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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ
Λασίθι – Ρέθυμνο

Βήματα οινικής ανάπτυξης
Βάι

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Μετά το αφιέρωμα στα Χανιά στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας, ολοκληρώνεται εδώ η οινική εξερεύνηση της Κρήτης, με τους δύο ελάσσονες, από άποψη οινοπαραγωγής και
μόνο, νομούς του νησιού.
«Ολοκληρώνεται» τρόπος του λέγειν, αφού στην Κρήτη οι
περί το κρασί εξελίξεις είναι συνεχείς και είναι βέβαιο πως θα
χρειαστεί να επανέλθουμε πολλές φορές στο μέλλον. Ως πρόγευση του τι μέλει γενέσθαι, το σημερινό αφιέρωμα περιλαμβάνει εξελίξεις που συνέβησαν στο νομό Ηρακλείου, στους
λίγους μήνες που παρήλθαν από το αντίστοιχο αφιέρωμα.
Σε Λασίθι και Ρέθυμνο καταγράφονται συνολικώς έξι παραγωγοί εμφιαλωμένου κρασιού, το 1/3 περίπου αυτών των Χανίων
και μόλις το 1/6 του Ηρακλείου. Το γεγονός δεν αποτυπώνει
τη δυναμική που υπάρχει και οι πληροφορίες μας λένε, μεταξύ άλλων, ότι ένα νέο οινοποιείο ετοιμάζεται στο Ρέθυμνο.

Λασίθι
«La Sitti» έγραφαν οι Ενετοί τη Σητεία και «Λάσιος» είναι
η αρχαία λέξη για τον κατάφυτο τόπο. Αυτές θεωρούνται και
οι πιθανότερες εκδοχές για την προέλευση του ονόματος του
νομού στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Στο προηγούμενο φύλλο περιγράψαμε το πώς η τουριστική «ανάπτυξη» ευνόησε την
ελιά έναντι του αμπελιού στο νομό Χανίων. Και στο Λασίθι
υπάρχουν πολλές ελιές και παράγεται το φημισμένο και πολυβραβευμένο ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ελαιόλαδο της ΕΑΣ Σητείας.
Όμως, η σχέση αμπελιού και ελιάς φαίνεται πως είναι πιο
αρμονική και η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στο γεγονός πως
οι περιοχές που είχαν αμπέλια δεν αναπτύχθηκαν τουριστικά
όσο οι αντίστοιχες στα Χανιά. Βεβαίως, παρατηρείται και εδώ
μείωση των αμπελιών και σχετική απροθυμία των νέων να ασχοληθούν με αυτά.
Τα περισσότερα αμπέλια του νομού Λασιθίου εξακολουθούν να βρίσκονται στα ανατολικά του νομού, σε εκτάσεις των
σημερινών δήμων Σητείας και Λεύκης. Παλαιότερα υπήρχαν
ερυθρές ποικιλίες σε συντριπτική πλειονότητα, γι’ αυτό και η
θέσπιση του ερυθρού ΟΠΑΠ Σητεία ως ξηρού και γλυκύ οίνου
έγινε το 1971. Κυριότερη ποικιλία στο νομό ήταν και είναι το
ερυθρό λιάτικο, σε μια παραλλαγή με μικρότερο σταφύλι και
πιο μικρές ρώγες από το λιάτικο των Δαφνών. Διαδεδομένη
είναι και μια άλλη ερυθρή ποικιλία με το όνομα βοϊδοματερό
(το βουδόματο της Σαντορίνης;), που αναφέρεται από μερικούς ως κλώνος της μανδηλαριάς.
Η καλλιέργεια της λευκής βηλάνας είναι νεότερη και η
ποικιλία (μαζί με το θραψαθήρι) συμμετέχει στην παραγωγή
του λευκού ΟΠΑΠ Σητεία, που θεσπίστηκε το 1998. Το πολύ
σουλτανί (σουλτανίνα), που υπήρχε παλιά στο Λασίθι, εντοπίζεται σήμερα κυρίως στον κάμπο της Σητείας. Από το 1989
έχει θεσπιστεί και ο τοπικός λασιθιώτικος οίνος, αλλά ενεργοποιήθηκε μόλις πριν από 3 χρόνια και μόνο ως λευκός, με
2 κρασιά της ΕΑΣ Σητείας. Η προ μηνών τροποποίησή του
θα επιτρέψει την αξιοποίηση νέων ποικιλιών όπως ασύρτικο,
σιρά και μερλό.

Στη Σητεία
Τα περισσότερα αμπέλια με κρασοστάφυλα βρίσκονται
σήμερα δυτικά και βόρεια της Σητείας. Στα δυτικά, στις ΒΑ
πλαγιές του Ορνού, σε υψόμετρα από 300 μ. έως 500 μ., στην
περιοχή που περιλαμβάνει τα χωριά Χαμέζι (400 μ.), Έξω και
Μέσα Μουλιανά (410 μ.) και Μυρσίνη (310 μ.), με τα δύο τελευταία πιο ονομαστά. Κάπως ψηλότερα και νότια, σε μέσο υψόμετρο περί τα 600 μ., τα χωριά Κατσιδώνι (560 μ.) και Σίτανος
(620 μ.) ανοίγουν τη ζώνη που συνεχίζεται στο οροπέδιο της
Ζίρου, στα όρια του δήμου Λεύκης.

