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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Ε
κτός από τα οργανωµένα ταξίδια µε τα
οποία επισκεπτόµαστε και καλύπτουµε
σχεδόν κάθε µήνα στο ΑΜΠΕΛΟΤΌΠΙ µια

περιοχή, δίνεται συχνά–πυκνά η ευκαιρία να
γνωρίσουµε µεµονωµένα νέους παραγωγούς
και οινοποιεία σε διάφορες περιοχές και να τα
επισκεφθούµε µε έκτακτα γρήγορα ταξίδια.

Συνήθως αναφορές σε µεµονωµένα οινοποιεία
γίνονται στη στήλη «Στον Αµπελώνα». Αντ’
αυτού στο σηµερινό φύλλο επιλέξαµε να
παρουσιάσουµε από κοινού τρία σχετικά νέα
οινοποιεία από τρεις διαφορετικές περιοχές,
εξ ου και το πρόθεµα στον τίτλο της στήλης.
Θα πάµε, λοιπόν, στον Άγιο Παύλο της Χαλκιδικής
για το οινοποιείο «Αµπέλου Χώρα», στο Νέο
Μυλότοπο των Γιαννιτσών για το «Κτήµα
Αλεξανδρίδη» και στη ∆άφνη της Νεµέας για
την «Οινοποιία Φίλος». Τέλη του 2007 βρεθήκαµε
στα δύο πρώτα, αρχές του 2008 στο τρίτο.

ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ
Τώρα πλέον στη Χαλκιδική, εκτός των δύο

µεγάλων και γνωστών οινοποιείων της, υπάρχουν
ακόµα τέσσερα νέα. Στο φύλλο #32 είχαµε
παρουσιάσει δύο από αυτά, το οινοποιείο της
Κλαούντια Παπαγιάννη στην Αρναία, που έχει
γίνει πλέον µέλος της ΕΝΟΑΒΕ και συµµετέχει
συστηµατικά σε εκθέσεις, και την Οινοποιία
Πετραλώνων στο οµώνυµο χωριό του δήµου
Τρίγλιας. Τα άλλα δύο βρίσκονται στα δυτικά
του νοµού, στο δήµο Καλλικράτειας: το «Κτήµα
Κουτσουµπάκη» στη Νέα Ηράκλεια και η
«Αµπέλου Χώρα», την οποία θα γνωρίσουµε
σήµερα, στον Άγιο Παύλο.

Καθώς η εθνική οδός της Χαλκιδικής πάει
από τη Θεσσαλονίκη προς τα Νέα Μουδανιά,
περί τα 37 χλµ. από το κέντρο της πόλης, στα
ανατολικά του δρόµου, δεσπόζει το µεγάλο
οινοποιείο της Ε. Τσάνταλης. ∆ύο χιλιόµετρα
πιο κάτω είναι η διασταύρωση που οδηγεί δυτικά
στον Άγιο Παύλο και τη Νέα Καλλικράτεια.

Το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή είναι γλυκό
µε χαµηλούς λόφους και αβαθείς ρεµατιές και
το χαρακτηριστικό του είναι τα αµπέλια που
κυριαρχούν, τόσο κρασοστάφυλα όσο και
επιτραπέζια. Το ίδιο συµβαίνει και στη δυτικότερη
διαδροµή από Επανοµή και Νέα Ηράκλεια. Σ’
αυτή την περιοχή, που ξεκινά γύρω απ’ το χωριό
Λάκκωµα και µε κατεύθυνση προς το νότο, είναι
συγκεντρωµένα τα περισσότερα αµπελοχώραφα
της Χαλκιδικής, άµεσα συνδεδεµένα µε τα
αντίστοιχα στα νότια του νοµού Θεσσαλονίκης,
στους δήµους Επανοµής, Μίκρας και Βασιλικών.

Περί τα τρία χιλιόµετρα δυτικά από την
ακτή του Θερµαϊκού, ο Άγιος Παύλος είναι ένα
κεφαλοχώρι µε 4.500 κατοίκους, το µεγαλύτερο
του δήµου που έχει την έδρα του στην παραλιακή
Νέα Καλλικράτεια. Μπαίνοντας στο χωριό θα
δείτε την πινακίδα που οδηγεί δυτικά στο
οινοποιείο «Αµπέλου Χώρα», στη θέση Αρπαλίκια.

