένι,
είναι το σπίτι και ανατολικά του, στο χαµηλό
λόφο Σµαλού, είναι το αµπέλι και το οινοποι-
είο του πατέρα Γιώργου και του γιου Λεωνί-
δα Χατζηδάκη.

Ο κ. Γιώργος έχει καταγωγή από τους Λει-
ψούς, όπου οι γονείς του είχαν αµπέλι µε
φωκιανό και έτσι από παιδί ήξερε για κλήµα-
τα και κρασιά. Ο Λεωνίδας έχει κάνει οικο-
νοµικές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Πατρών
και εργάζεται στο θεραπευτήριο. Αν και όλες
οι άδειες βγαίνουν στο όνοµά του, έχει ακόµα
το κρασί ως δεύτερη απασχόληση. Το 2002
ο κ. Γιώργος πήγε στην Κρήτη στα Συνεται-
ριστικά Φυτώρια, κάθισε για λίγο, έµαθε κάποια
πράγµατα, πήρε φυτά σε R110, τα έφερε στη
Λέρο και τα φύτεψε. Έκτοτε, στο αµπέλι και
το οινοποιείο είναι αµέριστη η βοήθεια που
προσφέρει η σύζυγός του Μαρία.

Το αµπέλι τους, 12 στρέµµατα συνολικά,
είναι σε δύο τµήµατα µε κλίση. Το ένα µε
βορειοδυτικό προσανατολισµό έχει καµπερ-
νέ σοβινιόν και το άλλο µε µερλό έχει νότιο
προσανατολισµό. Υπήρχαν εκεί παλιά κλήµα-
τα που τα ξερίζωσαν και τώρα τα νέα είναι σε
γραµµικό σύστηµα, µε αυτόµατο σύστηµα
ποτίσµατος.

Το κτήριο του οινοποιείου έχει δύο επί-
πεδα. Στο κάτω είναι η δεξαµενή για το πότισµα
και στο πάνω οι χώροι οινοποίησης. Η ψύξη
γίνεται µε εµβαπτιζόµενα στοιχεία, η εµφια-
λωτική είναι ηµιαυτόµατη µε άζωτο και υπάρ-
χουν τέσσερα βαρέλια Ermitage και τέσσερα
Berthomieu. Με τις δύο φυτεµένες ποικιλίες
κάνουν δύο ερυθρά ποικιλιακά κρασιά περασµέ-
να από βαρέλι περίπου σε 1.500 φιάλες το
καθένα. Τα παρουσίασαν για πρώτη φορά µε
το όνοµα Σµαλιώτικο, από το τοπωνύµιο της

θέσης που βρίσκονται, στην έκθεση που έγι-
νε στη Ρόδο στο πλαίσιο του διεθνούς δια-
γωνισµού οινοχόων. Σ’ όλη τη διαδικασία
έχουν την υποστήριξη του οινολόγου Κώστα
Γαλάνη.

Τις δύο τελευταίες χρονιές το οινοποιείο
επισκέφθηκαν η 5η και η 6η τάξη του δηµο-
τικού της Λέρου. Στα σχέδιά του η κατασκευή
υπόγειου κελαριού, η αναβάθµιση των ετικε-
τών του και αργότερα η φύτευση λευκών ποι-
κιλιών και η παραγωγή λευκού κρασιού. Σκέ-
φτεται και ένα µείγµα από τις δύο ερυθρές
ποικιλίες.

Ως τώρα, περισσότερο µε το µεράκι παρά
µε τη γνώση, µε µικρή υποστήριξη και πολ-
λές δυσκολίες, ο κ. Χατζηδάκης έβαλε τη

Λέρο στον οινικό χάρτη µε δύο αξιοπρεπή
κρασιά. Όµως η συστηµατικότητα και αφο-
σίωσή του πείθουν πως τα πράγµατα θα πάνε
ακόµα καλύτερα και η Λέρος θα µπορεί να
περηφανεύεται για το κρασί της.