ΕΑΣ Σητείας
Περίπου 1,5 χλμ. από τις δυτικές παρυφές της πόλης, στη
διασταύρωση όπου ο νότιος κλάδος οδηγεί στο κέντρο της
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κληρωθεί η διαμόρφωση των δαπέδων, θα κατασκευαστεί κύρια
ένα φρουριακό καστρο-μοναστήρι του 15ου αιώνα. Η εξαιρεαποθήκη και θα αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός, με τοποθέτηση
τικά αναστηλωμένη και συντηρημένη μονή και το μουσείο της
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πιστεύει ο κ. Τσιμιτάκης.
του χώρο, το Βάι και πλήθος άλλα αξιοθέατα. Σημειωτέον πως
Η μέση ετήσια παραγωγή της ΕΑΣ Σητείας είναι 1.300.000
η μονή έχει δυνατότητα φιλοξενίας σε κελιά, που έχουν διαφιάλες και κατανέμεται σε 13 συνολικώς κωδικούς. Επιπρομορφωθεί σε ξενώνες, ενώ ένα μικρό καφενεδάκι προσφέρει
όλα τα απαραίτητα.
Μπορεί, εσχάτως, κάποιες από τις αναπτυξιακές επιδιώξεις του πολύ δραστήριου και ικανού ηγούμενου πατέρα Φιλόθεου να έχουν προκαλέσει αμφιλεγόμενα σχόλια στο Πανελλήνιο, αλλά σε αυτές τις σελίδες δεν έχουν θέση, όσο και αν ο
υπογράφων διατηρεί μερικές επιφυλάξεις.
Αντιθέτως, η περί το λάδι και το κρασί δραστηριότητες της
μονής μόνο θετικά σχόλια μπορούν να προκαλέσουν, πολύ
περισσότερο όταν διαπιστώνεται η σοβαρότητα με την οποία
αντιμετωπίζονται και οι κόποι που καταβάλλονται.

Οινοποιείο Ι. Μ. Τοπλού
σθέτως, παράγει και εμφιαλώνει την τσικουδιά Varvaki.
Τα δύο νεότερα προϊόντα της Ένωσης είναι τα «Ποικιλιακά Σητείας», δύο λευκά κρασιά, από ασύρτικο το ένα και θραψαθήρι το άλλο, που παράγονται σε ποσότητες 25.000 με 30.000
φιάλες το καθένα. Με αυτά εγκαινιάστηκε ο τοπικός οίνος
Λασιθίου. Υπάρχει βούληση να στηρίξουν και να επεκταθούν
και σε ερυθρές ποικιλίες και κυρίως στο σιρά, που έχει εγκλιματιστεί πολύ καλά στην περιοχή και που θα είναι, πιθανότατα, το επόμενο κρασί της σειράς των ποικιλιακών.
Η Ένωση έχει αναπτύξει και τον οινοτουρισμό. Στο οινοποιείο, ένας μεγάλος και καλαίσθητος επισκέψιμος χώρος,
δυναμικότητας 100 ατόμων, με μπαρ και εκθετήριο–πωλητήριο
υποδέχεται επισκέπτες, σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία.
Δίπλα του, σε αίθουσα προβολής–εκδηλώσεων προβάλλεται
40λεπτο βίντεο για το κρασί και το λάδι της Σητείας.

Στο δήμο Ιτάνου
Ο δήμος πήρε το όνομά του από την αρχαία Ίτανο ή
Ερ(η)μούπολη, όπως ονομάστηκε αργότερα, που τα ερείπιά
της βρίσκονται στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης.
Καλύπτουν όλον το λαιμό του ακρωτηρίου που εκτείνεται
βόρεια από το φημισμένο φοινικόδασος, στο Βάι, και τμήμα
τους είναι καλυμμένο από τη θάλασσα. Εκτός από την Ίτανο,
την ιστορία της περιοχής μαρτυρούν και πολλές άλλες αρχαίες και βυζαντινές θέσεις και μεταξύ αυτών ένα μοναστήρι. Η