Ο Κώστας Γκέντσος και ο Χρυσόστοµος
Χατζηγιοβανάκης είναι χρόνια φίλοι και γείτονες
και έχουν και οι δύο οικογενειακή παράδοση
στην αµπελουργία, παράδοση που τη συνεχίζουν.
Μέχρι πρότινος, τη µεγαλύτερη ποσότητα των
σταφυλιών τους απορροφούσε το µεγάλο
οινοποιείο της περιοχής. Όµως, ο κ. Γκέντσος
είχε ξεκινήσει πριν από δέκα χρόνια να κάνει
σπιτικό, παραδοσιακό κρασί. Ο αρχικός ένας
τόνος σε λίγα χρόνια έγινε είκοσι και «είδα ότι

το πράγµα έχει µεροκάµατο, µίλησα µε το Χρυσόστοµο,
τα βάλαµε κάτω και έτσι προέκυψε η ιδέα για το δικό
µας οργανωµένο οινοποιείο».

Τα αµπέλια έτσι και αλλιώς υπήρχαν. Αθροίζουν
και οι δύο 130 στρέµµατα µε αθήρι, ασύρτικο,
µαλαγουζιά και ροδίτη από λευκά και αγιωργίτικο,
µερλό και σιρά από ερυθρά. Την εποπτεία όλων
των αµπελιών έχει πλέον ο κ. Γκέντσος.

Εκεί που είναι τώρα το οινοποιείο ήταν
παλιά αποθήκη. Τον Μάιο του 2006 άρχισε, µε
ιδία χρηµατοδότηση, η µετατροπή της και
προχώρησε τόσο γρήγορα που την ίδια χρονιά
έγινε η πρώτη εµφιάλωση. Εγκαταστάθηκαν
δεξαµενές και οινοποιητές µε πλήρες σύστηµα
ψύξης και αζώτου, εµφιαλωτική, γεµιστική ασκού
και όλα τα άλλα απαραίτητα.

Τόσο στα αµπέλια όσο και στο οινοποιείο
όλα γίνονται από τα µέλη των δύο οικογενειών.
Οινολογική υποστήριξη παρέχει ο οινολόγος
Σπύρος Κατωπόδης. Σηµαντικό ρόλο παίζει ο
Παναγιώτης Χατζηγιοβανάκης, γιος του κ.
Χρυσόστοµου, που είναι τελειόφοιτος του
οικονοµικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
και εκπροσωπεί την οικογένειά του στο εταιρικό
σχήµα. Θα αναλάβει, εκτός από τα οικονοµικά,
το εµπορικό κοµµάτι, το µάρκετινγκ, τη διαφήµιση
και την προώθηση.

Η πρώτη εµφιάλωση του 2006 περιλάµβανε
τρία ποικιλιακά κρασιά, δύο λευκά και ένα
ερυθρό, ως Τοπικά Χαλκιδικής. Η ονοµασία
«Όλβιος» αντιστοιχεί στα λευκά: Το Όλβιος
Αθήρι κυκλοφόρησε σε 25.000 φιάλες και το
Όλβιος Ασύρτικο σε 15.000 φιάλες.

Η ονοµασία «Ύπερος» είναι για τα ερυθρά

και κυκλοφόρησε αρχικά το Ύπερος Merlot σε
10.000 φιάλες που βραβεύτηκε στη Θεσσαλονίκη
το 2007. Τότε, στη ∆ΕΤΡΟΠ, η Αµπέλου Χώρα
είχε συµµετάσχει στην οµαδική έκθεση προϊόντων
της Χαλκιδικής σε κοινό περίπτερο, που είχε
οργανώσει η νοµαρχία.

Με τον τρύγο του 2007 η γκάµα επεκτάθηκε
µε δύο νέα κρασιά, επίσης Τοπικά Χαλκιδικής.
Το Όλβιος Sauvignon Blanc σε 4.500 φιάλες
έχει 12% αλκοόλ και το Ύπερος –Syrah (τρύγος
2006) περασµένο ένα χρόνο από βαρέλι σε 6.000
φιάλες έχει 13% vol. Από τον επόµενο τρύγο
προγραµµατίζεται και η εµφιάλωση µαλαγουζιάς.