ΑΓΡΌΚΤΗΜΑ ΉΣΥΧΟΥ

Στο βόρειο µέρος της Λέρου, ανατολικά
από το Παρθένι, είναι ο µικρός παραθαλάσ-
σιος οικισµός Πλεφούτι. Ανατολικά, και ψηλό-
τερα από το Πλεφούτι, στη θέση «Λαγκάδα
του Πασά», µε βόρειο προσανατολισµό και
θέα στους Λειψούς, αναπτύσσεται το Αγρό-
κτηµα Ήσυχου. ηµιουργός του ο ηµήτρης
Ήσυχος, αρχιτέκτονας και στέλεχος του

υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
Από τον τίτλο του κιόλας φαίνεται πως

πρόκειται για ένα συνολικότερο εγχείρηµα
και όχι µόνο για αµπέλι και κρασί. Η συνο-
λική έκταση των 110 στρεµµάτων αποκτή-
θηκε το 1989, διευθετήθηκαν οι δύο χείµαρ-
ροι που τη διασχίζουν, περιφράχθηκε µε
διπλή περίφραξη για τα κατσίκια και τα κου-
νέλια και κατασκευάστηκαν δεξαµενή και
ένα µικρό φράγµα για να αντιµετωπιστεί το
µέγα πρόβληµα του νερού. Έχοντας προ-
γραµµατίσει αυτή την εξέλιξη, ο κ. Ήσυχος
έχει ήδη εγκαταστήσει παντού σύστηµα στά-
γδην άρδευσης. Το έδαφος είναι αργιλώδες
µε µικρή πέτρα και σκινόχωµα, µε µικρές
κλίσεις και διαµορφωµένο σε δαµάκια (πεζού-
λες). Υπάρχουν 1.500 ελιές, πολλές χαρου-
πιές και προβλέπονται µελίσσια και σαλιγκά-
ρια.

Παλιά υπήρχαν αυτόρριζα κλήµατα µε
αθήρι, τώρα είναι φυτεµένα περί τα 50 στρέµµα-
τα µε αθήρι, µανδηλαριά και µοσχάτο λευ-
κό. Είναι όλα κύπελλα και µόνο σ' ένα µικρό
τµήµα µανδηλαριάς έγινε µια πρώτη προ-
σπάθεια γραµµικής διαµόρφωσης. 

Έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κτήριο, στο
οποίο έχει προβλεφθεί και ο χώρος του κελα-
ριού και τώρα τοποθετείται ψυκτική εγκα-
τάσταση. 

Ως οινοποιείο είναι σε πρωτογενές επί-
πεδο, αλλά σιγά - σιγά θα γίνει πλήρες. Μια
πρώτη πειραµατική οινοποίηση και εµφιά-
λωση σε πολύ µικρές ποσότητες ενός λευ-
κού και ενός ερυθρού κρασιού, υπό το κοι-
νό όνοµα Πλεφούτι, κατά τον κ. Ήσυχο,
ουσιαστικώς δεν είναι άξια λόγου. Έχει ήδη
ξεκινήσει συζητήσεις µε καταξιωµένους επι-
στήµονες, αµπελουργό και οινολόγο, και
πιστεύει πως σε δύο χρόνια το αγρόκτηµα
θα παράγει το κρασί που πρέπει.

Στο σχεδιασµό προβλέπεται πως το οινο-
ποιείο, αλλά και όλο το αγρόκτηµα, θα είναι
επισκέψιµο και έχουν αρχίσει να κατασκευ-
άζονται εσωτερικό δίκτυο δρόµων και χώροι
στάθµευσης. Παραλλήλως κατασκευάζεται
και το κτήριο που θα φιλοξενήσει το µου-
σείο. Όσο για χώρους διαµονής, αυτό παρα-
πέµπεται στο µέλλον που προδιαγράφεται
ευοίωνο, καθώς θα ενεργοποιηθεί πλήρως
και η θυγατέρα του κ. Ήσυχου, που είναι
φοιτήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο.