Περί τα 15 χλμ. ανατολικά της Σητείας, στη βόρεια πλευρά του δρόμου που συνεχίζει για το Βάι, είναι η Μονή Τοπλού.
Στη νότια πλευρά και μόλις 300 μ. από τη μονή, βρίσκεται το
ολοκαίνουργο οινοποιείο της και δίπλα του το ελαιουργείο, δύο
όμορφα κτίσματα, στις προσόψεις των οποίων κυριαρχεί η πέτρα.
Άλλα δύο κτίρια ίδιας αρχιτεκτονικής, το ένα ως αποστακτήριο και το άλλο ως κεντρική αποθήκη, ολοκληρώνουν το παραγωγικό συγκρότημα. Η αρχή αυτού του οικοδομικού σχεδίου
έγινε πριν 4 χρόνια και τώρα είναι σε φάση αποπεράτωσης.
Όσον αφορά το οινοποιείο, έχει σύγχρονο εξοπλισμό δυναμικότητας 2.000 hl, και σε φάση αποπεράτωσης, βρίσκονται το
υπόγειο κελάρι και ο ημιυπόγειος χώρος γευσιγνωσίας, ενώ
κατασκευάζεται ψυκτικός θάλαμος για τα σταφύλια. Σε ξεχωριστό χώρο υπάρχει ήδη μια πλήρης αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης με άζωτο. Η παραγωγή των οίνων της μονής βασίζεται
σε ιδιόκτητα αμπέλια, που άρχισαν να αναπτύσσονται από τη
δεκαετία του ’90. Γύρω από τη μονή, σε έκταση 200 στρέμματα, από τα οποία 110 στρέμματα είναι ήδη παραγωγικά, καλλιεργούνται βιολογικά πολλές ποικιλίες, με πιστοποίηση της
ΒιοΕλλάς.
Βηλάνα, θραψαθήρι, μοσχάτο Σπίνας και σαρντονέ είναι οι
λευκές και κοτσιφάλι, λιάτικο, μανδηλαριά, μοσχάτο Αμβούργου, καμπερνέ σοβινιόν, μερλό και σιρά οι ερυθρές .
Προ τριετίας κυκλοφόρησαν τα πρώτα κρασιά της μονής, σε
συνεργασία με την ΕΑΣ Σητείας, η οποία και τα διέθετε στην
αγορά. Τώρα, με την ευθύνη του Μανόλη Αϊβαλιώτη αναπτύσσεται το τμήμα προβολής και πωλήσεων όλων των προϊόντων,
που έχει ξεκινήσει και συνεργασίες με το εξωτερικό. Με μόνιμο
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οινολόγο τον νεαρότατο Ματθαίο Γιαλιτάκη και σύμβουλο τον,
εξ Ηρακλείου οινολόγο, Μανόλη Σταφυλάκη θα κυκλοφορήσει
εφέτος η νέα γκάμα κρασιών. Κατ’ αρχάς, αξιοποιώντας το νέο
λασιθιώτικο τοπικό οίνο, θα κυκλοφορήσουν ένα λευκό από βηλάνα και θραψαθήρι και ένα ερυθρό από μερλό και σιρά. Επίσης, θα
υπάρξουν λευκό και ερυθρό πολυποικιλιακό, ως επιτραπέζια, από
όλες τις λευκές και ερυθρές ποικιλίες, αντιστοίχως. Ως επιτραπέζιο θα συνεχίσει να κυκλοφορεί και το φυσικώς γλυκό κρασί
από λιασμένα σταφύλια. Σε πολύ κομψή φιάλη κυκλοφορεί ήδη
και η τσικουδιά της μονής. Κατ΄ αντιστοιχία με τον όρο «Κτήμα»
και μετά από σχετική έγκριση, όλα τα προϊόντα θα φέρουν τον
προσδιορισμό «Μονή Τοπλού» ή «Μοναστήρι Τοπλού».

Στο οροπέδιο της Ζίρου
Σε μέσο υψόμετρο, περί τα 590 μ., βρίσκεται ο 2ος μεγάλος
αμπελότοπος του νομού. Το οροπέδιο της Ζίρου είναι χαρακτηριστικό δείγμα του πώς ο ανθρώπινος μόχθος μπορεί να μεταμορφώσει ένα άγονο και κακοτράχαλο μέρος σε αποδοτική γεωργική γη. Σε συνέχεια και νοτιότερα των αμπελιών στη Σίτανο
και το Κατσιδώνι του δήμου Σητείας, στο δήμο Λεύκης, είναι τα
χωριά, Ζίρος (565 μ.), Χανδράς (570 μ.), Αρμένοι (555 μ.) και ο
ερειπωμένος Κατελιώνας (610 μ.), που έχουν πολλά αμπέλια.
Μάλιστα, οι Αρμένοι είναι το επίκεντρο καλλιέργειας της βηλάνας, που δίνει το λευκό ΟΠΑΠ Σητεία, μαζί με θραψαθήρι.