Ο κ. Γκέντσος και ο κ. Χατζηγιοβανάκης
δηλώνουν πολύ ευχαριστηµένοι, καθώς τα κρασιά
τους πάνε καλά σε εστιατόρια και ξενοδοχεία
της Χαλκιδικής. Από το φθινόπωρο του 2007
έχουν πιο δυναµική παρουσία στη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα σε κάβες και εστιατόρια, ενώ
διακινούν και σε κάποιες άλλες πόλεις. Πρέπει,
νοµίζω, να τονιστεί εδώ η εξαιρετική σχέση
ποιότητας–τιµής όλων των προϊόντων του
οινοποιείου.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑIΑ ΚΎΡΡΟ

ΚΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η
Στο Χάρτη των Γεύσεων έκανε την πρώτη

του εµφάνιση το Κτήµα Αλεξανδρίδη, εκεί
κλείσαµε το ραντεβού και έτσι, µια κρύα ∆ευτέρα
του ∆εκεµβρίου, αντί να πάρω το δρόµο για
Αθήνα πήρα το δρόµο προς Γιαννιτσά, όπου
εδώ και µια 20ετία δραστηριοποιείται το κτήµα

του Θωµά Λίγα, το µόνο έως τώρα γνωστό
οινοποιείο από τον νοµό Πέλλας.

Βορειοδυτικά από το δήµο Γιαννιτσών είναι
ο δήµος Κύρρου µε έδρα το Νέο Μυλότοπο.
Πρόκειται για έναν ιδιαιτέρως πολυπολιτισµικό
δήµο µε Βλάχους, Μικρασιάτες, Καππαδόκες
και Θρακιώτες, ως εκ τούτου υπάρχει και έντονη
µείξη εθίµων, συνηθειών και χαρακτηριστικών.
Η µεγαλύτερη έκτασή του είναι στον κάµπο
των Γιαννιτσών, ενώ το βόρειο τµήµα του είναι
στις υπώρειες του Πάικου. Όπως δείχνει και ο
χάρτης που είναι αναρτηµένος στο µουσείο της
αρχαίας Πέλλας, κάποτε η θάλασσα έφτανε ως
εκεί. Κατοίκηση έχει εντοπιστεί ήδη από τα
νεολιθικά χρόνια και στην Αραβησσό υπάρχει
προϊστορική θέση. Στο Παλαιόκαστρο, κοντά
στην Αραβησσό, τοποθετείται η ακρόπολη της
αρχαίας Κύρρου και στην ευρύτερη περιοχή
έχουν εντοπιστεί ίχνη παλαιοχριστιανικών
εγκαταστάσεων. Μισό χιλιόµετρο νοτιοανατολικά
από την Αραβησσό ο υγρότοπος των πηγών
είναι προστατευόµενη περιοχή.

Στην εθνική οδό Γιαννιτσών-Έδεσσας, 2,5
χλµ. µετά τα Γιαννιτσά, στρίβετε βόρεια και
παίρνετε το δρόµο προς Αξό, Νέο Μυλότοπο
και Αραβησσό. Το οινοποιείο του κτήµατος
Αλεξανδρίδη βρίσκεται στη δυτική πλευρά του
δρόµου αυτού, λίγο έξω απ’ τα νότια όρια του
Νέου Μυλότοπου, στη θέση που, όχι τυχαία,
λέγεται Αµπέλια.

Η ιστορία ξεκινά γύρω στο 1995, όταν ο
πατέρας Νίκος Αλεξανδρίδης φύτεψε εκεί το
πρώτο του αµπέλι, 3 στρέµµατα µε ληµνιό και
καµπερνέ. Έως τότε, όπως και τώρα άλλωστε,

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Παράδοση αµπελουργίας µε µέλλον οινοποίησης
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ασχολούνταν µε οπωροφόρα δένδρα (ροδάκινα,
νεκταρίνια και δαµάσκηνα). Σ’ αυτό το χώρο
του πρώτου αµπελιού είναι τώρα το οινοποιείο.
Ο κ. Νίκος έχει δύο γιούς: ο µεγαλύτερος, ο
Παύλος, έχει τελειώσει τεχνολογία τροφίµων
στο ΤΕΙ της Σίνδου και ο µικρότερος, ο Σαµουήλ,
είχε ξεκινήσει καριέρα ποδοσφαιριστή, αλλά
το 2004 τη διέκοψε προς χάριν του κρασιού.

