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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Στην Κρήτη ο οινικός πήχυς ανεβαίνει συνεχώς! Μετά από
όσα γράψαμε στα φύλλα 36 και 37 της εφημερίδας για το νομό
Ηρακλείου, η αίσθηση αυτή παραμένει απαράλλακτη και ακό-
μα εντονότερη, κατόπιν ενός νέου ταξιδιού μου στο νομό των
Χανίων και την καταθέτω εξαρχής. Ένα χρόνο μετά από το
τελευταίο ταξίδι μου στο νησί, βρέθηκα ξανά εκεί, για να ολο-
κληρώσω την οινική εξερεύνησή του. Σε αυτό, λοιπόν, το φύλ-
λο θα ασχοληθούμε με το νομό Χανίων και σε επόμενο με τους
νομούς Λασιθίου και Ρεθύμνου, ενώ συνάμα, θα παρουσιάσου-
με και τις  νεότερες εξελίξεις στο νομό Ηρακλείου.

Τουριστική ανάπτυξη λέγεται ο όρος που ερμηνεύει την
εξέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής στο
νομό Χανίων. «Ανάπτυξη», που τη βλέπει κανείς στον παρα-
λιακό δρόμο από τα Χανιά προς το Καστέλι, εκεί που τα χωριά
κοντεύουν να ενωθούν μεταξύ τους και το μάτι δύσκολα πλέ-
ον βλέπει τη θάλασσα. Τα αμπέλια του νομού βρίσκονταν στις
βόρειες πλαγιές των βουνών και είναι η βόρεια ακτή που έχει ανα-
πτυχθεί τουριστικά. Το καλοκαίρι το αμπέλι θέλει πολλή φροντί-
δα, με αποκορύφωμα τον τρύγο, ο οποίος στα μέρη αυτά γίνεται
κυρίως τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα ανταγωνι-
στικό του τουρισμού που την ίδια εποχή βρίσκεται στο φόρτε του.
Αντιθέτως, η ελιά θέλει φροντίδα όταν ο τουρισμός έχει κοπά-
σει. Μαζί με τις καλές τιμές που έκανε το λάδι, δεν χρειαζό-
ταν και τίποτε περισσότερο... (Στη συνέχεια γίνεται συχνά
λόγος για την ιστορία του παλιού αμπελιού που έγινε λιόφυ-
το, μόνο που τώρα κάποια λιόφυτα ξαναγίνονται αμπέλια!).

Στο νομό Χανίων κυρίαρχη παραδοσιακή ποικιλία είναι το
ερυθρό ρωμέικο, που χρησιμοποιείται εκτεταμένα και σε λευ-
κή οινοποίηση. Κύριο, όμως, προϊόν του ρωμέικου είναι ο μαρου-
βάς, το υψηλόβαθμο παλαιωμένο κόκκινο κρασί, με τον ιδιαί-
τερο, οξειδωμένο χαρακτήρα, που έχει διαμορφώσει τα γευστι-
κά γούστα γενιών και γενιών. Το γιατί ο παραδοσιακός μαρου-
βάς δεν έχει τύχει κάποιας καλύτερης πορείας και το γιατί δεν
φέρει τουλάχιστον την ένδειξη «ονομασία κατά παράδοση»,
όπως η ρετσίνα, είναι απορίας άξιο, αλλά δεν θα αναλυθεί εδώ.
Αξίζει, πάντως, να διευκρινιστεί πως η λέξη μαρουβάς και τα
παράγωγά της όπως, π.χ. «μαρουβισμένο», που σημαίνει κάτι
πεπαλαιωμένο, είναι γενικότερης χρήσης στην περιοχή. Εκτός
από τον Τοπικό Οίνο Κρήτης, που ισχύει για όλο το νησί, η
μόνη άλλη αναγνωρισμένη ένδειξη στο νομό Χανίων είναι ο
Τοπικός Οίνος Κισσάμου, που περιλαμβάνει τα όρια των σημε-
ρινών Δήμων Βουκολιών, Ινναχωρίου, Κισσάμου, Κολυμβαρί-
ου και Μυθήμνης. Προς το παρόν μόνον έξι κρασιά από δύο
παραγωγούς φέρουν την ένδειξή του.

ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τα ανατολικά τού
νομού, επισκεπτόμενοι τους Δήμους Κρυονερίδας και Ακρω-
τηρίου. Δεν πρέπει, όμως, να διαφύγει της προσοχής του επι-
σκέπτη η μεταξύ τους περιοχή, αυτή του Δήμου Βάμου, με την
ήπια τουριστική ανάπτυξη κυρίως στο Βάμο και το Γαβαλοχώ-
ρι. Ο Αλίκαμπος είναι ένα από τα χωριά του Δήμου Κρυονερί-
δας, που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της πρώην επαρ-
χίας Αποκορώνα και έχει έδρα τις Βρύσες. Από τις Βρύσες ξεκι-
νά ο δρόμος που οδηγεί στη Χώρα Σφακίων, στη νότια ακτή
του νησιού, διατρέχοντας τις «αλικαμπιώτικες μαδάρες», τις
ανατολικές, δηλαδή, υπώρειες των Λευκών Ορέων. Στη δια-
δρομή αυτή ο Αλίκαμπος, με τους 265 κατοίκους του είναι το
πρώτο χωριό, σε υψόμετρο περί τα 350μ., σε θέση φύσει οχυ-
ρό. Κατά μια εκδοχή, το όνομά του σημαίνει «ψηλός κάμπος»
αν και η διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής ευνοεί την κτη-
νοτροφία, παρά τις καλλιέργειες.

Κτήμα Ντουράκη
Αλίκαµπος

Λίγο πριν τον Αλίκαμπο βρίσκεται το οινοποιείο του Κτή-
ματος Ντουράκη. Ο Ανδρέας Ντουράκης κατάγεται από αγρο-
τική οικογένεια, που είχε και έχει σχετική αυτάρκεια σε προϊό-
ντα, ενώ το κρασί ήταν και είναι γι’ αυτήν διατροφικό προϊόν
και πηγή δύναμης και ενέργειας. Ξεκίνησε με τουριστικές σπου-
δές στην Ελβετία, αλλά γρήγορα στράφηκε προς την αμπελουρ-

γία – οινολογία στη Γερμανία. Μετά από θητεία σε μεγάλα οινο-
ποιεία της Ελλάδας, ξεκίνησε το 1988, με την ενεργό συμμετο-
χή και συμπαράσταση της συζύγου του Ελένης, να παράγει στον
τόπο του το δικό του κρασί. Στα δικά του χνάρια και ο γιος του
Αντώνης, πρόπερσι αποφοίτησε ως μηχανικός – οινολόγος, επί-
σης από πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Η κόρη του Ευαγγελία