Κτήμα Οικονόμου
Η Ζίρος (ή Ζήρος), των 655 κατοίκων, είναι η έδρα του
δήμου Λεύκης. Μέσα στο χωριό, στο ίδιο στενάκι όπου συναντάμε την Αγροτική τράπεζα και τον τοπικό ελαιοκομικό συνεταιρισμό, βρίσκεται το οινοποιείο του Γιάννη Οικονόμου.
Ο χώρος που το φιλοξενεί είναι το πατρικό σπίτι της μητέρας του κ. Οικονόμου, μεγάλο για τα μέτρα του χωριού, με 350
τ.μ. κτίσματα και 200 τ.μ. αυλή.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο προπάππος του, καραβοκύρης στην Αλεξάνδρεια, αποφάσισε να επενδύσει στην προς απελευθέρωση Κρήτη. Έτσι προήλθε το σπίτι, αλλά και όλη η έκταση που κατέχει. Ο Γιάννης Οικονόμου, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες των παππούδων και του πατέρα του, ο οποίος αν
και τραπεζικός ασχολιόταν με το εμπόριο σταφυλιών, σπούδασε γεωπονία και οινολογία στην Ιταλία. Μετά από την αποφοίτησή του (1990) εργάστηκε για 2,5 χρόνια στη Γερμανία, στον
Franz Keller (με οινοποιείο, εισαγωγές κρασιών και διάστερο
εστιατόριο), στη συνέχεια για 1 χρόνο στην Ιταλία, στο Ceretto
στην Άλμπα και τέλος στη Γαλλία, στο Château Margean. Οι
σχέσεις αυτές διατηρούνται και αυτό εξηγεί το γιατί τα προϊόντα του είναι δυσεύρετα στην Ελλάδα. Απλώς, το μεγαλύτερο
ποσοστό της παραγωγής εξάγεται.
Το 1994 επέστρεψε στην Κρήτη για τον τρύγο και από το
1995 μονίμως. Πρέπει να αναφερθεί εξ αρχής πως ο κ. Οικονόμου είναι πολυπράγμων, πολυμήχανος και ικανότατος. Για
παράδειγμα, όλος ο εξοπλισμός του οινοποιείου του είναι
μεταχειρισμένος, για μικρότερο κόστος χρήσης, αλλά επισκευασμένος και ενίοτε τροποποιημένος και βελτιωμένος με την
προσωπική του εργασία. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Εκτός
από το οινοποιείο, έχει από το 1998 ελαιουργείο στο Κατσιδώνι, αποστακτήριο και οξοποιείο σε διαφορετικά κτίσματα,
βόρεια και λίγο έξω από τη Ζίρο, ενώ έχει την πρόθεση να
ασχοληθεί και με το μέλι.
Έτσι, λοιπόν, εκτός από κρασί και λάδι, παράγει φρέσκια
και παλαιωμένη τσικουδιά από λιάτικο, ξύδι, αλλά και γλυκόξινο στο στυλ του μπαλσάμικο, πάστα ελιάς και ενίοτε πετιμέζι. Και όπως είναι ιδιαίτερος ως άνθρωπος, έτσι και όλα τα
προϊόντα του — που χαρακτηρίζονται από τον τόπο και από
τη διαδικασία παραγωγής τους — φωνάζουν τερουάρ. Θα μπορούσα να γράφω σελίδες γι’ αυτά. Για παράδειγμα, οι ελιές συλλέγονται με το χέρι, η εξαγωγή των ελαιόλαδων γίνεται εν
ψυχρώ και οι εμφιαλώσεις τους ανά λιόφυτο! Το ένα λάδι μυρίζει έντονα πορτοκάλι, το άλλο καρύδι και πάει λέγοντας...
Θα μείνουμε όμως στο κρασί. Οι παραγωγικοί αμπελώνες
του κου Οικονόμου, έκτασης 70 στρεμμάτων, είναι φυτεμένοι
με το λασιθιώτικο κλώνο του λιάτικου και με μανδηλαριά. Τα
κλήματα είναι αυτόριζα, ηλικίας 40 – 45 χρονών. Βηλάνα, θραψαθήρι και λίγο κατσικάρι συμπληρώνουν τις γηγενείς ποικιλίες. Από το 2000 άρχισαν φυτεύσεις και διεθνών ποικιλιών,
κυρίως βιονιέ, σαρντονέ, τρεμπιάνο, καμπερνέ σοβινιόν και μερλό και σε μικρότερες εκτάσεις, σχεδόν πειραματικά, μπαρμπέρα, νεμπιόλο, γκρενάς ρουζ, σιρά και πινό νουάρ. Όλα τα αμπέλια καλλιεργούνται βιολογικά, με πιστοποίηση της Q-Ways.
Δύο ερυθρά κρασιά ΟΠΑΠ Σητεία, ένα ξηρό και ένα γλυκό, είναι τα χαρακτηριστικά προϊόντα του οινοποιείου. Όπως

θα το ανέμενε, ίσως, κανείς, το ξηρό κυκλοφορεί σε 2 εκδοχές,
από διαφορετικά αμπελοτόπια, με λίγο διαφορετική οινοποίηση και σε δύο μεγέθη φιαλών, την κλασική και τη μάγκνουμ.
Μια μικρή διαφοροποίηση στις ετικέτες τα σηματοδοτεί. Η
μια εκδοχή παράγεται σε 4.000 με 5.000 φιάλες και η άλλη σε
10.000 με 15.000. Το γλυκό κρασί έχει σχεδόν πορτοκαλί χρώμα και σάκχαρα στα όρια του ημίγλυκου, εμφιαλώνεται σε 2.000
φιάλες, 375ml και 500ml. Όλα τα κρασιά κυκλοφορούν μετά
από 2 χρόνια βαρέλι και 4 χρόνια αναγωγικής παλαίωσης και
έχουν, σίγουρα, ξεχωριστό χαρακτήρα. Ένα λευκό ΟΠΑΠ Σητεία
και ένα επιτραπέζιο λευκό γλυκό από βηλάνα και θραψαθήρι
μαζί με ένα επιτραπέζιο ροζέ από λιάτικο συμπληρώνουν την
γκάμα. Για το μέλλον προγραμματίζονται 5 κρασιά ακόμα, από
τις διεθνείς ποικιλίες. Στο οινοποιείο του Γιάννη Οικονόμου
δεν βρίσκει κανείς μεγαλεία, αλλά έναν απλό και γλυκό χώρο,
έναν φιλόξενο και καλό συζητητή, εκπληκτικά ποτήρια και
καράφες και μια προσεκτικά σχεδιασμένη γευσιγνωσία κρασιών και αποσταγμάτων. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η επίσκεψη στο ελαιουργείο.