Το 1999 ο Παύλος έκανε το πρώτο του
ερασιτεχνικό κρασί και ενθουσιασµένος µε το
αποτέλεσµα ρίχτηκε στο διάβασµα βιβλίων
αµπελουργίας και οινοποίησης, ενώ ταυτόχρονα
άρχισαν να αγοράζουν γη και να αποκτούν
δικαιώµατα φύτευσης.

Έχουν από την αρχή την υποστήριξη της
∆ΗΩ και σήµερα όλα τα αµπέλια είναι
πιστοποιηµένα για βιολογική καλλιέργεια.
Πρόκειται για 48 στρέµµατα συνολικά µε ροδίτη
και σοβινιόν µπλαν από λευκά και νεγκόσκα,
καµπερνέ σοβινιόν, µερλό και από φέτος και
σιρά από ερυθρά. Για το 2009 προβλέπονται
άλλα 20 στρέµµατα και το µυαλό τους φλερτάρει
το ξινόµαυρο.

Τα αµπέλια βρίσκονται στις υπώρειες του
Πάικου, βόρεια και ψηλότερα από τον Νέο
Μυλότοπο, στα όρια της κοινότητας Αχλαδοχωρίου
σε τέσσερις ξεχωριστές περιοχές στις θέσεις
Αλώνια, Αχλαδώνες, Σκιές ή Συκιές και Γραµόσκα.
Είναι όλα γραµµικά σε υποκείµενο Paulsen 1100
και παντού έχει εγκατασταθεί σύστηµα στάγδην
άρδευσης, που το καλοκαίρι του 2007 έδειξε
την αξία του µε το ένα και µοναδικό πότισµα
που χρειάστηκε. Έχουν όλα νότιο προσανατολισµό
και κάθε απόγευµα ένα αεράκι από το βουνό
προς τον κάµπο δηµιουργεί διαφορά έως και
4°C σε σχέση µε τα πεδινά. Για όλα τα
αµπελοτεµάχια υπάρχουν αναλύσεις εδαφών,
που σε γενικές γραµµές είναι µέσης σύστασης,
µέσου pH και µε ελαφρύ προς µέσο ανθρακικό.

Η περιοχή φηµίζεται για το πρώιµο κεράσι
της, το πρώτο που βγαίνει στην αγορά και έχει
το πλεονέκτηµα πως δεν πιάνει παγετό και
αυτό έχει ανεβάσει σηµαντικά την αξία της γης.
Στη θέση Συκιές υπάρχει φράγµα και οι κάτοικοι
έχουν ρίξει στη λίµνη γόνο και ψαρεύουν. Εκεί
κοντά, µέσα σε µια ρεµατιά, είναι ένα µικρό
εκκλησάκι αφιερωµένο στο Αγίασµα της Ζωοδόχου
Πηγής. Όντως υπάρχει πηγή και στα γύρω
δένδρα κρέµονται παιδικά ρούχα, κυρίως κάλτσες,
ως αναθήµατα από το πλύσιµο των άρρωστων
παιδιών.

Με χρηµατοδότηση από τα ολοκληρωµένα
προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου
(ΟΠΑΑΧ) ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2004 η
κατασκευή του οινοποιείου και στον τρύγο του
2005 έγινε η πρώτη οινοποίηση.

Μπροστά ένα διώροφο κεραµοσκεπές κτήριο
µακεδονίτικης αρχιτεκτονικής έχει στον όροφο
τα γραφεία και στο ισόγειο µικρό οινολογικό
εργαστήριο και κάποιους χώρους υποδοχής.
Αναµένεται, όµως, έγκριση προγράµµατος για
διαµόρφωση των εξωτερικών χώρων και περαιτέρω
βελτίωση των χώρων υποδοχής.