έχει σπουδάσει οικονομικά και συμμετέχει και αυτή ενεργά στο
οινοποιείο. Ο κ. Ντουράκης στηρίζεται πολύ στα παιδιά του που
θα διαμορφώσουν και το μέλλον. Το όμορφο διώροφο κτίριο του
οινοποιείου που αποπερατώθηκε το 1992, έχει πέτρινη πρόσο-
ψη και στο μεγαλύτερο μέρος του η σκεπή είναι από κεραμίδια.
Βρίσκεται μέσα σ’ ένα μεγάλο σκάμμα και απέχει περίπου 1,5
μέτρο από τα φυσικά, σχεδόν κατακόρυφα, πρανή. Σε μια έξυ-
πνη και λειτουργική λύση, ο διάδρομος που δημιουργείται είναι
καλυμμένος και επικοινωνεί τους χώρους. Στο ισόγειο βρίσκε-
ται ο μεγάλος χώρος οινοποίησης, με πνευματικό πιεστήριο και
δεξαμενές με ψύξη. Στο υπόγειο υπάρχουν δύο κελάρια, το ένα
με μεγάλα βαρέλια 600 λίτρων και στο άλλο με 150 βαρέλια
Berthomieu των 225 λίτρων. Επίσης, έχουν διαμορφωθεί και δύο
χώροι για την αναγωγική παλαίωση του κρασιού στις φιάλες.
Βηλάνα, κοτσιφάλι, μανδηλαριά, γκρενάς ρουζ, καμπερνέ σοβι-
νιόν και καρινιάν είναι οι ποικιλίες που αξιοποιούνται από το
οινοποιείο, ενώ για το τοπικό ρωμέικο επιφυλάσσεται μόνο λευ-
κή και ροζέ οινοποίηση. Με αυτές τις ποικιλίες η γκάμα κρα-
σιών του οινοποιείου περιλαμβάνει σήμερα, 7 λευκά και ερυθρά
και 3 ροζέ. Τα κρασιά δεξαμενής «Αμπελώνες Ντουράκη» λευ-
κός (βηλάνα, 2.500 φιάλες) και ερυθρός (καμπερνέ σοβινιόν,
γκρενάς ρουζ και καρινιάν, 3.580 φιάλες) και τα παλαιωμένα
«Κάβα Ντουράκη» λευκός (βηλάνα, 4.500 φιάλες) και ερυθρός
(καρινιάν, 8.500 φιάλες) είναι τα κορυφαία κρασιά του οινοποι-
είου. Μαζί τους παράγονται οι τοπικοί οίνοι «Βηλάνα Κισσά-
μου» (λευκός, 7.500 φιάλες), «Grenache Rouge Κισσάμου» (ροζέ,
5.500 φιάλες) και «Carignan Κισσάμου» (ερυθρός, 7.500 φιάλες).
Την γκάμα συμπληρώνουν οι πιο εμπορικές σειρές «Ριζίτης» και
«Λογάρι» σε λευκό, ροζέ και ερυθρό και από δύο ημίξηρα και
ημίγλυκα, σε λευκό και ερυθρό. Το Οινοποιείο Ντουράκη έχει

έντονη οινοτουριστική λειτουργία και προς τούτο, εκτός από
ένα παραδοσιακό πατητήρι για «φολκλόρ», έχει στον όροφο μια
μεγάλη αίθουσα υποδοχής με μπάρα που μπορεί να φιλοξενή-
σει 50 άτομα και υποστηρίζεται από πλήρως οργανωμένη κου-
ζίνα για μεγάλη γκάμα φαγητών. Σε συνεργασία με τουριστικά
γραφεία δέχεται περί τους 3.000 επισκέπτες το χρόνο. Στα σχέ-
δια είναι και η κατασκευή χώρων για τη διανυκτέρευση επισκε-
πτών. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως η οικογένεια Ντουράκη
διατηρεί τον αγροτικό της χαρακτήρα, με αποτέλεσμα το λάδι,
πολλά από τα λαχανικά, το κρέας, το γάλα και το τυρί που κατα-
ναλώνει, αλλά και προσφέρει στους επισκέπτες, να είναι από
δικά της δένδρα, φυτά και ζώα (όλα αυθεντικά και νοστιμότα-
τα, κατόπιν αμέσου δοκιμής). Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως
η Ελένη και ο Ανδρέας Ντουράκης προσφέρουν την αβίαστη
εκείνη φιλοξενία που μόνον ευχαριστεί και δεν πιέζει, ούτε «ανα-
γκάζει» τον επισκέπτη. Η τουριστική αγορά του νησιού συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της ευρείας γκάμας
του οινοποιείου, που αριθμεί 17 κωδικούς. Το 80% της συνολι-
κής παραγωγής των 140.000 περίπου φιαλών διατίθεται στην
Κρήτη, αλλά με συνεχή παρουσία σε εκθέσεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, επιδιώκεται η κατά το δυνατό μικρότερη εξάρ-

τηση από την τουριστική αγορά. Η παραγωγή αυτή προκύπτει
από τα 10 ιδιόκτητα στρέμματα της εκμετάλλευσης και από
σταφύλι συνεργαζόμενων παραγωγών. Η οικογένεια Ντουράκη,
όμως, κατέχει μεγάλη έκταση γης με ελιές και εκεί προβλέπε-
ται σταδιακή ανάπτυξη αμπελώνων, ώστε να γίνει αυτάρκης σε
πρώτη ύλη, καθώς σταθερός στόχος της παραμένει η διατήρη-
ση, αλλά και η αύξηση της ποιότητας. Το αποδεικνύει και η κατά
ISO 22000 πιστοποίησή της από την TUV Γερμανίας.

Οινοποιείο Ι. Μ. Αγίας Τριάδας
Τζοµπόµυλος

Στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού, η περιοχή Ακρωτη-
ρίου (Μελέχα), με έδρα το Πιθάρι, σχηματίζει τη βόρεια πλευρά
του κόλπου της Σούδας. Οι τάφοι των Ελευθέριου και Σοφοκλή
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Βενιζέλου και τα μοναστήρια της Αγίας Τριάδας των Τσαγκαρό-
λων και του Γουβερνέτου δίνουν το ιστορικό στίγμα της περιο-
χής. Εδώ, κοντά στο Μουζουρά, βρίσκεται και το αεροδρόμιο των
Χανίων. Λίγο μετά από το αεροδρόμιο, στη θέση Τζομπόμυλος,
είναι το μοναστήρι και η σηματοδότηση είναι τόσο καλή που δεν
χρειάζονται άλλες πληροφορίες πρόσβασης. Είναι γνωστή ως
μονή Τσαγκαρόλων, γιατί ήταν οι εκ Βενετίας αδελφοί Ιερεμίας
και Λαυρέντιος Τζαγκαρόλος που την ίδρυσαν. Η Αγία Τριάδα
των Τσαγκαρόλων είναι κηρυγμένη ως μνημείο από την 28η ΕΒΑ
και θα μπορούσαν να γραφούν σελίδες επί σελίδων για την ιστο-
ρία ή την αρχιτεκτονική της, αλλά θα παραμείνουμε στο οινικό
μέρος. Η παραγωγή κρασιού και λαδιού στη μονή πάει πολύ πίσω
στο χρόνο, σχεδόν κοντά στην ίδρυσή της, το 16ο αιώνα. Σήμε-
ρα, τη σχετική ευθύνη έχει ο ακούραστος ηγούμενος πατέρας
Αμφιλόχιος και οι συνεργάτες του. Η μονή κατέχει 180 στρέμ-
ματα με αμπέλια σε 4 διαφορετικά σημεία, εκ των οποίων 110
στρέμματα βρίσκονται ήδη σε παραγωγή και 70 στρέμματα απο-
τελούν νέες φυτεύσεις. Όλα είναι γραμμικά και εξοπλισμένα με
εγκατάσταση στάγδην άρδευσης. Μάλιστα, ένας μεγάλος αμπε-
λώνας βρίσκεται μπροστά από την πρόσοψη της μονής. Αξιο-
ποιούνται οι ποικιλίες ρωμέικο, τρεμπιάνο, καμπερνέ σοβινιόν