πατέρα του Γιάννη και επί πολλά χρόνια το δούλευε μαζί με
τη μητέρα του. Επίσης, έφτιαχναν και χύμα κρασί από λιάτικο και από λογάδα (λογάδα λέγονται τα αμπέλια με διάφορες ανακατεμένες ποικιλίες, όπως τα ξενόλοα της Σαντορίνης και κατ’ επέκταση και τα πολυποικιλιακά χαρμάνια. Η
Ένωση Πεζών στο Ηράκλειο κυκλοφορεί μια σειρά κρασιών
με αυτό το όνομα).
Το 1995 η γνωριμία του κ. Παπαδάκη με το διευθυντή της
Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηρακλείου, Δημήτρη Λυδάκη, ήταν
καταλυτική για τη συνέχεια. Εκείνη τη χρονιά φυτεύτηκαν
κοτσιφάλι και μανδηλαριά. Το 1997 στήθηκε το οινοποιείο και
από το χύμα πέρασε σταδιακά σε καλύτερο, εμφιαλωμένο κρασί. Παραλλήλως και μέχρι το 2000, φυτεύτηκαν θραψαθήρι,
μοσχάτο Σπίνας, δαφνί, ρίσλινγκ και τέλος, το 2005, μοσχάτο
Αλεξανδρείας και ένας τοπικός αραιόρωγος κλώνος κοτσιφαλιού. Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηρακλείου υπάρχει και πειραματικό φυτώριο για επιτραπέζιες ποικιλίες.
Τα ιδιόκτητα αμπέλια είναι 22 στρέμματα, υπάρχουν δικαιώματα για άλλα 25 στρέμματα, ενώ αξιοποιούνται και 10 στρέμματα συγγενών και φίλων. Βρίσκονται σε 3 περιοχές: στον Μπέμπονα Χρυσοπηγής, στα 700 μ., στο Ορεινό, επίσης στα 700
μ. και στα Λιβαδάκια, στα Σκινοκάψαλα, στα 400 μ., όπου το
λιάτικο ωριμάζει στα τέλη Ιουλίου. Δεν υπάρχει πιστοποίηση,
αλλά, εξ αντικειμένου, η καλλιέργεια είναι πλήρως βιολογική.
Όλα τα κλήματα είναι γραμμικά, με τον κορμό διαμορφωμένο
ψηλά. Ο κ. Παπαδάκης σχεδιάζει το νέο του οινοποιείο μέσα
στα Σχινοκάψαλα. Προβλέπεται να είναι επισκέψιμο και θα
περιλαμβάνει και ένα ταβερνάκι. Πριν από λίγο καιρό κατατέθηκε αίτησή του για χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό
νόμο. Το αποστακτήριο, που έχει τους τοίχους κατάγραφους

Στο Μακρίγιαλο
Ο δήμος Μακρίγιαλου, με έδρα τον παραλιακό Κουτσουρά είναι στο νότιο τμήμα του νομού. Τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτυχθεί τουριστικά και υπάρχει μεγάλη κίνηση στην αγορά γης και κατοικιών. Αυτό το κίνητρο, σε συνδυασμό με πολύ
μεράκι, απέδωσαν το νεότερο παραγωγό εμφιαλωμένου κρασιού στο νομό Λασιθίου, τον Νίκο Παπαδάκη.

Oινοποιία Παπαδάκη
Μέσα στον Κουτσουρά είναι το εστιατόριο Ροβινσώνας,
που επί 18 χρόνια προσφέρει κρητικά φαγητά σε ξυλόφουρνο,
ενώ στην είσοδο του χωριού είναι το wine-bar Κουρσάρος, με
κρύο πιάτο, κρασί και τσικουδιά. Και τα δύο ανήκουν στον Νίκο
Παπαδάκη, έναν αυθεντικό Κρητικό που η ομιλία του είναι
μουσική στο αυτί.
Βορειοδυτικά από τον Κουτσουρά, στις νότιες πλαγιές
του Αφέντη, τα Σχινοκάψαλα είναι ένα ημιορεινό χωριό με
185 κατοίκους, όπου βρίσκεται το αποστακτήριο, το υπάρχον οινοποιείο και σχεδιάζεται το νέο επισκέψιμο οινοποιείο του κ. Παπαδάκη. Το καζάνι το κληρονόμησε από τον

