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ΝΕΑΟΙΝΙΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

«Ο παθών είναι γιατρός», λέει η παροιμία και ταιριά-
ζει γάντι στο σεμινάριο βιοδυμανικής γεωργίας που
έγινε πρόσφατα στην Ελλάδα, αφού σε αυτό παρου-
σιάστηκε η αυστραλέζικη άποψη, που λόγω κλίματος
είναι, ίσως, η πιο ταιριαστή στην Ελλάδα. Με τη βιο-
δυναμική γεωργία έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές
στο «Αμπελοτόπι» και θεωρούμε πως δεν χρειάζονται
περισσότερες συστάσεις γι’ αυτήν. Περνάμε, λοιπόν,
κατευθείαν στα του διήμερου σεμιναρίου και πιο συγκε-
κριμένα στον κύριο ομιλητή του, τον Ντάρεν Έιτκεν
(Darren Aitken), εκπαιδευτή βιοδυναμικής γεωργίας
και καλλιεργητή, που ασχολείται 20 χρόνια με αυτήν,
μαθητεύοντας δίπλα στον Άλεξ Ποντολίνσκι (Alex Pon-
dolinsky), έναν από τους γκουρού της Αυστραλίας για
τη βιοδυναμική γεωργία. O κ. Έιτκεν παρουσίασε την
αυστραλιανή άποψη της βιοδυναμικής πρακτικής,
«μια φρέσκια, σύγχρονη, πρακτική και ταυτόχρονα,
ξεκάθαρη άποψη ― με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχουν
οι Αυστραλοί ― η οποία εφαρμόζεται σε εκτεταμέ-
νες εκτάσεις και αμπελοκαλλιέργειες», δήλωσε ο
οινοπαραγωγός των Σπάτων Δημήτρης Γεώργας, που
ασχολείται εδώ και χρόνια με τη βιοδυναμική αμπε-
λοκαλλιέργεια και που παρακολούθησε το σεμινάριο.
Το πιο ενδιαφέρον είναι, όμως, πως η αυστραλέζικη
άποψη της βιοδυναμικής γεωργίας είναι, ίσως, η πιο
κοντινή στην ελληνική πραγματικότητα. Ο κ. Γεώργας
εξηγεί το λόγο: «Οι Αυστραλοί αντιμετωπίζουν επιτυ-
χώς το πρόβλημα της ξηρασίας και της χαμηλής γονι-
μότητας των εκεί εδαφών». Η αυστραλέζικη εκδοχή
βιοδυναμικής γεωργίας, με τις σχετικές διαφοροποι-
ήσεις, ακολουθείται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
ενώ στην ίδια την Αυστραλία εφαρμόζεται σε περισ-
σότερο από 12 εκατομμύρια στρέμματα! «Αποτελεί,
σήμερα, το καλύτερο, ίσως, παράδειγμα βιοδυναμι-
κής σκέψης και δράσης για την Ελλάδα», καταλήγει
ο οινοπαραγωγός των Σπάτων (περισσότερες πληρο-
φορίες για τη βιοδυναμική γεωργία στην Αυστραλία
στο βιβλίο Μυστικά του Εδάφους, των Τόμπκινς &
Μπερντ, εκδόσεις Χατζηνικολή). Το διήμερο σεμινά-
ριο διεξήχθη στις αρχές Μαΐου 2008 στο Κρυονέρι
Κορινθίας, με 60 συμμετέχοντες. Υπεύθυνοι για τη
διοργάνωση ήταν η Αθηνά Μαρίνη και ο Μάριος Δεσύλ-
λας, γεωπόνος της Ελληνικής Ομάδας για την Ομοιο-
δυναμική και Βιοδυναμική Γεωργία.

«AEGEAN CUISINE»