L’ EROS ΘΥΛΙΚΟ

Λέρος
Αφού αρχίσαµε τα παιχνίδια χαρ-

τογραφίας στην Κω, ας τα συνε-
χίσουµε και εδώ. Η Λέρος, που

µπορεί κανείς να τη γράψει και «L' Eros»,
έχει µια ακτογραµµή απ' αυτές που οι
χαρτογράφοι λέµε θηλυκιά. Θα πει µε
έντονη διαµόρφωση, που στη Λέρο εκφρά-
ζεται µε πέντε βαθείς κόλπους, εκ των
οποίων αυτός του Λακκιού εκ των βαθύ-
τερων και ασφαλέστερων της Μεσογεί-
ου (δεν εννοούµε το βάθος του πυθµέ-
να, αλλά πόσο εισχωρεί στη στεριά). Γι’
αυτό και οι Ιταλοί είχαν εγκαταστήσει
εκεί ναυτική βάση, γι’ αυτό και η µάχη
της Λέρου. Κατά µια εκδοχή, το όνοµα
του νησιού προέρχεται από τη λέξη λε(υ)ρός
που θα πει λείος και πράγµατι το ανάγλυ-
φο είναι χαµηλό µε µέγιστο υψόµετρο
στα 320µ. στο βορειοανατολικό άκρο, στο

λόφο Κλειδί. Τέσσερις ιδιαίτερες εκκλη-
σίες οριοθετούν το νησί. Στα βόρεια πάνω
από το Παρθένι («Αλικαρνασσός, Παρθέ-
νι, Ωρωπός, Κορυδαλλός...» λέει το τρα-
γούδι και αυτό το Παρθένι είναι) η Αγία
Κιουρά χαρακτηρισµένη ως µνηµείο
από την Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων,
για τις εκπληκτικές τοιχογραφίες που
ζωγράφισαν οι εκτοπισµένοι–κρατούµενοι.
Στα δυτικά, στον κόλπο της Γούρνας, ο
Άγιος Ισίδωρος, κτισµένος πάνω σε βρά-
χο µέσα στη θάλασσα, που επικοινωνεί
µε ένα στενό διάδροµο µε την ξηρά και
που φιλοξενεί πολλούς γάµους, αλλά
µερικές φορές µε τα παπούτσια και τα
παντελόνια βρεγµένα! 

Στα νότια, µετά τον Ξηρόκαµπο και
µε θέα Κάλυµνο, η απίστευτη Καβου-
ράδαινα µέσα στο βράχο, όπου η Πανα-

γιά εικονίζεται στην πλάτη ενός καβου-
ριού, που η ζωγραφιά του πιάνει όλο
τον τοίχο. Και στα ανατολικά η Πανα-
γιά του Κάστρου, του συµβόλου του
νησιού µε την πανοραµική θέα στον
κόλπο της Αγίας Μαρίνας και των Άλι-
ντων.

Η Λέρος είχε στο βόρειο τµήµα της,
στους χαµηλούς λόφους γύρω απ' το
Παρθένι, πολλά αµπέλια. Είχε και οινο-
παραγωγή και είναι χαρακτηριστική η
παράδοση της διατήρησης του τυριού
στις οινολάσπες (βλ. παρακάτω για το
τυρί της πόσσας). 

Μετά τα πράγµατα ατόνησαν, πολ-
λά αµπέλια εξαφανίστηκαν και µόνο τα
τελευταία χρόνια δύο ανήσυχοι Λεριοί
ξεκίνησαν οργανωµένες προσπάθειες.
Ας τους γνωρίσουµε.

ΤΟ ΤΥΡΙ ΤΗΣ ΠΟΣΣΑ

Η χρήση της λάσπης του κρασιού για τη διατήρηση αλλά και τη γευστική ενίσχυση των
τυριών είναι διαδεδοµένη σε αρκετά νησιά του νότιου Αιγαίου. Κύρια χαρακτηριστικά όλων
αυτών των τυριών είναι η σκούρα καφετιά πέτσα που δηµιουργείται ως εξωτερικό περί-
βληµα, το ιδιαίτερο άρωµα και η έντονη γεύση. Από τα τυριά αυτά το πιο γνωστό είναι η
µανούρα της Σίφνου από κατσικίσιο γάλα. Υπάρχει και απλή, αλλά η γυλωµένη µανούρα
(αυτή δηλαδή που έχει παραµείνει στη γύλη όπως λένε τις οινολάσπες) είναι ξεχωριστή.
Την έχω συναντήσει και στη Φολέγανδρο και στην Κίµωλο.