με μαντινάδες, θα διατηρηθεί στην ίδια θέση και θα ανακαινιστεί. Εκεί, δύο επιλεκτικά αποστάγματα από μοσχάτο και δαφνί, που δοκιμάσαμε, ήταν καλόπιοτα και εξόχως αρωματικά. Ο
κ. Παπαδάκης παράγει 8 κρασιά, σε σύνολο 18.000 φιαλών, όλα
επιτραπέζια που θα γίνουν τοπικά Λασιθίου, αξιοποιώντας την
τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
Οι ονομασίες που έχει επιλέξει για τα κρασιά του είναι μάλλον δηλωτικές της ιδιοσυγκρασίας του. Τα λευκά είναι το ξηρό
Άρωμα Κρήτης, το επίσης ξηρό Ανθοσμία, που έχει και πολύ
διοξείδιο και το γλυκό Ηλιογέννητο. Το ροζέ του λέγεται Ροδαλός. Τα δύο παλαιωμένα ερυθρά είναι ο Καπνιάς (ο τόνος στη
λήγουσα προς αποφυγήν παρεξηγήσεων) και ο Ερωτοδιωματάρης! Το Πάθος είναι ερυθρό ημίγλυκο, ενώ ξεχωριστή μνεία
χωρεί για το Μαγιοβότανο, ένα ερυθρό γλυκό κρασί από λιάτικο, πολύ καλό δείγμα του τι μπορεί να κάνει η ποικιλία σε
αυτόν τον τύπο κρασιών. Από το φετινό τρύγο θα προστεθεί
στην γκάμα και ένα φρέσκο ξηρό ερυθρό κρασί από κοτσιφάλι και λιάτικο και στο μέλλον θα παραχθεί και ένα λευκό ξηρό
από μοσχάτο.
Ικανός επιχειρηματίας, ο κ. Παπαδάκης διατηρεί ταυτόχρονα το ρομαντισμό του. Σχετικά με τα προϊόντα που παράγει και διαχειρίζεται στα καταστήματά του, λέει: «Θα ήθελα να
κάνω τους ντόπιους και τους επισκέπτες να προτιμούν κρασί και τσικουδιά, στη θέση του ουίσκι που συνήθως επιλέγουν».

ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙ
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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ
Ρέθυμνο
Ο νομός Ρεθύμνου, αν και 3ος σε έκταση αμπελώνων στο
νησί, έχει τη μικρότερη παραγωγή κρασιού. Ειδικώς δε στο
εμφιαλωμένο, η ιστορία του αρχίζει ουσιαστικά τώρα. Στον
ορεινό Μυλοπόταμο, στις βορειοδυτικές πλαγιές του Ψηλορείτη και κυρίως στα χωριά Αξός, Γαράζο και Βενί υπήρχαν πολλά αμπέλια και διατηρούνται ακόμα αρκετά.
Μια εκδοχή θέλει την ποικιλία βιδιανό να κατάγεται από
αυτή την περιοχή. Στα δυτικά του νομού τα χωριά Ατσιπόπουλο, Επισκοπή, Καρωτή και Πρινές ήταν και είναι τα πιο
γνωστά για τα αμπέλια τους. Διάσπαρτα στο νομό υπάρχουν
σημαντικές εκτάσεις με λιάτικο και λιγότερο τσαρδάνα, που
θεωρείται κλώνος του χανιώτικου ρωμέικου.

Στον Γεροπόταμο
Ο δήμος Γεροποτάμου, ένας από τους 3 της επαρχίας Μυλοποτάμου, πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο ποταμό, έχει
έδρα το Πέραμα και είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και δεύτερος σε πληθυσμό στο νομό Ρεθύμνης. Το βόρειο παράλιο τμήμα του, σε μήκος 43 χλμ, αναπτύσσεται τουριστικά, με σημαντικότερα κέντρα τον Πάνορμο, τη Σκεπαστή, το Μπαλί και τις
Σίσες. Εκεί βρίσκεται και το ένα από τα δύο οινοποιεία του νομού.

Οινοποιείο Κλάδου
Ανάμεσα στο γραφικότατο Πάνορμο και στη Σκεπαστή,
περί τα 300 μ. βόρεια από τον εθνικό δρόμο βρίσκεται το νέο
οινοποιείο του Μανόλη Κλάδου, που έχει καταγωγή από το
Βενί και είναι χημικός–οινολόγος με προϋπηρεσία σε Κουρτάκη, Καμπά και ΕΑΣ Χαλκίδας.
Για κάμποσα χρόνια είχε άλλο αντικείμενο και το 1997 επανήλθε στο κρασί. Ο γιος του Στέλιος είναι τώρα τελειόφοιτος
χημικός στο Ηράκλειο και θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Με
την επάνοδό του στο χώρο του κρασιού, ο κ. Κλάδος έφτιαξε
οινοποιείο στο Ρέθυμνο και διέθετε κρασί, αρχικώς σε βαρελάκι και στη συνέχεια σε ασκό. Τον Μάιο του 2006 ξεκίνησε
το νέο οινοποιείο του, όπου εγκαταστάθηκε στα τέλη του 2007.
Το κτίριο είναι μεταλλική κατασκευή με πάνελ, έχει κάλυψη
500 τ.μ. και πατάρι 213 τ.μ. Ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος και
υπάρχουν πλήρης ψυκτική εγκατάσταση και σύστημα αζώτου.
Στο ισόγειο, σε ξεχωριστό χώρο προβλέπεται το κελάρι, ενώ
στο πατάρι σχεδιάζεται ο χώρος υποδοχής επισκεπτών. Η άδεια
εμφιάλωσης αποκτήθηκε στα μέσα του 2008 και τότε κυκλοφόρησε το πρώτο εμφιαλωμένο κρασί.
Η δυναμικότητα του οινοποιείου είναι 175 τόνους και η
παραγωγή του προκύπτει από συνεργασία με αμπελουργούς
που κατέχουν περίπου 90 στρέμματα αμπελώνων, αξιόλογο
μέρος των οποίων καλλιεργούνται βιολογικά. Στα απώτερα σχέδια είναι η ανάπτυξη ιδιόκτητου αμπελώνα. Αξιοποιούνται
βηλάνα, βιδιανό, σουλτανί, σοβινιόν μπλαν, κοτσιφάλι, λιάτικο, καμπερνέ σοβινιόν και σιρά.
Το πρώτο εμφιαλωμένο κρασί του κ. Κλάδου ήταν ένα λευκό από βιδιανό, που κυκλοφόρησε ενδεικτικά στα μέσα του
2007. Η γκάμα του οινοποιείου θα αρχίσει να διαμορφώνεται
ουσιαστικώς με το φετινό τρύγο.