και μερλό, ενώ από φέτος θα μπει σε παραγωγή και το μοσχάτο
Αλεξανδρείας. Στην περιοχή του Ακρωτηρίου, όλες οι καλλιέρ-
γειες είναι πολύ πρώιμες και ο τρύγος είναι εκ των πρώτων στην
Κρήτη. Η συνολική παραγωγή βρίσκεται τώρα στα 450 εκατόλι-
τρα και θα ανέλθει στα 600 όταν θα μπουν σε παραγωγή όλα τα
αμπέλια της μονής, που εδώ και 8 χρόνια είναι πιστοποιημένα
για τη βιολογική τους καλλιέργεια από τη Δηω. Υπάρχουν όλα τα
σύγχρονα παραγωγικά μέσα για την οινοποίηση και τα σχέδια
λένε πως πιθανότατα στο παλαιό ελαιουργείο της μονής θα κατα-
σκευαστεί ο χώρος της μόνιμης στέγασής τους. Καλώς εχόντων
των πραγμάτων, η εσοδεία του 2009 θα οινοποιηθεί εκεί. Αντι-
θέτως, το κελάρι θα παραμείνει εκεί που είναι τώρα. Πρόκειται
για μια εντυπωσιακή υπόγεια κατασκευή, σε σχήμα «Π», που δια-
τρέχει τη βάση της πρόσοψης και των δύο πλευρών του εξωτε-
ρικού περιβόλου του μοναστηριακού συγκροτήματος. Εκεί υπάρ-
χουν τώρα 160 βαρέλια των 225 λίτρων για το καμπερνέ και το
μερλό και 20 των 550 λίτρων για το ρωμέικο. Στο κελάρι έχει δια-
μορφωθεί και ένας μικρός χώρος έκθεσης και δοκιμής των προϊ-
όντων, αλλά στα σχέδια είναι η επέκταση και η βελτίωση των
υποδομών επισκεψιμότητας αφού η μονή δέχεται, έτσι κι αλλιώς,
περί τους 80.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Με τη φροντίδα του
οινολόγου Ρομπέρτου Αλεξιάδη, παράγονται 4 επιτραπέζια κρα-
σιά. Το λευκό Trebbiano και τα παλαιωμένα ερυθρά Ρωμέικο,
Cabernet και Merlot. Κυκλοφορούν σε κανονικές φιάλες 750ml,
αλλά και σε 500ml με το σχήμα σταγόνας. Στα σχέδια είναι και
η παραγωγή ενός λευκού γλυκού κρασιού από μοσχάτο Αλεξαν-
δρείας. Παραλλήλως, εδώ και 2 χρόνια περίπου, έχει ξεκινήσει η
διαδικασία για την παραγωγή παλαιωμένου ξυδιού, στο στυλ της
Μόντενα, ενώ προγραμματίζεται και η παραγωγή πετιμεζιού.

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Η κεντρική περιοχή του νομού Χανίων και κυρίως το δυτι-
κό τμήμα της πρώην επαρχίας Κυδωνίας και το ανατολικό τής

επαρχίας Κισσάμου, παρουσίαζε ανέκαθεν το μεγαλύτερο οινι-
κό ενδιαφέρον. Στις βόρειες πλαγιές των Λευκών Ορέων τα
εμπέλια βρίσκουν ιδανικό κλίμα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ισορ-
ροπούν την έκθεση στην αυξημένη ηλιοφάνεια. Εδώ είναι και
σήμερα συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι αμπελώνες και τα
οινοποιεία του νομού. Θα ξεκινήσουμε από το δήμο Μουσού-
ρων που έχει έδρα τον Αλικιανό, ο οποίος ονοματίζει και όλη
τη γύρω του εύφορη περιοχή (αλικιανός κάμπος), που είναι
ονομαστή για τα εσπεριδοειδή της, αφού φιλοξενεί το μεγα-
λύτερο πορτοκαλεώνα του νησιού. Υπάρχουν, επίσης, ελιές,
ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και η καλλιέργεια αβο-
κάντο. Από εδώ θα περάσουν όσοι κατευθύνονται προς το ορο-
πέδιο του Ομαλού και στη συνέχεια, προς τη νότια ακτή, στη
δημοφιλή Σούγια. Σε κατασκευή βρίσκεται το φράγμα του Βαλ-
σαμιώτη, που προβλέπεται να κρατά 50 εκατομμύρια κυβικά
νερό και που θα επηρεάσει, προφανώς, το μεσοκλίμα της περιο-
χής. Ούτε δύο χιλιόμετρα δυτικά του Αλικιανού βρίσκεται ο
Βατόλακκος, με τους 720 κατοίκους. Το χωριό είναι ονομαστό
για το καρναβάλι του και — για όσους ενδιαφέρονται — φιλο-
ξενεί και την πιο γνωστή πίστα μότο-κρος της Κρήτης.

Κτήμα Μανουσάκη
Βατόλακκος

Το οινοποιείο του Κτήματος Μανουσάκη βρίσκεται στις
βορειοδυτικές παρυφές του Βατόλακκου. Στο φύλλο 44 της
εφημερίδας, όταν ο Θεόδωρος Μανουσάκης φιλοξενήθηκε στη
στήλη «Πρόσωπο», περιγράφηκε τόσο η προσωπική του ιστο-
ρία όσο και το πώς προέκυψε το κτήμα.

Ο υπεύθυνος του κτήματος, οινολόγος Κωστής Γαλάνης,
με υποδέχθηκε και με ξενάγησε στα αμπελοτόπια του κτήμα-
τος. Στην παρέα και η νεότερη από τις 6 κόρες του κ. Μανου-
σάκη, η Αλεξάνδρα, που πριν λίγο καιρό επέστρεψε στην Ελλά-
δα και έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό ασχολούμενη ήδη
συστηματικά με το οινοποιείο.

Είναι γνωστό πως μετά από μελέτες και με τη συμβολή
εγνωσμένων συμβούλων διεθνούς κύρους, στο Κτήμα Μανου-
σάκη έχουν φυτευθεί ποικιλίες του Ροδανού. Οι φυτεύσεις ξεκί-
νησαν το 1993 στη θέση Κερατίδια (από τα πολλά χαρούπια
που είχε) σε 20 στρέμματα και ο πρώτος παραγωγικός τρύγος
έγινε το 1997, χρονιά που προστέθηκαν άλλα 10 στρέμματα με
σιρά. Το σιρά έδειξε εξαρχής πως θα πάει καλά, ενώ η πρώτη,
ουσιαστική οινοποίηση της δύσκολης λευκής ποικιλίας ρου-
σάν έγινε το 2001. Το δε μουρβέντρ μόλις το 2004 άρχισε να
δείχνει το χαρακτήρα του. Ο κ. Γαλάνης εξηγεί πως «η έμφαση
δίνεται ακόμα στο αμπέλι, πολύ περισσότερο όταν το 2002 αγορά-
στηκε μια νέα έκταση 100 στρέμματα, ακόμα ψηλότερα, στην κορφή
ενός λόφου που παραδόξως λέγεται “Μεγάλος Λάκκος”». Αλλά ό,τι
και να λέει το παραπλανητικό όνομα, η θέα είναι πανοραμική.
Αφού ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες πρόσβασης και ύδρευσης
έχουν και εκεί ξεκινήσει οι φυτεύσεις. Σε όλα τα αμπέλια η
καλλιέργεια είναι βιολογική, ενώ για το γκρενάς ρουζ, που απο-
τελεί το νέο οινοποιητικό στοίχημα του κτήματος, θα προχω-
ρήσουν σε βιοδυναμική γεωργία. Παντού υπάρχει σύστημα στά-
γδην άρδευσης και επίσης παντού η πυκνότητα φύτευσης είναι
500 πρέμνα ανά στρέμμα. Υπάρχουν, μάλιστα, και δύο δοκιμα-
στικά τμήματα με 1.000 πρέμνα ανά στρέμμα. Οι πειραματι-
σμοί, όμως, δεν σταματούν και έτσι έχουν φυτευθεί επιπλέον
500 πρέμνα αγιωργίτικο και 200 σαρντονέ, ενώ θα φυτευθεί
και ένα στρέμμα με ασύρτικο. Η αμπελουργική προσπάθεια
είναι εμφανής και χωρίς δισταγμό λέω πως, από όλα τα αμπέ-
λια που είδα στο νομό, αυτά εδώ ήταν τα πιο περιποιημένα.
Εξελίξεις, όμως, θα υπάρξουν και στο οινοποιητικό κομμάτι.
Προς το παρόν, το οινοποιείο και μέρος του κελαριού, βρίσκε-
ται στις παρυφές του χωριού, σε δύο ξεχωριστά παλιά κτίσμα-
τα, ενώ σε ένα άλλο, μέσα στο χωριό, βρίσκονται το άλλο μέρος
του κελαριού και η αποθήκη. Τρέχουν, ήδη, οι διαδικασίες για
το νέο οινοποιείο, που θα εγκατασταθεί κοντά στο παλιό και
στο οποίο προβλέπονται και υποδομές επισκεψιμότητας. Το
κατασκευαστικό πρόγραμμα προβλέπεται να ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο του 2008.