Ως προεξάρχουσα θέτει την οινοποιία της Περιφέρει-
ας το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης Νοτίου Αιγαίου (ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου), στο πρό-
γραμμα «AegeanCuisine», που τρέχει το φετινό καλο-
καίρι σε 17 νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, μέσω
της ανάδειξης της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας,
ως όχημα προώθησης «θεματικού» τουρισμού. Απευ-
θύνεται σε εστιάτορες, ιδιοκτήτες καταλυμάτων, κατα-
στηματάρχες και παραγωγούς και στοχεύει στην κατάρ-
τισή τους και στο «άνοιγμα» των επιχειρήσεών τους,
τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. «Θέλουμε να
κάνουμε γνωστά τόσο στους κατοίκους όσο και στους
επισκέπτες των νησιών εκείνα τα καταστήματα, τα
εστιατόρια και τα κέντρα εστίασης κάθε μορφής που
προσφέρουν γαστρονομία με αυθεντικό χαρακτήρα
και υψηλή ποιότητα», συμπληρώνει ο Γιώργος Καλώ-
στος, διευθυντής του ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου. Έχουν προ-
βλεφθεί, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη μελέτης για τον
καθορισμό των διαδικασιών του συστήματος, με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τα οφέλη που θα προ-
σφέρει η συμμετοχή σε αυτό για τις τοπικές επιχει-
ρήσεις, η δημιουργία  ο σχεδιασμός ειδικού λογότυ-
που και ενημερωτικού έντυπου υλικού (π.χ. λεύκωμα,
βιβλίο, εγχειρίδιο, φυλλάδια, κάρτες), η υλοποίηση
ξεχωριστού δικτυακού τόπου. Η δράση υλοποιείται
με τη στήριξη των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδε-
κανήσων και εξωτερικές συνεργασίες με ειδικούς,
όπως δημοσιογράφοι οίνου και γεύσης, συγγραφείς
γαστρονομίας, μαγείρους κ.ά.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Τ
ο ξίδι μπορεί να είναι και αυτό ένα προϊόν σταφυλής και
κατά πολλούς, μάλιστα, ιδιαίτερα απαιτητικό στην παρα-
γωγή του, εφόσον στοχεύονται αποτελέσματα υψηλής

ποιότητας. Είναι, όμως, και ένα προϊόν που η παραγωγή του
μπορεί να αποφέρει ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές.
Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα δεν  είναι πολλές οι βιοτεχνικές
προσπάθειες παραγωγής ξιδιού υψηλής ποιότητας και μάλι-
στα από ανθρώπους του οινικού χώρου. Μία από τις εξαιρέ-
σεις αποτελεί ο Βασίλης Βαϊμάκης, πρώην διευθυντής της Ένω-
σης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων και νυν σύμβουλος
του οινοποιείου του συνεταιρισμού και μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης. Με αφορμή λίγο την τύχη και λίγο
την παράδοση, πειραματίστηκε, αρχικά και ίδρυσε, στη συνέ-
χεια, το οξοποιείο «Ηπειρωτικό Κελλάρι», της Οικογένειας
Βαϊμάκη, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Από μια σακούλα με σταφύλια...

Το 1995, όταν ο Βασίλης Βαϊμάκης ήταν ακόμα γενικός
διευθυντής της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων,
θέση από την οποία παραιτήθηκε το 2004, έλαβε στο οινοποι-
είο μια σακούλα με μαυρούδι Τζουμέρκων, που προοριζόταν
για κρασί. Ξέχασε, όμως, τη σακούλα, τα σταφύλια ζύμωσαν
επάνω στα τσαμπιά τους και όταν μετά από καιρό τη θυμήθη-
κε και την άνοιξε, το άρωμα ξιδιού, που αναδύθηκε, του έδω-
σε την ιδέα. Μπορεί το γεγονός να ήταν τυχαίο, αλλά, όπως
επισημαίνει ο κος Βαϊμάκης, «στην Ήπειρο υπάρχει παράδοση
και πολλοί αμπελουργοί κάνουν από ένα μικρό βαρελάκι με το ξίδι
τους».

Όπως και να ’χει, η ιδέα δουλεύτηκε, έγιναν κάποιοι πει-
ραματισμοί και το 1999 ιδρύθηκε το «Ηπειρωτικό Κελλάρι» και
ξεκίνησε η συστηματική προσπάθεια για την παραγωγή ξιδι-
ού. Τότε, νοικιάστηκε η παλιά αποθήκη σταριού της Ένωσης,
μέσα στη Ζίτσα και εκεί, μετά από ανακαίνιση, εγκαταστάθη-
κε και παραμένει μέχρι σήμερα, το οξοποιείο «Οικογένειας
Βαϊμάκη» (μέσα στο 2008 είναι πιθανή η μετεγκατάσταση του
οξοποιείου σε ιδιόκτητο κτήριο). Με αυτό ασχολούνται, εκτός
από τον Βασίλη Βαϊμάκη, τόσο η σύζυγός του Κατερίνα, όσο
και η κόρη του Δανάη, έχοντας ενεργό συμμετοχή στο εγχεί-
ρημα.