Στο Φοίνικα
Ο δήμος Φοίνικα καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα του
νομού και έχει έδρα το παραλιακό ψαροχώρι Πλακιάς, που
αναπτύσσεται και τουριστικά. Στο δρόμο που οδηγεί εκεί, λίγο
μετά από τον Άγιο Ιωάννη και πριν το φαράγγι του Κοτσυφού,
στην είσοδο του οικισμού Κάνεβος, βρίσκεται φημισμένη ταβέρνα (τηλ.: 283 205 1053, & 283 205 1564), που ψυχή της ήταν ο
Μανόλης Ηλιάκης, γνωστός και ως «Ηλιομανόλης» (στη φωτογραφία δεξιά, δίπλα στον οινοποιό Πέτρο Ζουμπεράκη). Ο
Ηλιομανόλης αποχαιρέτισε τα εγκόσμια στις αρχές του φθινοπώρου, αλλά για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τις σπάνιες γεύσεις, όπως τα άγρια αγκιναράκια τουρσί, για παράδειγμα, η στάση στο μαγαζί του εξακολουθεί να είναι επιβεβλημένη, αφού η οικογένειά του συνεχίζει να το λειτουργεί. Εκτός
των άλλων, δίνεται και η ευκαιρία της δοκιμής δύο νέων κρασιών, που παράγονται στην περιοχή από τον ανιψιό του.

Οινοποιείο Οικογένειας Ζουμπεράκη
Ακριβώς απέναντι από του Ηλιομανόλη ξεκινά ο δρόμος
που, με βορειοδυτική κατεύθυνση, ανηφορίζει στον Κρυονερίτη (νοτιοανατολική προέκταση των Λευκών Ορέων) και σε