Από το Κτήμα Μανουσάκη παράγονται 5 κρασιά, όλα υπό
το συμβολικό όνομα «Νόστος». Σήμερα, η συνολική παραγωγή
του είναι περί τις 21.000 φιάλες. Σύντομα, όμως, θα ανέβει στις
50.000 και αργότερα, θα σταθεροποιηθεί στις 80.000 φιάλες. Το
ιδιαίτερο κρασί Nostos Roussanne είναι το μόνο λευκό. Τα Nostos
Organic και Alexandra’s Nostos έχουν την ίδια σύνθεση, γκρε-
νάς ρουζ, μουρβέντρ και σιρά, σε διαφορετικές αναλογίες. Υπάρ-
χουν και δύο ερυθρά μονοποικιλιακά: τα Nostos Syrah και το
πιο πρόσφατο, Nostos Grenache. Στα σχέδια είναι και η παρα-
γωγή ενός ροζέ, από γκρενάς ρουζ, ο προπομπός του οποίου
ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγμα, όπως πολλά υποσχό-
μενο φάνηκε και το δείγμα του αγιωργίτικου που δοκίμασα.

Πρέπει, τέλος, να τονιστεί κάτι που φανερώνει νοοτρο-
πίες: Το Κτήμα Μανουσάκη είναι το μόνο από το νομό Χανίων
που εξαρχής έχει δεχθεί θετικά την πρωτοβουλία των παρα-
γωγών του Ηρακλείου για την ίδρυση του Δονη και που συμ-
μετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του. Μακάρι το ίδιο
πνεύμα να επεκταθεί και σε άλλους Χανιώτες παραγωγούς.

ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στο Δήμο Ανατολικού Σελίνου, 7 περίπου χιλιόμετρα νοτιο-
ανατολικά από τον Κάνδανο, που είναι η έδρα του, κοντά στα
ερείπια της αρχαίας Ελύρου, βρίσκεται το ορεινό χωριό Μάζα,
με 95 κατοίκους και υψόμετρο 640μ. Η γύρω περιοχή έχει έντο-
νο ανάγλυφο, οπότε έχουν διαμορφωθεί πεζούλες για την καλ-
λιέργεια ελιάς και αμπελιού. Από το χωριό και μέχρι τα 900μ.
υπάρχουν αρκετά αμπέλια με ρωμέικο, κοτσιφάλι και ένα λευ-
κό μοσχάτο, γνωστό ως μοσχάτο Σπίνας. 

Από την περιοχή του μικρού χωριού Σπίνα, του Δήμου Καν-
δάνου, ήρθε στο γειτονικό χωριό Μάζα το μοσχάτο Σπίνας και
αγαπήθηκε από τους κατοίκους. Στην περιοχή της Σπίνας δεν
καλλιεργείται πλέον, αλλά στη Μάζα σχεδόν κάθε οικογένεια
έχει το αμπελάκι της με μοσχάτο. Ο λόγος είναι, βεβαίως, το
φυσικώς γλυκό κρασί που δίνει. Το μοσχάτο Σπίνας (ή Μάζας)
έχει μικρές ρώγες και πιο λεπτό φλοιό από το μικρόρωγο μοσχά-
το της Σάμου, του οποίου πιθανότατα (κατά άλλους σίγουρα)
είναι κλώνος, γεγονός που το κάνει ευαίσθητο στον έντονο
ήλιο και ευπαθές στο ωίδιο. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι
ο πολύ υψηλός δυναμικός αλκοολικός τίτλος του και ταυτο-
χρόνως, η υψηλή ογκομετρούμενη οξύτητα. Ωριμάζει νωρίς
τον Αύγουστο και ο χρόνος τρυγητού είναι κρίσιμος, καθώς
πάει πολύ γρήγορα σε υπερωρίμαση. Παραδοσιακά, η περιο-
χή της Μάζας δίνει λευκό γλυκό κρασί. Υπήρξε εποχή που το
κρασί αυτό εξαγόταν χύμα στη Γερμανία. Στο παρελθόν έγι-
ναν διάφορες ατελέσφορες προσπάθειες για την προβολή και
την ανάδειξη του μοσχάτου Σπίνας, αλλά μόλις το 1999 έγινε
η πρώτη προσπάθεια που δημιούργησε πολλές ελπίδες για το
μέλλον. Εν τω μεταξύ την ποικιλία «ανακάλυψαν» και άλλοι
Κρητικοί παραγωγοί, κυρίως από το νομό Ηρακλείου, όπου
καλλιεργείται πλέον συστηματικά και οινοποιείται συχνά σε
χαρμάνια με άλλες ποικιλίες.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μάζας Σελίνου
Μάζα

Το 1999, η Νομαρχία Χανίων, μέσω της Επιτροπής Ανά-
πτυξης Γεωργικού τομέα, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την
παραγωγή εμφιαλωμένου κρασιού από την ποικιλία μοσχάτο
της Μάζας. Η προσπάθεια δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς τη
συμβολή των γιατρών Γιώργου και Νίκου Θεοδωράκη, που ανέ-
λαβαν να τη χρηματοδοτήσουν. Ο χημικός–οινολόγος Ρομπέρ-
το Αλεξιάδης ανέλαβε τη μελέτη τυποποίησης–παραγωγής
του κρασιού και η πρώτη οινοποίηση–εμφιάλωση έγινε το 2001,
στο οινοποιείο του Ανδρέα Ντουράκη στον Αλίκαμπο, όπου
και συνεχίζει να γίνεται. Το κρασί που παράγεται έκτοτε είναι
λευκό ξηρό. Τότε, το 1999, οι αδελφοί Θεοδωράκη είχαν και
την ιδέα ίδρυσης συνεταιρισμού, μια ιδέα που γρήγορα αγκά-
λιασαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, με αποτέλεσμα τον
Αγροτικό Συνεταιρισμό Μάζας Σελίνου. Σήμερα, ο συνεταιρι-
σμός μετρά 28 μέλη, που αθροίζουν περί τα 55 στρέμματα με
μοσχάτο Μάζας, έκταση που θα μεγαλώσει καθώς όλοι θέλουν
να φυτέψουν την ποικιλία αυτή. 

Σε κάθε τρύγο, όλοι κρατούν ένα μικρό μέρος της παραγω-
γής για την τήρηση της παράδοσης του γλυκού κρασιού της
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οικογένειας και το υπόλοιπο το διαθέτουν στο συνεταιρισμό.
Τα πρώτα αποτελέσματα από την κίνηση αυτή ήταν πολύ ενθαρ-
ρυντικά και βελτίωσαν άμεσα το εισόδημα των συνεταιριστών.

Ο Γιάννης Θεοδωράκης, υπεύθυνος και εκπρόσωπος του
συνεταιρισμού, λέει πως «παρ’ όλα τα θετικά πρώτα βήματα είναι
αναγκαίες δύο κινήσεις, για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα σε θετι-
κή κατεύθυνση. Η πρώτη είναι η κατασκευή οινοποιείου με κατάλλη-
λο εξοπλισμό, που αφορά κυρίως δεξαμενές μικρής χωρητικότητας.
Έτσι, η ευπαθής πρώτη ύλη δεν θα ταλαιπωρείται με μεταφορές και
η οινοποίηση θα γίνεται ανάλογα με το χρόνο ωρίμασης, ο οποίος δια-
φέρει αισθητά από αμπελοτεμάχιο σε αμπελοτεμάχιο εξαιτίας της
μεγάλης διαφοράς υψομέτρου που υπάρχει. Σημαντικό φαίνεται πως
είναι και το εμπορικό μέρος, έτσι ώστε η παραγωγή κάθε χρονιάς —
η οποία δεν ξεπερνά τις 30.000 φιάλες — να διατίθεται απρόσκοπτα.
Τότε ο συνεταιρισμός θα μπορέσει να προχωρήσει και στην τυποποί-
ηση του φημισμένου γλυκού κρασιού της Μάζας».