Στο πίσω µέρος µια κατασκευή µε πάνελ
φιλοξενεί στο ισόγειο τον ενιαίο χώρο οινοποίησης
που περιλαµβάνει πιεστήριο, ανοξείδωτες
δεξαµενές µε µανδύα, δύο οινοποιητές και µικρή
εµφιαλωτική µε δυνατότητα αζώτου στο µέλλον.
Στο υπόγειο, στο οποίο υπάρχει πρόσβαση και
από το χώρο υποδοχής, είναι το κελάρι και η
αποθήκη έτοιµου προϊόντος. Εκεί υπάρχουν
20 βαρέλια Magrenan µεσαίου καψίµατος.

Στα αµπέλια σηµαντική είναι η βοήθεια του
πατέρα Νίκου, ο οποίος κάνει και το δικό του
τσίπουρο και στα οικονοµικά της µητέρας
Μαρίας που είναι λογίστρια. Με την υποστήριξη
του οινολόγου Νίκου Μπέρσου παράγονται
δύο λευκά και δύο ερυθρά κρασιά, όλα τοπικά
Πέλλας. Με τα υπάρχοντα αµπέλια και µε
απόδοση περί τα 800 κιλά στο στρέµµα, η
συνολική παραγωγή είναι τώρα περί τις 23.000
φιάλες και θα φτάσει τις 40.000.

Ο λευκός ποικιλιακός Αέναος είναι από
ροδίτη και παράγεται σε 8.000 µε 9.000 φιάλες.

Ο επίσης λευκός Μοσχοστάφυλος είναι από
55% ροδίτη και 45% σοβινιόν µπλαν στις 4.500
µε 5.000 φιάλες. Έχουν και τα δύο 13% αλκοόλ
και τιµή περί τα 6€.

Ο Προάγγελος σε 4.000 µε 4.500 φιάλες
είναι το φρέσκο ερυθρό από 80% νεγκόσκα και
από 10% καµπερνέ και µερλό. Ο παλαιωµένος
σε βαρέλι Απαγορευµένος Καρπός είναι 55%
µερλό και 45% καµπερνέ σοβινιόν και παράγεται
σε 4500 µε 5000 φιάλες. Οι τιµές τους 7€ και
8€ αντιστοίχως.

Τα κρασιά κινούνται προς το παρόν κυρίως
στην τοπική αγορά του νοµού, ενώ µικρές
ποσότητες πωλούνται στη βόρεια Ελλάδα και
ακόµα µικρότερες σε ιδιώτες στην Αθήνα. Όσο
η παραγωγή θα µεγαλώνει, τόσο θα επιδιώκεται
και περαιτέρω εµπορικό άνοιγµα. Ως µέγιστος
στόχος έχουν τεθεί οι 120.000 φιάλες σε αρκετά
χρόνια από τώρα.

Να, λοιπόν, ένας οινικός προορισµός ή, αν
προτιµάτε, µια οινική στάση. Στο δρόµο από
την αρχαία Πέλλα προς τη φηµισµένη Έδεσσα,
κοντά µεταξύ τους, δύο επισκέψιµα οινοποιεία
και πολλά άλλα σηµεία ενδιαφέροντος. Επιτρέψτε
µου να σας συστήσω και ένα µέρος για φαγητό,
ιδίως αν φτάσετε µέχρι το Αγίασµα. Στο
Αχλαδοχώρι είναι το µεζεδοπωλείο Σµύρνη του
Μάκη Γαλατιανού (Τ: 238 205 1331) όπου παρέα
µε τους ντόπιους και σε αυθεντικό περιβάλλον
θα φάτε καλούς µεζέδες µε τα κρασιά των
οινοποιείων της περιοχής.

ΜΙΑ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΦΙΛΟΣ
Γνώρισα τον Θοδωρή Τέκνο στο υπό τελική

διαµόρφωση εστιατόριο του φίλου του Βαγγέλη
Παναγιωτάκου, που θα ανοίξει τον Ιούνιο κοντά
στην Πλατεία Προσκόπων, στην Αθήνα, και
στο οποίο το κρασί θα έχει εξέχοντα ρόλο.
Μεταξύ των άλλων υπάρχουν και δύο κρασιά
της Οινοποιίας Φίλος. Φυσικά τα δοκίµασα και
εντυπωσιάστηκα αλλά ανεξάρτητα απ’ αυτό,
το ραντεβού έκλεισε και δύο µέρες µετά ήµουν
στη ∆άφνη της Νεµέας.