Ισάξια µε τη µανούρα είναι και τα κρασοτύρια των ∆ωδεκανήσων µε πιο γνωστό αυτό
της Κω, αλλά και της Λέρου και της Νισύρου. Ο κ. Κώστας, πατέρας του οινοποιού Βασίλη
Χατζηεµµανουήλ, µοναδικός πλέον παρασκευαστής και προµηθευτής των τυροκόµων µε
πόσσα στην Κω, µας έδωσε ευχαρίστως κάποιες λεπτοµέρειες.

Η λέξη πόσσα σηµαίνει τις οινολάσπες και η καταγωγή της είναι τουρκική. Η πόσσα
λέγεται και (η) τυριά, πιθανότατα εκ του τρυγία. Τα παλιά χρόνια υπήρχαν στην Κω πολλοί
παραδοσιακοί οινοποιοί και ο κ. Κώστας πρόλαβε έξι έως επτά. Ο τελευταίος ήταν ο πατέ-
ρας του. Η παράδοση ήθελε ηµίγλυκα και γλυκά κρασιά µε υψηλό αλκοόλ έως και 19%
είτε µε ψήµµα (βράσιµο) του µούστου για συµπύκνωση είτε από «λιόκαυτα» σταφύλια. Η
πόσσα φτιάχνεται από τα κατάλοιπα κρασιών µε σάκχαρα, χωρίς να συµµετέχουν τα στέµφυ-
λα. Με επαναζύµωση τα όποια σάκχαρα εξαλείφονται και τελικώς έχει αλκοόλ γύρω στο
10%. Το µυστικό της είναι η µυρωδιά και η νοστιµάδα από το ψήµµα ή το λιάσιµο, που της
δίνουν στοιχεία όπως αυτά στη σταφίδα ή το πετιµέζι. 

Οι τυροκόµοι µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν µόνο µια φορά γιατί τα τυριά απορρο-
φούν και την αδυνατίζουν τόσο, που µετά δεν προσφέρει τίποτα. 

Από την κα Μαρία, σύζυγο του οινοποιού Γιώργου Χατζηδάκη στη Λέρο, µάθαµε και
µερικές τυροκοµικές λεπτοµέρειες. Κατ' αρχάς στα «λέρικα» η λέξη πόσσα είναι άγνωστη
και χρησιµοποιείται µόνον η τυριά. Στη Λέρο της προσθέτουν πιπέρια, ρίγανη, θρούµπι και
λίγο λαδάκι. Μερικοί βάζουν και πίτουρο. Κάνουν δυο τυριά, το ένα λέγεται απλώς «τυρί»
ή ρουθουνάτο γιατί έχει τρύπες και ωριµάζει στην τυριά για 3 µήνες. Το άλλο είναι η µυζή-
θρα που ωριµάζει στην τυριά 6 µήνες. Στο τυρόγαλο από το «Τυρί» προσθέτουν ίσο µέρος
θάλασσας (ναι, θαλασσινό νερό) και πολύ γάλα. Το µείγµα βράζει αργά και αναδεύεται
συνεχώς. Σιγά-σιγά η µυζήθρα κορφιάζει και τη µαζεύουν µε την κουτάλα. 

∆ύο οινοποιεία µε φιλόδοξα σχέδια
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Ανάµεσα στο Ζηπάρι και το Λινοπό-
τι, στη θέση Αφούσα, λίγο µετά τη
διασταύρωση για Τιγκάκι, στη νότια

πλευρά του κεντρικού δρόµου και σ' επα-
φή µε αυτόν βρίσκεται το οινοποιείο του
Βασίλη Χατζηεµµανουήλ, που από το 2001
εµφιαλώνει κρασιά.

Ο Βασίλης είναι τρίτη γενιά, καθώς ο παπ-
πούς του Νίκος είχε εγκατάσταση κρασιού
- ποτού στο Μαρµαρωτό και ο πατέρας του
Κώστας συνέχισε φτιάχνοντας κυρίως γλυ-
κά κρασιά, δραστηριότητα που συνεχίζει σε
µικρότερες ποσότητες απ' ό,τι στο παρελ-
θόν. Απ' αυτούς κληρονόµησε 15 στρέµµα-
τα αµπελιού και από το 2000 άρχισε να τα
επεκτείνει. Σήµερα έχουν φτάσει όλα µαζί
τα 55 στρέµµατα σε τρία διαφορετικά αµπε-
λοτόπια όλα στην περιοχή Αφούσα. Καλλιερ-
γεί τις ποικιλίες ασύρτικο, µαλαγουζιά, µοσχά-
το Αµβούργου, γκρενάς ρουζ, καµπερνέ σοβι-
νιόν και σιρά.