Κτήματα Μάρκου Παναγιωτάκη
Παλαιά Ρούµατα

Ο δήμος Βουκολιών καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της
επαρχίας Κισσάμου και εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού
Ταυρωνίτη (υπάρχει και ομώνυμο χωριό). Στην περιοχή, από
βορρά προς νότο, το υψόμετρο μεγαλώνει συνεχώς. Τη διασχί-
ζει ο δρόμος, που από τη διασταύρωση του Ταυρωνίτη κατευ-
θύνεται νότια προς Βουκολιές, Κάνδανο και καταλήγει στην
Παλαιοχώρα, στη νότια ακτή.

Από τον Κάνδανο, κατηφορίζοντας το δρόμο προς Βουκο-
λιές, μια διασταύρωση, στο ύψος του Κακόπετρου, ανηφορίζει
νοτιο-ανατολικά προς τα Παλαιά Ρούματα των 210 κατοίκων.
Στο μέσο περίπου της διαδρομής, στη θέση Καλή Αχλάδα και σε
υψόμετρο 420μ., είναι τα κτήματα του Μάρκου Παναγιωτάκη,
με δύο παλαιά κτίσματα και χαμηλότερα, μέσα στο χωριό, το
εργαστήρι του. Δεν μπορεί, σε κάποια έκθεση θα έχετε πετύχει
τη γραφικότατη φιγούρα του Μάρκου, με τη γκυλότα και τα στι-
βάνια του, το μαύρο πουκάμισο, το σαρίκι και το πλατύ καλοκά-
γαθο χαμόγελο, κάτω απ’ το στιβαρό μουστάκι του, να κερνάει
από το μέλι, το ρακόμελο, το ξύδι από μέλι και τα 2 κρασιά του.

Λοιπόν... για να εξηγούμαστε, μελισσοκόμος είναι βασικά
ο άνθρωπος, με 700 παραγωγικά μελίσσια και τα κύρια προϊ-
όντα του είναι το μέλι, ο βασιλικός πολτός και η γύρη. Πάει,
όμως και ένα βήμα παραπέρα, παράγοντας ένα ιδιότυπο ξύδι
από μέλι. Έχει, επίσης, και ελιές, οπότε κάνει και λάδι, έχει
και 15 στρέμματα με ρωμέικο και κουμινάτο (ακομινάτο) και
παράγει κρασί, πετιμέζι και λίγη τσικουδιά. Παντρεύοντας δε
το μέλι και την τσικουδιά του κάνει και ένα απαλό και εξίσου
ιδιότυπο ρακόμελο.

Όλα είναι τυποποιημένα/εμφιαλωμένα και τα πωλεί σε ένα
κατάστημα που διατηρούν με την πολύ δραστήρια κα Πανα-
γιωτάκη στην τουριστική Γεωργιούπολη. Το κρασί δεν προέκυ-
ψε έτσι, από το πουθενά. 

Τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς του έκαναν κρασί και,
από όλες τις αγροτικές εργασίες, στο νεαρό, τότε, Μάρκο αυτή
ήταν η πιο ευχάριστη. Ο παππούς ήταν και ο δάσκαλός του και
είναι η φωτογραφία του που εικονίζεται στην ετικέτα του κρα-
σιού με το χαρακτηριστικό όνομα «Αντρίκειο». Στο ένα μάλι-
στα από τα δύο παλαιά κτίσματα που βρίσκονται στα κτήματα
υπάρχει ακόμα το κελάρι του παππού και εκεί γίνεται τώρα η
παλαίωση των κρασιών. Από το 2000 ξεκίνησε να εμφιαλώνει ο
κος Παναγιωτάκης τα δύο του κρασιά, στο γνωστό παραδοσια-
κό στυλ των Χανίων. Το Αντρίκειο βγαίνει σε 4.500 φιάλες και
έχει ερυθρωπό χρώμα και το ελαφρώς γλυκίζον και πιο σκουρό-
χρωμο Λιαστό, σε 2.000 φιάλες περίπου. Το ζεύγος Παναγιωτά-
κη έχει τρία παλικάρια. 

Ο μεγάλος, Αρτέμης, τελειώνει τα ΤΕΦΑΑ ως γυμναστής, ο
μικρός, Μπάμπης, πάει ακόμα στο σχολείο, αλλά ο μεσαίος,
Σταύρος, τελειώνει τώρα το 3ο έτος στο Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο και συμμετέχει ήδη ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της

οικογένειας. Έχει πολλά σχέδια ο Σταύρος, από εκσυγχρονισμό
των καλλιεργειών και των παραγωγικών διαδικασιών έως αγρο-
τουρισμό. Έχουμε, λοιπόν, πράγματα να ακούσουμε και να δού-
με στο μέλλον από την οικογένεια Παναγιωτάκη.

Κτήμα Λουπάκη
Καρές

Επιστρέφοντας στον Κακόπετρο και συνεχίζοντας βόρεια
προς Κολυμπάρι συναντάμε τη διασταύρωση που οδηγεί δυτι-
κά προς Ανώσκελη και Καρές. Πριν από την Ανώσκελη υπάρ-
χει ένας σχετικά καλός χωματόδρομος που οδηγεί βόρεια από
τα δύο αυτά χωριά στην κορυφή του λόφου. Από εκεί η θέα
είναι μαγευτική, κυρίως προς τα βόρεια, καθώς φτάνει μέχρι
το Κολυμπάρι και τη θάλασσα, αλλά και προς τα ανατολικά,
όπου δεσπόζουν τα Λευκά όρη. Εκεί βρίσκεται και το οινοποι-
είο της οικογένειας Λουπάκη, στο νομό Χανίων Κρήτης, μια
καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Ο πατέρας, Μανόλης, είχε αμπέ-
λι και έφτιαχνε λίγο κρασί. Ο γιος, Μιλτιάδης, αποφοίτησε από
τη σχολή αμπελουργίας–οινοτεχνίας της Νεμέας, το 2000. Εκεί
εργάστηκε για ένα διάστημα, αποκτώντας εμπειρίες, ενώ η
κόρη, Ασπασία, ασχολείται με το εμπορικό και το οικονομικό
κομμάτι της, πασιφανώς, οικογενειακής επιχείρησης.

Μετά την έγκριση σχετικού προγράμματος, η κατασκευή
του οινοποιείου άρχισε το 2002 και ο 1ος τρύγος φιλοξενήθηκε
το 2004. Έκτοτε, η συνολική παραγωγή κυμαίνεται περί τα 250
εκατόλιτρα ετησίως. Ο χώρος οινοποίησης είναι μεγάλος και
ενιαίος και όλες οι δεξαμενές υποστηρίζονται από αυτόματο
σύστημα ψύξης και άζωτο, το οποίο, προς το παρόν, αγοράζε-
ται, αλλά προβλέπεται εγκατάσταση μονάδας παραγωγής του.
Στο υπόγειο βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης και το κελάρι με
τα 35 βαρέλια. Στο βορειοανατολικό μέρος του κτιρίου υπάρχει
όροφος με τα γραφεία και την αίθουσα υποδοχής, ενώ μια μεγά-
λη βεράντα εκμεταλλεύεται την προαναφερθείσα θέα. Γύρω από
το κτίριο του οινοποιείου βρίσκονται τα ιδιόκτητα αμπέλια της
οικογένειας, έκτασης 20 στρεμμάτων. 