Με την Αττική οδό και τις σήραγγες στην
Κακιά Σκάλα, η Νεµέα είναι κοντά και φτάνει
κανείς γρήγορα, ακόµα και µια ηλιόλουστη
Κυριακή του Γενάρη που οι Αθηναίοι ξεχύνονται
στη λιακάδα. Ο κεντρικός δρόµος της Νεµέας,
µετά την πόλη, συνεχίζει βορειοδυτικά προς
τον Ασωπό ποταµό. Εκεί, στο ποτάµι, υπάρχει
διασταύρωση και ο ένας κλάδος πάει δυτικά
προς Πετρί, Αηδόνια και Γαλατά, ενώ ο άλλος
αρχίζει να ανηφορίζει βόρεια προς ∆άφνη,
Καστράκι και Ασπρόκαµπο.

Η ∆άφνη µαζί µε άλλα δέκα χωριά ανήκει
πλέον στο δήµο Νεµέας, βρίσκεται µέσα στα
όρια της ζώνης ΟΠΑΠ και κατά σύµπτωση έχει
µέσο υψόµετρο όσους και κατοίκους, δηλαδή
370! Περίπου στο κέντρο του χωριού είναι το
σπίτι του Θοδωρή Τέκνου και δίπλα του το
µικρό οινοποιείο που έχει µαζί µε τον Χρήστο
Παραλικίδη. Υπάρχει εδώ µια ενδιαφέρουσα
ιστορία που το νήµα της ξεκινάει από παλιά

και φτάνει έως τη δηµιουργία της οινοποιίας
Φίλος. Όπως θα το µαντέψατε, είναι µια ιστορία
φιλίας.

Μετά το στρατιωτικό του, ο Γιώργος Τέκνος
γύρισε στη ∆άφνη και συνέχισε τη δουλειά του
πατέρα του που ήταν, τι άλλο, παραγωγή και
διάθεση κρασιού. Στη δραστηριότητα της µικρής
επιχείρησης εµπλέκεται από παιδί ο γιος του
Θόδωρος και µαθαίνει τα του αµπελιού και του
κρασιού. Μετά το λύκειο ο Θόδωρος Τέκνος
αποφασίζει να ασχοληθεί συστηµατικά µε το
κρασί αναλαµβάνοντας τα ηνία της µικρής
επιχείρησης. Παράλληλα, ρίχνεται στο διάβασµα
και παρότι δεν έχει κάνει σχετικές σπουδές
προσπαθεί να είναι ενήµερος για τις τάσεις και
τις εξελίξεις στο χώρο του κρασιού. Βελτιώνει
το προϊόν και σιγά σιγά του δηµιουργείται η
ιδέα της εµφιάλωσης και ανάδειξής του.

Ο µεγαλύτερος κατά τέσσερα χρόνια Χρήστος
Παραλικίδης γεννήθηκε και έζησε έως 8 ετών
στα ∆ίκαια, το τελευταίο ελληνικό χωριό πριν
από τα σύνορα µε τη Βουλγαρία. Από αγροτική
οικογένεια και αυτός, µε παππού οινοπαραγωγό
και βαρελοποιό, µπολιάζεται µε το µεράκι του
αµπελιού και του κρασιού από παιδί. Ακολουθεί
όµως τους γονείς του στη Γερµανία, πάει σε
γερµανικό σχολείο, βοηθάει στην ταβέρνα των
γονιών του και στα 19 του αποφασίζει να
ασχοληθεί µε την κοµµωτική. Σήµερα είναι
ένας από τους διασηµότερους και πλέον
βραβευµένους κοµµωτές της Γερµανίας. Τα
ειρωνικά σχόλια φίλων του στη Γερµανία σχετικά
µε την ποιότητα των ελληνικών κρασιών, τον
ώθησαν στη δηµιουργία µιας εταιρείας εισαγωγών
και προώθησης και του έβαλε την ιδέα να βρει
τρόπο να κάνει το δικό του κρασί στην Ελλάδα.
Η εταιρεία εισαγωγών σταµάτησε, αλλά η ιδέα
φούντωσε.