Η διαδικασία παραγωγής ξιδιού στο «Ηπειρωτικό Κελλά-
ρι» ξεκινά από σταφύλια που προορίζονται εξαρχής για ξίδι (οι
ποικιλίες που χρησιμοποιούνται είναι, κυρίως, η ντεμπίνα και
το βλάχικο). Ο μούστος βράζει μαζί με τα στέμφυλα και μετά
από μια μικρή συμπύκνωση μπαίνει στα βαρέλια ζύμωσης, μαζί
με ξίδι και «μάνα», όπου αρχίζουν, ταυτοχρόνως, η αλκοολική
και η οξική ζύμωση.  Όταν ολοκληρωθούν, το προϊόν μεταφέ-
ρεται στα βαρέλια παλαίωσης, από δρυ και καστανιά. Εκεί, το
ξίδι παραμένει για πέντε χρόνια και στη συνέχεια εμφιαλώνε-
ται, χωρίς καμιά περαιτέρω διαδικασία. Έτσι, η πρώτη παρα-
γωγή, του 2000, βγήκε στην αγορά το 2005.

Κυκλοφορούν δύο συσκευασίες, των 250ml και των 500ml,
περί τις 10.000 φιάλες συνολικώς. Υπάρχει δυνατότητα για
40.000 φιάλες, που θα είναι και το μάξιμουμ του όγκου παρα-
γωγής. 

Ξίδι: δύσκολο, αλλά υποσχόμενο

Ο κος Βαϊμάκης πιστεύει πολύ στο ξίδι, ως προϊόν, αλλά
διευκρινίζει ότι «χρειάζεται υπομονή, τόσο στη διαδικασία παρα-
γωγής, όσο και ως προς την αγορά». Είναι ευχαριστημένος από
τη μέχρι τώρα δημοσιότητα και αποδοχή, αλλά και από τις
πρώτες εξαγωγές στην Αμερική.

Ωστόσο, μάλλον, θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες
εκπλήξεις από τον κ. Βαϊμάκη, γιατί, όπως λέει, «κάθε ποικιλία
δίνει το δικό της ξεχωριστό ξίδι». Προσθέτει δε πως «υπάρχει και
ο παράγοντας βοτρύτης, που συχνά – πυκνά εμφανίζεται στην περιο-
χή. Θα ξεκινήσω κάποια πειράματα με προσβεβλημένα σταφύλια».
Όσο για το μάρκετινγκ, έχει αποφασίσει πως «όσο το προϊόν θα
γίνεται γνωστό σε λογική τιμή, τόσο θα μεγαλώνουν οι παλαιώσεις
και παράλληλα, οι τιμές».

Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Η Κατερίνα Βαϊμά-
κη πειραματίζεται χρησιμοποιώντας ως βάση ένα μείγμα γλυ-
κού σιροπιού με 30% ξίδι, στο οποίο προσθέτει διάφορα μυρω-
δικά, όπως γαρίφαλλο, λουίζα, δυόσμο, πιπέρι, καρδάμομο...
Οι τέσσερις εκδοχές που δοκιμάστηκαν πρόσφατα ήταν όλες
ιδιότυπες και ενδιαφέρουσες, με το χαρμάνι πιπεριού και καρ-
δάμομου να ξεχωρίζει. Τα προϊόντα αυτά βρίσκονται ακόμα σε
πειραματικό στάδιο, αν και ήδη διαθέτουν ονόματα ― πολύ
ρομαντικά, μάλιστα: Desiré, Issis, Jasmin, Amélie. Ακόμα κι αν
δεν κάνουν καριέρα ως λικέρ, σίγουρα θα βρουν μια θέση στην
κουζίνα και ιδιαίτερα στις σαλάτες και στη ζαχαροπλαστική.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΌ ΚΕΛΛΆΡΙ»

Το οξοποιείο της Οικογένειας Βαϊμάκη

Του ΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΔΗ

Αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά, η
ηγεσία της ΕΑΣ Ιωαννίνων αυτονόμησε
την οινοποιητική της δραστηριότητα,
προικίζοντάς την με ένα επιχειρηματι-
κό σχήμα που της δίνει την ευελιξία να
αναπτυχθεί και να βελτιώσει τα περίφη-
μα κρασιά της περιοχής ΟΠΑΠ Ζίτσα.
Η νέα εταιρεία, Συνεταιριστική Οινοποιία
Ηπείρου Α.Ε., με διακριτικό τίτλο Ζοίνος
Α.Ε., δημιουργήθηκε το 2006 «για να απε-
ξαρτητοποιηθεί το οινοποιείο από τη συνε-
ταιριστική νοοτροπία και τις υποχρεώσεις»,
δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων,
Θεόδωρος Κατσανάκης, κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου. Η νέα εταιρεία
διατηρεί γραφεία στην ΕΑΣ, όπου και η
λογιστική της υποστήριξη, ενώ τα κεφά-
λαιά της ανέρχονται σε 776.000 €, ποσό
που ανταποκρίνεται στα πάγια και το
ενεργητικό τού ήδη αυτονομημένου τμή-
ματος οίνου. Το μετοχικό κεφάλαιο ανή-
κει κατά 99,9% στην ΕΑΣ και, συμβολι-
κά, κατά 0,1% σε ένα συνεταιρισμό 7
αμπελουργών που καλλιεργούν 20 στρέμ-
ματα πειραματικού αμπελώνα, ο οποίος
φαίνεται να έχει μεγάλη συμβολική και
συναισθηματική αξία για τους παραγω-
γούς της Ζίτσας. 