Η επιχείρηση προμηθεύεται σταφύλι και από άλλα 8 στρέμ-
ματα συνεργαζόμενων καλλιεργητών. Προς το παρόν, αξιο-
ποιούνται οι ποικιλίες βηλάνα, λίγο καμπερνέ σοβινιόν και
περισσότερο γκρενάς ρουζ, αλλά υπάρχουν πολλά σχέδια για
το μέλλον. Τα αδέλφια Λουπάκη θέλουν να κάνουν το οινο-
ποιείο τους πλήρως επισκέψιμο, αλλά αναγνωρίζουν ότι ο
χωματόδρομος πρόσβασης είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.
«Ελπίζουμε πως ο Δήμος θα υλοποιήσει, σύντομα, σχετικές δεσμεύ-
σεις του», λένε χαρακτηριστικά.

Από το Κτήμα Λουπάκη παράγονται τρία κρασιά με την
κοινή ονομασία «Χάδι». Όλα είναι τοπικοί οίνοι Κισσάμου. Το
λευκό προέρχεται από 100% βηλάνα, σε ποσότητες από 6.000,
έως 7.000 φιάλες. Τα άλλα δύο είναι ερυθρά: το ένα είναι κρασί
δεξαμενής, από 100% γκρενάς ρουζ και παράγεται σε ποσότη-
τες που κυμαίνονται από 16.000 έως 17.000 φιάλες και το άλλο
— 8.000 φιάλες — είναι παλαιωμένο, από 70% γκρενάς ρουζ και
30% καμπερνέ σοβινιόν. Το 60% της συνολικής παραγωγής του
Κτήματος Λουπάκη διατίθεται εκτός Κρήτης, Από αυτό, ένα
σημαντικό μέρος εξάγεται σε Αγγλία και Γερμανία.

Ωστόσο, «η ελληνική αγορά μάς ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Γι’ αυτόν
το λόγο, τα δύο τελευταία χρόνια, συμμετέχουμε, όσο μπορούμε, σε
εκθέσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης», λένε ο Μιλτιάδης και η
Ασπασία Λουπάκη, εκφράζοντας την επιδίωξή τους για εμπο-
ρικές επεκτάσεις. Πειραματικά παράγεται και λίγη τσικουδιά
και σε ακόμα μικρότερη ποσότητα, μια ιδιαιτέρως αρωματική
και ενδιαφέρουσα εκδοχή της, από μοσχάτο Σπίνας. Ενδιαφέ-
ροντα είναι τα σχέδια του κτήματος, αφού, εκτός από την πλή-
ρη οινοτουριστική λειτουργία, προβλέπονται, άμεσα, η φύτευ-
ση άλλων 10 στρεμμάτων και μεσοπρόθεσμα, η αξιοποίηση των
γηγενών ερυθρών ποικιλιών κοτσιφάλι και μανδηλαριά. Όμως,
«είμαστε στα Χανιά και δεν μπορούμε να μην κάνουμε και Μαρου-
βά από ρωμέικο», λέει ο Μιλτιάδης Λουπάκης, προσθέτοντας
πως «υπάρχουν δύο τοπικές ποικιλίες που μας ενδιαφέρουν πολύ
και σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Μιλώ για τη λευκή
ποικιλία καρυδάτο και την ερυθρή ακομινάτο. Οι ποσότητές τους θα
είναι μικρές και γι’ αυτό, ο εξοπλισμός θα ενισχυθεί με μικρές δεξα-
μενές 500 λίτρων, έως και 2 τόνων».

Οινοποιείο Ντουρουντάκη
Νεριανά

Επιστρέφουμε στον κεντρικό δρόμο και συνεχίζουμε βόρεια
προς Κολυμπάρι, προσπερνάμε τις Βουκολιές και φτάνουμε
στα Νεριανά, ένα μικρό χωριό, ανατολικά του δρόμου, με 110
κατοίκους. Παλιά, τα Νεριανά έκαναν μόνα τους 1.700 τόνους
κρασί, αλλά τώρα ούτε 100!

Στις ανατολικές παρυφές του χωριού είναι το οινοποιείο
του Βαγγέλη Ντουρουντάκη, που είναι 3η γενιά αμπελουρ-
γών–οινοποιών, αφού και ο παππούς και ο πατέρας του είχαν
αμπέλια, μεγάλο μέρος των οποίων τα έκαναν ελιές. Τώρα «η
ρόδα γύρισε» και ο Βαγγέλης Ντουρουντάκης, που ασχολείται
από παιδί, ξανακάνει τα λιόφυτα αμπέλια! Έχει 25 στρέμμα-
τα δικά του και νοικιάζει άλλα 25 στρέμματα, αξιοποιώντας
αθήρι, βιλάνα, σαρντονέ και ρωμέικο, γκρενάς ρουζ, καμπερ-
νέ σοβινιόν, μερλό και σιρά. 

Παράγει περί τα 600 εκατόλιτρα, κυρίως χύμα κρασί, που
πουλιέται μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Όμως, πριν από τρία χρό-
νια αποφάσισε να περάσει και στο εμφιαλωμένο. Οι εγκατα-
στάσεις του κου Ντουρουντάκη είναι πολύ απλές. Αυτές για
την οινοποίηση βρίσκονται στη μια μεριά του δρόμου και απέ-
ναντι, κάτω από το σπίτι του, συναντάμε το κελάρι. Πλάι στα
μεγάλα βαρέλια του μαρουβά είναι και 20 νέα, μικρά βαρέλια,
ενώ αναμένονται άλλα 20.

Στα άμεσα σχέδια του κου Ντουρουντάκη είναι η κατα-
σκευή νέου οινοποιείου σε κοντινή θέση. «Προβληματίζομαι με
τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις. Μάλλον θα το κάνω μόνος μου.
Του χρόνου ξεκινάω», μας λέει απλά. Μέχρι τότε, σε συνεργα-
σία με φιλικό οινοποιείο, εμφιαλώνει 6 διαφορετικά επιτραπέ-
ζια κρασιά, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, πέρυσι, στα
1α Οινοκρητικά, στα Χανιά. Τα λευκά είναι δύο: το ένα από
αθήρι, βιλάνα και ρωμέικο, σε 6.000 φιάλες και το άλλο από
σαρντονέ, σε 1.500 φιάλες. Τα τέσσερα ερυθρά περνούν όλα
από βαρέλι. Δύο είναι χαρμάνια, το ένα από ρωμέικο και σιρά,
σε 10.000 φιάλες και το άλλο από καμπερνέ σοβινιόν και σιρά,
σε 5.000 φιάλες. Τα άλλα δύο είναι μονοποικιλιακά, από 5.000
φιάλες το καθένα, καμπερνέ σοβινιόν το ένα και σιρά το άλλο.

Οινοποιείο Στυλιανουδάκη
Κάτω Βούβες

Τμήμα της επαρχίας Κισσάμου καταλαμβάνει και ο νυν
Δήμος Κολυμβαρίου, που έχει έδρα στο ομώνυμο παραθαλάσ-
σιο χωριό, με τους 760 κατοίκους. 

Είναι από τους μεγαλύτερους του νομού σε πληθυσμό και
συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Οι Βούβες, από τα σημαντικά
χωριά του Δήμου, έχουν δύο συνοικισμούς, τις μικρότερες Πάνω
Βούβες και τις μεγαλύτερες Κάτω Βούβες (ή απλώς Βούβες) με
συνολικό πληθυσμό περί τους 160 κατοίκους. Μικρό μεν το
χωριό, αλλά ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν παραλείπει κάθε
χρόνο τη διοργάνωση 2ήμερης γιορτής κρασιού τον Αύγουστο,
στην οποία προσφέρεται δωρεάν κρασί από τα οινοποιεία της
περιοχής. 

Στις Κάτω Βούβες, στο κέντρο περίπου του χωριού και στα
ανατολικά του δρόμου που πάει βόρεια προς Κολυμπάρι, βρί-
σκεται το νεότερο οινοποιείο του νομού Χανίων, αυτό του νεα-
ρού οινολόγου Παναγιώτη Στυλιανουδάκη, που αποφοίτησε
από το ΤΕΙ Αθήνας το 2001. Η κατασκευή του άρχισε το 2004
και το 2006 φιλοξένησε τον 1ο τρύγο.