Ήταν το 1999 που ο Θοδωρής δέχτηκε στη
∆άφνη την επίσκεψη του άγνωστου τότε
Χρήστου. Και ήταν ο πατέρας Παραλικίδης
που έστειλε το γιο του να βρει το γιο του φίλου
του. Βλέπετε, ο πατέρας Τέκνος έκανε
στρατιωτικό στον Έβρο, εκεί γνωρίστηκε και
έγινε φίλος µε τον πατέρα Παραλικίδη, η φιλία
αυτή µπορεί να ατόνησε αλλά δεν ξεχάστηκε.

Έτσι, δύο νέοι άνθρωποι µε το αµπέλι και
το κρασί στο αίµα τους συναντιούνται, ενώ
ταυτοχρόνως έχουν την επιθυµία ενός καλού
εµφιαλωµένου προϊόντος. Ε, δεν ήθελε και
πολύ, Χρήστος και Θόδωρος γίνονται και αυτοί
φίλοι και γρήγορα αποφασίζουν και
επιχειρηµατική συνεργασία. Και προς τιµήν
της µικρής ιστορίας που περιγράψαµε, ονοµάζουν
«Φίλος» τόσο την επιχείρηση όσο και το πρώτο
τους κρασί.

Το οινοποιείο είναι µικρό και µε τον βασικό
εξοπλισµό µόνο, τόσο που θα το λέγαµε «garage
wine». Στο υπόγειο του σπιτιού τής οικογένειας
Τέκνου είναι το κελάρι, µε 10 βαρέλια των 500
λίτρων και 22 των 225 λίτρων. ∆ύσκολα εντοπίζει
κανείς δύο ίδια βαρέλια. Υπάρχει έντονος
πειραµατισµός σε χώρες προέλευσης, σε ξύλα
και καψίµατα. 

Ο Χρήστος έχει αναλάβει να µεταφέρει
δείγµατα σε πανεπιστήµιο της Γερµανίας, ώστε

µε τις αναλύσεις να βρεθεί το ιδανικό πάντρεµα
βαρελιού και αγιωργίτικου. Πάντως, µε τα µέχρι
τώρα δεδοµένα υπάρχει τάση προς τα µεγάλα
βαρέλια και προς τη δρυ της Ουγγαρίας. Το
υπάρχον κελάρι µπορεί να πάρει µέχρι 50
συνολικώς βαρέλια.

Το πρώτο κρασί βγήκε το 2000, µε το όνοµα
Filos, σε 3.000 φιάλες. Ήταν αγιωργίτικο 100%
και κυκλοφόρησε πιο πολύ στη Γερµανία όπου
και πήρε πολύ καλές κριτικές, δίνοντάς τους
αντίστοιχο κουράγιο. Τα επόµενα δύο χρόνια
δεν εµφιάλωσαν και το κρασί ξαναβγήκε το
2003 σε περίπου ίδια ποσότητα. Την ίδια χρονιά
κυκλοφόρησε και η Οπώρα σε 4.000 φιάλες,
ένα λιγότερο παλαιωµένο και πιο φρουτώδες
αγιωργίτικο. Γενικώς η φιλοσοφία είναι ο Filos
να παράγεται µόνο σε καλές χρονιές και όλα
τα κρασιά να µη φεύγουν από το οινοποιείο
αν δεν έχουν ικανοποιητική αναγωγική παλαίωση.
Με τη φροντίδα του Χρήστου, το µέγιστο της
παραγωγής (ενίοτε και 99%) εξάγεται στη
Γερµανία όπου και τα δύο κρασιά έχουν πάρει
πολύ υψηλές βαθµολογίες, µε πιο πρόσφατες
94/100 για το Filos του 2003 και 93/100 για
το Οπώρα του 2004.

Συµβουλές αµπελουργίας και οινολογίας
παρέχει ο γεωπόνος–οινολόγος Αθανάσιος
Τσιτσέλης, ενώ τη φάση της παλαίωσης επιβλέπει
η οινολόγος Ιωάννα ∆αβλέρη. Μέχρι τώρα οι
εµφιαλώσεις γίνονταν στο Κτήµα Εύχαρις.