Η περιοχή βρίσκεται στους βόρειους πρό-
ποδες του βουνού ίκαιο κάτω από το χωριό
Ασφενδιού και απέχει περί τα 2χλµ. από την
ακτογραµµή βορειότερα. Τα εδάφη είναι αργι-
λώδη µε σχετικώς καλή στράγγιση, υπάρχει
σύστηµα ποτίσµατος και η καλλιέργεια γίνε-
ται µε καλλιεργητή και τσάπα στο χέρι.

Όλη η επιχείρηση έχει οικογενειακό χαρα-
κτήρα και εκτός από τον Βασίλη ασχολείται
ο πατέρας του Κώστας, που µε τη µεγάλη
του πείρα βοηθάει πολύ. Επίσης, σηµαντική
είναι η στήριξη από τη σύζυγό του Τζοάννα,
που έχει καταγωγή από τη Μάλτα και µεγά-
λωσε στο Λονδίνο όπου έκανε σπουδές µάρ-
κετινγκ. Οινολογικά προσφέρει τις συµβου-

λές του ο οινολόγος Γιάννης Φλεριανός και
τεχνικά η εταιρεία Εµµανουήλ Αργυρός. 

Το ισόγειο κτήριο, κεραµοσκεπές σ' ένα
τµήµα και βαµµένο σε ανοιχτό σοµόν χρώµα,
φιλοξενεί µπροστά τους χώρους υποδοχής
και πίσω τους χώρους οινοποίησης, µερικώς
µέσα στο κτήριο και µερικώς απ’ έξω απλώς
στεγασµένους. Καλά διαµορφωµένη πρόσβα-
ση από το δρόµο, χώροι στάθµευσης, µια
µεγάλη πέργκολα στη µια µεριά, γκαζόν, φοί-
νικες, λουλούδια και ένα από τα αµπέλια στο
πλάι. Στο βάθος το σπίτι της οικογένειας.

Μπαίνοντας στο κτήριο είναι ο χώρος
υποδοχής µε µπάρα, µεγάλο τραπέζι, ράφια
και ερµάρια και δίπλα ένα µικρό δωµάτιο
που θα γίνει µουσείο. Πιο πίσω η είσοδος
για το υπόγειο συνολικού εµβαδού 200 τ.µ.
όπου βρίσκονται το κελάρι και η αποθήκη.
Στο κελάρι υπάρχουν 10 βαρέλια Radoux
µεσαίου καψίµατος και αναµένονται άλλα 7.

Ακόµα πιο πίσω είναι ο χώρος οινοποίησης
µε δεξαµενές στις οποίες το καπάκι ανεβο-
κατεβαίνει, αυτόµατο σύστηµα ψύξης µε
πίνακα και πλήρες σύστηµα αζώτου. Απ’ έξω
στεγασµένα το πιεστήριο, το εκραγιστήριο
και άλλα βοηθητικά. Αυτός ο στεγασµένος
χώρος υπάρχει πρόθεση να µεγαλώσει. Παντού
επικρατεί καθαριότητα, τάξη και το καλό
γούστο της Τζοάννας.

Το οινοποιείο δέχεται ατύπως επισκέ-
πτες από το 2004, αλλά το ζεύγος Χατζη-
εµµανουήλ θεωρεί ότι έχει να κάνει πολλά
ακόµα ώστε να είναι πλήρες. Θα µπουν επι-
πλέον καθιστικά και έπιπλα για τον εξωτερι-
κό χώρο, θα τοποθετηθεί µπαρ-ψυγείο, θα
γίνει αισθητική διαµόρφωση του υπογείου
και µια στοιχειώδης κουζίνα θα προσφέρει
απλώς µεζεδάκια. Όντας σε κεντρικό σηµείο
και µε εύκολη πρόσβαση, κοντά στο Τιγκά-
κι και κάτω από το ίκαιο και τα χωριά του,

κοντά στη λίµνη-αλυκή που φιλοξενεί και
φλαµίνγκο, και µε πρόθεση να φιλοξενήσει
και να εκθέσει και άλλα τοπικά προϊόντα, το
οινοποιείο έχει όλες τις προδιαγραφές να
εξελιχθεί σε σηµείο ενδιαφέροντος για οινό-
φιλους και µη.