Ο Παναγιώτης είναι 3η γενιά αμπελουργών–οινοποιών, με
ιστορία που πάει πολύ πιο πίσω στο χρόνο. Ο παππούς Πανα-
γιώτης είχε πολλά αμπέλια, οινοποιείο και καζάνι και παρή-
γαγε κρασί και τσικουδιά. Ο γιος του Στέλιος, πατέρας του
Παναγιώτη, συνέχισε από το 1970 αυτή τη δραστηριότητα με
σύγχρονο για την εποχή του οινοποιείο, στη νότια άκρη των
Κάτω Βουβών. Με τα σημερινά, όμως, δεδομένα, κρίθηκε και
αυτό ανεπαρκές και έτσι ξεκίνησε το νέο (ο πατέρας Στυλια-
νουδάκης, πάντως, κράτησε έναν 2ήμερο άμβυκα και συνεχί-
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ζει να παράγει τσικουδιά). Το κτίριο είναι διώροφο κεραμοσκε-
πές και βρίσκεται πίσω από το σπίτι της οικογένειας που έχει
πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Στο ισόγειο βρί-
σκεται ο χώρος οινοποίησης–εμφιάλωσης, καθώς και το χημείο,
ενώ στο υπόγειο έχει προβλεφθεί χώρος για το κελάρι και την
αποθήκη. Έχουν ήδη εγκατασταθεί δεξαμενές με ψύξη και
οινοποιητές, αλλά γενικώς προβλέπονται αρκετά ακόμα σε
επίπεδο εξοπλισμού, έτσι ώστε η συνολική παραγωγή να αγγί-
ξει τα 2.000 εκατόλιτρα. Η άδεια εμφιάλωσης προβλέπεται για
τον Σεπτέμβριο του 2008 και μέρος της παραγωγής της χρο-
νιάς θα δώσει τις πρώτες φιάλες του οινοποιείου.

Τώρα το οινοποιείο παράγει περί τα 1.500 εκατόλιτρα, εκ
των οποίων 60% διατίθεται στην Κρήτη και το 40% στην Αθή-
να και άλλες πόλεις της Ελλάδας, ως και την Αλεξανδρούπο-
λη. Η οικογένεια Στυλιανουδάκη κατέχει 10 στρέμματα με
αμπέλια και προμηθεύεται σταφύλια από άλλα 80 στρέμμα-
τα. Αξιοποιούνται βηλάνα και σοβινιόν μπλαν από λευκές και
κοτσιφάλι, μανδηλαριά, λιάτικο, ρωμέικο και γκρενάς ρουζ,
από ερυθρές ποικιλίες αμπέλου.

Ο Παναγιώτης Στυλιανουδάκης θέλει να αναπτύξει τα
ιδιόκτητα αμπέλια, αλλά καθώς η αγορά γης είναι πλέον ασύμ-
φορη, στα σχέδιά του είναι η μετατροπή λιόφυτων που κατέ-
χει η οικογένεια, σε αμπέλια. Στα απώτερα σχέδιά του βρί-
σκεται και η ανάπτυξη υποδομών ώστε το οινοποιείο να γίνει
πλήρως επισκέψιμο.

Αμπελώνες Καραβιτάκη
Ποντικιανά

Στο δημοτικό διαμέρισμα Βουβών, ανατολικά και ψηλότε-
ρα από τις Βούβες, βρίσκονται τα Ποντικιανά, με 120 κατοί-
κους. Λίγο έξω από τη βόρεια άκρη του χωριού είναι εγκατα-
στημένο το οινοποιείο του Μανόλη Καραβιτάκη. 

Ο κ. Καραβιτάκης είναι χημικός–οινολόγος και εργάστη-
κε επί 15 χρόνια στο οινοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Κισσάμου, όπου και έφτιαξε τα πρώτα εμφιαλωμέ-
να της κρασιά, με κορυφαίο το πρώτο ελληνικό κρασί στο στυλ
της Μαδέρας. Από το 1998, μετά την αποχώρησή του, ξεκίνη-
σε την αυτόνομη πορεία του και η εξέλιξη ήταν γρήγορη και
εντυπωσιακή. Αναμένεται δε να συνεχίσει έτσι, καθώς ο υιός
Νίκος, που σπουδάζει επίσης χημικός, θα ενταχθεί στις οινο-
ποιητικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Τα ιδιόκτητα αμπέλια των Αμπελώνων Καραβιτάκη έχουν
έκταση 40 στρέμματα και βρίσκονται σε τρία διαφορετικά

σημεία, στην περιοχή των Λιβαδερών. Εξαρχής έγινε η επι-
λογή φύτευσης και πειραματισμού με διεθνείς ποικιλίες που
για πρώτη φορά θα καλλιεργούνταν στο νομό Χανίων, αν και
κάποιες από αυτές είναι διαδεδομένες, κυρίως σε αυτόν του
Ηρακλείου. Έτσι, φυτεύτηκαν σαρντονέ και σοβινιόν μπλαν,
από λευκές και καμπερνέ σοβινιόν, μερλό, ρεφόσκο, σαντζιο-
βέζε και σιρά, από ερυθρές. Φέτος θα φυτευτούν 15 στρέμ-
ματα ακόμη, με μαλαγουζιά και τεμπρανίγιο. Από συνεργα-
ζόμενους αμπελώνες αξιοποιούνται, επίσης, βηλάνα, γκρε-
νάς ρουζ και καρινιάν.

Το οινοποιείο εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: Το επάνω είναι
στο ύψος του δρόμου και έχει τα γραφεία και την εμφιάλωση.
Στο κάτω επίπεδο, σε στεγασμένο αλλά ανοικτό χώρο, γίνεται
η παραλαβή των σταφυλιών και οι πρώτες επεξεργασίες και
πιο μέσα, σε κλειστό χώρο, η οινοποίηση, η ωρίμαση και η
παλαίωση. Στην κάβα συναντάμε 200 βαρέλια των 225 λίτρων
και λίγα των 300 λίτρων. Στα σχέδια είναι η απομόνωση και η
αισθητική βελτίωση της κάβας. 

Με επέκταση προς τη βόρεια πλευρά, προβλέπεται η ανά-
πτυξη υποδομών επισκεψιμότητας, περιλαμβάνοντας και ένα
αμπελοοινικό μουσείο. Η γκάμα του οινοποιείου περιλαμβά-
νει 14 κρασιά, σε συνολική παραγωγή 110.000 φιαλών, περί-
που. Κορυφαία και πιο πρόσφατη είναι η σειρά παλαιωμένων
ερυθρών με το εμπορικό σήμα «Ελιά». Αρχικώς κυκλοφόρησε
ένα χαρμάνι από 70% σιρά, 20% γκρενάς ρουζ και 10% καρι-
νιάν, σε 4.500 φιάλες, ακολούθησε το μονοποικιλιακό Sangiovese
σε 4.500 φιάλες, ενώ πιο πρόσφατο είναι το χαρμάνι 20%
καμπερνέ σοβινιόν και 80% ρεφόσκο, σε 6.000 φιάλες. Ακολου-
θεί η σειρά των 5 μονοποικιλιακών κρασιών: τα λευκά από σαρ-
ντονέ και σοβινιόν μπλαν και τα παλαιωμένα ερυθρά από
καμπερνέ σοβινιόν, μερλό και σιρά σε ποσότητες περί τις 5.000
φιάλες το καθένα.

Την γκάμα συμπληρώνουν οι πιο εμπορικές σειρές Αμπελώ-
νες Καραβιτάκη, Λίθος (και σε φιάλες 350ml) και Κρητικός Τοπι-
κός σε λευκό και ερυθρό. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν παρά-
γεται κανένα ροζέ κρασί. Ο κ. Καραβιτάκης παράγει, επίσης,
πειραματικά, αποστάγματα από καμπερνέ σοβινιόν, μερλό και
σιρά, ενώ ετοιμάζει και ένα κρασί στο στυλ της Μαδέρας.