Όµως τα σχέδια για το µέλλον είναι πολλά.
Πέρα από τη βελτίωση των χώρων και του
εξοπλισµού παραγωγής, που έχει
προγραµµατιστεί, µεγάλο βάρος δίνεται στα
αµπέλια, τόσο στην επέκταση όσο και στη
βελτίωση του χειρισµού τους. Το 2003 υπήρχαν
20 στρέµµατα, σήµερα είναι 40 στρέµµατα και
στο άµεσο µέλλον θα µπουν σε παραγωγή και
άλλα. ∆ύο αµπελοτεµάχια 4 και 3 στρέµµατα
είναι στη θέση Ξερικές, 5 χλµ. ανατολικά από
τη ∆άφνη και χαµηλότερα, πολύ κοντά στον
Ασωπό ποταµό, όπου το αγιωργίτικο είναι
ηλικίας 23 ετών. Υπάρχουν δυνατότητες
επέκτασης εδώ, αλλά ο δρόµος Νεµέας-Κιάτου,
η κατασκευή του οποίου χρονίζει, καθιστά τα
πράγµατα επίφοβα γιατί, όπως χαρακτηριστικά
λέει ο Θόδωρος, «δεν τα δηλώνουµε στο Ε9 αλλά
στο Ε1, δεν είναι ακίνητη περιουσία αλλά κινητή».
Άλλα δύο τεµάχια 5 και 3 στρέµµατα πολύ
κοντά στο χωριό έχουν αγιωργίτικο και ροδίτη.

Η µεγαλύτερη έκταση βρίσκεται ψηλότερα
στη θέση Μέρτιζα, κοντά στον Ασπρόκαµπο,
και η βόλτα εκεί αποζηµιώνει. Από την κορυφή
του λόφου η θέα είναι πανοραµική. Ανατολικά
στο ύψωµα βόρεια από το Κούτσι φαίνεται
καθαρά το οινοποιείο της Σεµέλης και
διακρίνονται τα αµπέλια της ∆ρυόπης και το
οινοποιείο της Γαίας. Νότια είναι το ύψωµα
του Γαβριά και στην άλλη του πλευρά ο
Ασπρόκαµπος, νοτιοδυτικά φαίνεται καθαρά
η λεκάνη της Στυµφαλίας και βορειοδυτικά
δεσπόζει η χιονισµένη Ζήρια. Εδώ υπάρχουν
σε παραγωγή τρία τεµάχια, το ένα 10 στρέµµατα
έχει αγιωργίτικο από το 2002, το άλλο 4
στρέµµατα µοσχοφίλερο από το 2004 και το
πιο πρόσφατο, επίσης 4 στρέµµατα, έχει
ασύρτικο και µαλαγουζιά.

Βλέπουµε ήδη την επέκταση και σε λευκές
ποικιλίες και ως αποτέλεσµα σύντοµα θα
κυκλοφορήσει σε 1.000 φιάλες και µε ένα
ευρηµατικό όνοµα το πρώτο τους λευκό κρασί
από µοσχοφίλερο. Κρασιά από ασύρτικο και
µαλαγουζιά αναµένονται από το 2010. Στα
σχέδια είναι ακόµα η παραγωγή ενός πολύ
φρέσκου αγιωργίτικου σε στυλ νουβό, καθώς
και ενός ροζέ.

Όµως οι δύο φίλοι είναι ανήσυχοι. Βρήκαν,
λοιπόν, και τον εξίσου ανήσυχο Απόστολο
Θυµιόπουλο από το Τρίλοφο της Νάουσας,
έβαλαν όλοι µαζί τα σταφύλια τους και κατά
τα πρότυπα του Ιανού έφτιαξαν, το 2004, το
«ΑΧ», ένα κρασί από 40% αγιωργίτικο και 60%
ξινόµαυρο, που κυκλοφόρησε σε 1.500 φιάλες
και πρόθεση είναι το εγχείρηµα να επαναληφθεί.

Ο Σαµουήλ Αλεξανδρίδης µε το σοβινιόν µπλαν του 2007.
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