Η ιστορία του οινοποιείου της Ζίτσας
δεν είναι μικρή αφού άρχισε να σχεδιά-
ζεται πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο αν και άρχισε να λειτουργεί κανονικά
μόνο το 1972, με τα πρώτα εμφιαλωμένα
προϊόντα να κυκλοφορούν το 1974.

Το 1900 η περιοχή της Ζίτσας είχε
200.000 στρέμματα αμπελώνα, το δε ίδιο
το χωριό, 60.000 στρέμματα. Δυστυχώς,
σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από
2.000 στρέμματα εντός ζώνης, το 60%
των οποίων είναι φυτεμένα με ντεμπίνα
και το 40% με την ερυθρή βλάχικο (και
λίγο μπεκάρι), που χρησιμοποιούνται
στην παραγωγή ροζέ οίνων. Το οινοποι-
είο της Ζίτσας έχει εκσυγχρονιστεί δύο
φορές, το 1983-1985 όπου ουσιαστικά
διπλασιάστηκε και το 1995. Οι δυνατό-
τητες τυποποιήσής του είναι οι 3.000
τόνοι ετησίως. 

Η ντεμπίνα είναι μια ποικιλία με πολ-
λούς κλώνους, με πιο αξιόλογο τη ρεψο-
ντεμπίνα (από το «ρίπτω») που ονομά-
ζεται έτσι γιατί ρίχνει τα μισά από τα άνθη
της. «Η ντεμπίνα, λέει ο πρώην οινολόγος
της Ένωσης, Βασίλης Βαϊμάκης,  είναι πιο
παλιά απ’ όλους μας, πιο παλιά και από την
πόλη. Ήταν εδώ από το 600 μ.Χ. και είναι
μέρος του τερουάρ, όπου το φαράγγι διαμορ-
φώνει το ρυθμιζόμενο περιβάλλον της». 

Το δράμα της ντεμπίνας ήταν η φυλ-
λοξήρα, η οποία από το 1952 μέχρι το
1976 ουσιαστικά κατέστρεψε τον αμπε-
λώνα. Όπως λέει ο κ. Βαϊμακης, «έχασε
τα πόδια της και της τα αλλάξαμε, αλλάζο-
ντας ταυτόχρονα και τον τρόπο διαμόρφω-
σής της, από κύπελλο σε γραμμικό». Από
το 1970 και μετά εφαρμόστηκε το διπλό
ρουαγιά ένα ιδιαίτερα παραγωγικό κλά-
δεμα που είχε σαν αποτέλεσμα υψηλές
αποδόσεις. Αυτό βοήθησε το εισόδημα
του αμπελουργού και τη διατήρηση του
αμπελώνα, αλλά έφερε και πονοκεφά-
λους στους οινολόγους που έπρεπε να
συνθέσουν με σταφύλια της τάξης των
7° και 8° Bé, αφού υπήρχαν πρέμνα που
παρήγαγαν μέχρι και 60 τσαμπιά το
καθένα!

Ο πειραματικός αμπελώνας των 20
στρεμμάτων, φυτεμένος με σαρντονέ
(εξαιρετικά αποτελέσματα), ρίσλινγκ
(πολύ καλά αποτελέσματα) και γκεβίρ-
τστραμινερ, συνεχίζει να προκαλεί και
να δελεάζει τους οινολόγους. «Τον αμπε-
λώνα τον χωρίζει μια νοητή γραμμή· τα στα-
φύλια της επάνω πλευράς με το ζόρι πιάνουν
τους 11° ενώ τα κάτω άνετα τους 13°», λέει
ο κ. Βαϊμάκης, που είναι ιδιαίτερα υπε-
ρήφανος για τον Ωρίωνα, το χαρμάνι της
Ζοίνος από νετμπίνα και σαρντονέ. 

Νέα αρχή για το οινοποιείο της Ζίτσας και τη «Ζοίνος»
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