Παράγονται 4 επιτραπέζια κρασιά σε
συνολική ποσότητα από 25.000 έως 30.000
φιάλες ανάλογα µε τη χρονιά. Είναι όλα χαρµά-
νια δύο ποικιλιών. 

Το λευκό ξηρό είναι από ασύρτικο και
µαλαγουζιά σε ίσες ποσότητες και παράγε-
ται σε 11.000 φιάλες κατά µέσο όρο. Το ξηρό
ροζέ είναι από µοσχάτο Αµβούργου και γκρε-
νάς ρουζ σε αναλογίες 40/60 και κυκλοφο-
ρεί σε 5.000 φιάλες. Το ερυθρό ξηρό είναι
από καµπερνέ σοβινιόν και γκρενάς ρουζ σε
αναλογίες 70/30 και εµφιαλώνεται σε 7.500
φιάλες. Τέλος, το ροδίζον γλυκό είναι από
λιασµένα ασύρτικο και γκρενάς ρουζ σε ίσες
ποσότητες, έχει αλκοόλ 13% vol και κυκλο-
φορεί σε 4.500 φιάλες των 750ml. Τα τρία
ξηρά κρασιά κυκλοφορούν και σε φιαλίδια
των 187,5ml.

Τα κρασιά διατίθενται µόνο στην Κω σε
καταστήµατα, ξενοδοχεία και εστιατόρια,
µεταξύ των οποίων και το αξιοπρόσεκτο για
τη λίστα του και γενικότερα το σέρβις του
ως προς κρασί Πέτρινο, στην πλατεία Ιωάν-
νου Θεολόγου στην πόλη της Κω. Μικρό,
προς το παρόν, µέρος της παραγωγής διατί-
θεται στο οινοποιείο. Στις προθέσεις του
ζεύγους Χατζηεµµανουήλ είναι να αυξήσουν
την παραγωγή τους µέχρι τις 50.000 φιάλες,
αλλά όχι παραπάνω. Τότε το κρασί θα βγει
και εκτός Κω.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΉΛ

Στην Αφούσα Ασφενδιού

Το Syrah µας, ένα κρασί µε ξεχωριστά, ντελικάτα χαρακτηρι-
στικά, προέρχεται από τους ιδιόκτητους αµπελώνες µας στις
βόρειες υπώρειες του όρους ∆ίκαιος στη Κω. Την οινοποιού-
µε και την παλαιώνουµε στο πρότυπο οινοποιείο του κτήµα-
τός µας µε πολύ αγάπη και µεράκι.

ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ ΑΕ - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
853 00 Κως � Tηλ.: 224 206 9860

www. inambelos.gr � e-mail: info@inambelos.gr

SYRAH ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟπΟΥΛΟΥ

Ο µοναδικός συνδυασµός δυο ευγενών ποικιλιών, της γηγενούς
µαλαγουζιάς και της διεθνoύς sauvignon blanc, µας έδωσαν
ένα ευχάριστο και ευκολόπιοτο κρασί απαράµιλλης φρεσκά-
δας, µε έντονο άρωµα, δροσιά και φινέτσα. Ένα ιδανικό κρα-
σί-συνοδός πολλών γεύσεων, για κάθε εστιατόριο. 
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ΛΕΥΚΕΣ ΕπΙΛΟΓΕΣ

∆ηµιουργούµε το ροζέ µας µε σύγχρονη τεχνογνωσία και πολύ
µεράκι, από 40% syrah και 60% grenache rouge, δύο από τις
πιο ενδεδειγµένες για ροζέ κρασιά ποικιλίες. Λαµπερό τρια-
νταφυλλί-βιολετί στο χρώµα, λεπτό και φρουτώδες στο άρω-
µα, φίνο και δροσερό στη γεύση, θα σας ενθουσιάσει.
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