Κεντρική Ένωση Χανίων
Κολυµπάρι 

Η Κεντρική Ένωση Χανίων ιδρύθηκε το 1952, είχε στο
παρελθόν τέσσερα οινοποιεία και έφτασε κάποια στιγμή να
διακινεί συνολικά 30.000 τόνους κρασί. Σήμερα, ψυχή της είναι
κατά γενική ομολογία ο Χριστόφορος Βιδάκης, ενώ πολλοί δια-
κεκριμένοι οινολόγοι και παραγωγοί του νομού (Ρομπέρτο Αλε-
ξιάδης, Κωστής Γαλάνης, Μανόλης Καραβιτάκης) διετέλεσαν
μέλη της.

Στα Χανιά, στο 118 της οδού Κισσάμου στα κεντρικά γρα-
φεία της Ένωσης, ο κ. Βιδάκης μου διηγήθηκε την ιστορία της
Ένωσης. Στον ίδιο οφείλω και μια σειρά από πληροφορίες που
διάσπαρτα παρατέθηκαν στο κείμενο αυτό. Σήμερα, το μόνο
οινοποιείο της Ένωσης βρίσκεται στο Κολυμπάρι σε ενοικια-
ζόμενο κτίριο, ενώ το εμφιαλωτήριο είναι στο βιοτεχνικό πάρ-
κο στον κόμβο της Σούδας. Με τους 500 περίπου τόνους που
εμφιαλώνει σήμερα η Ένωση, η σχετική με το κρασί δράση της
εξακολουθεί να είναι κερδοφόρα. 

Το πιο γνωστό προϊόν της είναι η ρετσίνα, που κατέχει το
85% περίπου της εμφιαλωμένης παραγωγής. Σε φιάλες 750ml
κυκλοφορούν οι τοπικοί οίνοι Κρητικός Λευκός (90% βιλάνα,
10% ρωμέικο) και Κρητικός Ερυθρός (ρωμέικο, γκρενάς ρουζ,
καρινιάν) σε 10.000 φιάλες ο καθένας και ο επιτραπέζιος Μαρου-
βάς σε 5.000 φιάλες. Το λευκό Clos de Creta και το ερυθρό
Ρωμέικο κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη φιαλών.

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Για ένα μεγάλο και σύγχρονο οινοποιείο, πραγματικό στολί-
δι, και για ένα παγκοσμίως διάσημο κρασί σε πανέμορφη φιάλη,
με το όνομα «Όστρια», θα έπρεπε κανονικά να μιλούσαμε εδώ,
αλλά... δεν. Τι να πει, όμως, κανείς για ένα κτίριο που πάει να
ρημάξει και ένα «μωρό» που πέθανε πριν καλά – καλά περπατή-
σει και, δυστυχώς, δεν παράγεται πλέον; Από τότε που σταμά-
τησε τη δράση του ο Συνεταιρισμός Κισσάμου, στην περιοχή δεν
παραγόταν εμφιαλωμένο κρασί. Να, όμως, που ένα νέο οινοποι-
είο, με την πρώτη του εμφιάλωση, πάει να αποκαταστήσει τα
πράγματα, μεταφέροντας την οινική δραστηριότητα από το δήμο
Κισσάμου στο δήμο Μυθήμνης, που πήρε το όνομα από την
αρχαία πόλη, ερείπια της οποίας σώζονται κοντά στο Δραπανιά.

Οινοποιείο Πνευματικάκη
∆ραπανιάς

Στα όρια, λοιπόν, του Δήμου Μυθήμνης ο Δραπανιάς, που
είναι η έδρα του και το Κολένι, στα ανατολικά του, είναι δύο
πρακτικώς ενωμένα χωριά. Στα όρια των δύο και στη νότια
πλευρά του δρόμου που τα συνδέει, συναντάμε το νεότερο
οινοποιείο του νομού Χανίων, που ανήκει στην οικογένεια
Πνευματικάκη. Από την εποχή των παππούδων της, η οικο-
γένεια είχε πολλούς αμπελώνες και παρήγαγε κρασί. Ο ένας,
μάλιστα, παππούς ήταν και σημαντικός έμπορος. Το οινοποι-
είο ήταν λίγο νοτιότερα, στην Ποταμίδα και έφτιαχνε μόνο
χύμα κρασί. Δεν ήταν, όμως, αρκετό για να χωρέσει τα σχέδια
και τις φιλοδοξίες της νεότερης γενιάς (είναι οι αδελφοί Αντώ-
νης και Μιχάλης). Έτσι, το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή τού
νέου οινοποιείου, που φιλοξένησε τον πρώτο του τρύγο το
2007. Φέτος, έγινε εκεί και η πρώτη επίσημη εμφιάλωση. Πρό-
κειται για ένα συγκρότημα συνολικού εμβαδού 1.823 τ.μ., που
αποτελείται από τέσσερα διακριτά, μεν, ενωμένα δε, κτίρια,
το καθένα με τη δική του σκεπή. Στον πυρήνα του συγκροτή-
ματος είναι το χημείο και το σύστημα ψύξης. Το μπροστινό
πέτρινο κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία και στον όροφο με τη
μεγάλη βεράντα έχουν προβλεφθεί οι χώροι όπου σταδιακά θα
αναπτύσσονται οι υποδομές επισκεψιμότητας. Τα άλλα τρία
κτίρια, από πίσω, είναι πιο απλές κατασκευές. Στο ένα γίνεται
η παραλαβή και η πρώτη επεξεργασία των σταφυλιών. Εδώ
υπάρχουν και τα δύο πιεστήρια. Στο άλλο βρίσκονται οι χώροι
οινοποίησης, όπου παντού υπάρχει ψύξη και άζωτο. Το τελευ-
ταίο κτίριο είναι μισό–μισό εμφιαλωτήριο και αποθήκη. Κάτω
από αυτά τα κτίρια βρίσκεται το κελάρι, που έχει εμβαδόν 280
τ.μ. όπου υπάρχουν 60 βαρέλια των 225 lt και άλλα τόσα των
500 lt. Εδώ έχει εγκατασταθεί και μηχάνημα για τη συμπύκνω-
ση του μούστου και την παραγωγή πετιμεζιού. Ανάμεσα στο
πέτρινο κτίριο και στο δρόμο, σε ένα χώρο δύο στρεμμάτων,
έχει ξεκινήσει η φύτευση μικρού αμπελώνα επίδειξης με ερυ-
θρές κρητικές και άλλες ποικιλίες. Εκτός αυτού, η οικογένεια
Πνευματικάκη κατέχει σήμερα 20 στρέμματα με αμπέλια και
συνεργάζεται με παραγωγούς που διαθέτουν σταφύλι από 75
στρέμματα ακόμα. Αξιοποιούνται οι ποικιλίες βηλάνα και σουλ-
τανί, από λευκές και κοτσιφάλι, λιάτικο, ρωμέικο, γκρενάς ρουζ,
καμπερνέ σοβινιόν και καρινιάν, από ερυθρές. Δοκιμαστικά
έχει φυτευθεί και λίγο αγιωργίτικο. Από την πρώτη εμφιάλω-
ση παρήχθησαν και κυκλοφορούν 5 κρασιά. Η σειρά «Κρητο-
πελαγίτης» περιλαμβάνει λευκό και ερυθρό, ως τοπικά Κρή-
της, από 70.000 φιάλες το καθένα. Ο λευκός Πρωτολάκτης
παράγεται από βηλάνα, σε 35.000 φιάλες και ο ερυθρός Στε-
ρολάκτης είναι κοτσιφάλι δεξαμενής (45.000 φιάλες). Την γκά-
μα ολοκληρώνει ο παλαιωμένος Μηθύμνειος, σε 30.000 φιά-
λες, που είναι ρωμέικο σε στυλ μαρουβά. Για το μέλλον σχε-
διάζεται και η παραγωγή ενός γλυκού ερυθρού κρασιού.
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