λιγότερο από 2 χλμ. συναντά την Καλή
Συκιά, των 120 κατοίκων. Στην είσοδο
του χωριού βρίσκεται το οινοποιείο, ενώ
λίγο μετά από τη βόρεια έξοδο είναι το
αποσταγματοποιείο της οικογένειας Ζουμπεράκη. Ο Πέτρος Ζουμπεράκης, αφού
έμεινε 7 χρόνια στην Αμερική, πέρασε
Ατσιπόπουλο
πολλές εργατοώρες σε γραφεία και σε
οθόνες υπολογιστών, ασχολούμενος με
Πρινές
μετοχές. Τα εγκατέλειψε όλα αυτά, αναΓΩΝΙΑ
ζητώντας αυτό που λέμε «ποιότητα ζωής».
Γύρισε, λοιπόν, στο χωριό του και ξεκίΑρµένοι
νησε τη νέα δραστηριότητά του, αλλά
ουσιαστικώς συνεχίζει την οικογενειακή
παράδοση. Ο παππούς Στρατής Ζουμπεράκης είχε μέσα στο χωριό καζάνι και
έφτιαχνε τσικουδιά, αλλά και χύμα κρασί. Το καζάνι υπάρχει, λειτουργεί ακόμα
Αγκουσελιανά
Καλή Συκιά
και κάθε Σεπτέμβριο, υπό την αιγίδα του
Αγ. Ιωάννης
δήμου Φοίνικα, στο χώρο αυτό γίνεται 2
σχετική γιορτή που συγκεντρώνει πάνω
από 500 τουρίστες.
ΠΛΑΚΙΑΣ
Σώζεται, επίσης, το παλιό σπίτι του
παππού, η πλήρης ανακαίνιση του οποίου βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και θα
είναι η «βιτρίνα» και το επισκέψιμο τμήμα της επιχείρησης. Σε δύο επίπεδα και σε 160 τ.μ. συνολικώς,
θα έχει εκθετήριο, πωλητήριο, χώρο γευσιγνωσίας και μουσείο.
Ακριβώς δίπλα και λίγο χαμηλότερα από το σπίτι, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο η κατασκευή του νέου σύγχρονου οινοποιείου. Σε ένα επίπεδο και σε 600 τ.μ. συνολικώς, μια μεικτή
κατασκευή με μπετόν και πάνελ περιλαμβάνει τον ενιαίο χώρο
οινοποίησης, κελάρι, 2 αποθήκες υλικών και προϊόντων, ενώ,
για ευελιξία, προβλέπονται 2 μικρές γραμμές εμφιάλωσης, η
άδεια της οποίας έχει ήδη εκδοθεί. Λίγο έξω και βόρεια από
το χωριό είναι το νέο αποστακτήριο της οικογένειας, που λειτουργεί στο όνομα του υιού Κυριάκου. Σε λειτουργία όλο το
χρόνο, παράγει 7-10 τόνους τσικουδιά το χρόνο. Μεγάλο ποσοστό της εμφιαλώνεται με το ευρηματικό όνομα ZoumbeRAKI.
Ο νόμος απαγορεύει τη χρήση της λέξης ρακί, αλλά σχεδόν όλοι οι παραγωγοί τσικουδιάς βρίσκουν τρόπους να την
περνούν σε προϊόντα όπως Κρεταράκι, Χαράκι, Λυράκι. Άλλωστε, μια τόσο βαθιά ριζωμένη συνήθεια είναι πολύ δύσκολο να
κατασταλεί άμεσα. Στα σχέδια, πάντως, του κ. Ζουμπεράκη
είναι και η κατασκευή μονάδας ξυδιού, σε 5ο ξεχωριστό χώρο
και η έναρξη εμφιάλωσης λαδιού, από του χρόνου.
Οινοποιήσεις και ενδεικτικές εμφιαλώσεις άρχισαν το 2004,
με ένα λευκό και ένα ερυθρό επιτραπέζιο κρασί. Με την οριστική έγκριση του προγράμματος και την έναρξη των κατασκευών, τον Μάρτιο του 2007, υπήρξε κάμψη, αλλά με την ολοκλήρωσή τους και με το φετινό τρύγο θα γίνει, ουσιαστικώς,
το επίσημο ξεκίνημα της παραγωγής κρασιού. Βιδιανό και λίγη
βηλάνα είναι οι ποικιλίες για το λευκό κρασί, σε 5.000 φιάλες
και λιάτικο με λίγο κοτσιφάλι για το ερυθρό, σε 20.000 φιάλες.
Στις νότιες πλαγιές του Κρυονερίτη και σε 9 διαφορετικές
τοποθεσίες ο κ. Ζουμπεράκης κατέχει 65 στρέμματα και αξιοποιεί άλλα 22 στρέμματα συνεργαζόμενων αμπελουργών. Όλα
είναι πιστοποιημένα για βιολογική γεωργία από τη Δηω. Σε
γραμμική διαμόρφωση, καλλιεργούνται ξερικά λευκές ποικιλίες, κυρίως βιδιανό, λιγότερη βηλάνα και το νεότερο θραψαθήρι, που δεν είναι ακόμα σε παραγωγή. Από ερυθρές καλλιεργούνται λιάτικο και κοτσιφάλι, σε μικρότερες εκτάσεις και πειραματικά, αγιωργίτικο και λημνιό και σε 200 μόλις πρέμνα
καμπερνέ σοβινιόν. Στους αναβαθμούς, ανάμεσα στις πεζούλες, φυτεύεται παραδοσιακά η βρώσιμη ποικιλία αχλάδι, που
υπήρχε παλιά σε όλους τους αμπελώνες σε ποσοστό 5% με
10%. Κάνει κόκκινο σταφύλι με μεγάλες ρώγες και τσαμπιά
ανάλογου μεγέθους, έχει χαρακτηριστικό και έντονο άρωμα
και δίνει ροζέ κρασί με πολύ όμορφο και έντονο χρώμα.
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Στην περιοχή αυτή οι βροχές είναι πολλές το χειμώνα,
ενώ το καλοκαίρι είναι ξηρό. Ένα ευεργετικό αεράκι ευνοεί
τη βιολογική καλλιέργεια, ενώ υπάρχει δε μεγάλη διαφορά
θερμοκρασίας, έως και 8°C από τον Πλακιά. «Όταν στον Πλακιά ψήνονται εμείς εδώ πάνω θέλουμε ζακετάκι», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ζουμπεράκης.

Εξελίξεις στο Ηράκλειο
Όταν παρουσιάσαμε το νομό Ηρακλείου γράψαμε πως
εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική από όλους τους νομούς της
χώρας. Λίγους μήνες μετά, ιδού δύο νέα οινοποιεία και ένας
ακόμα παραγωγός εμφιαλωμένου κρασιού, προς επιβεβαίωση
της διαπίστωσης.

Οινοποιείο Στραταριδάκη
Δυτικά από τα Άνω Καστελιανά του δήμου Αρκαλοχωρίου
και στη θέση Άγιοι Απόστολοι (μετόχι της Μονής Σινά) δεν
βρίσκεται μόνο το νοτιότερο οινοποιείο της Κρήτης, αλλά και
όλης της Ελλάδας. Ανήκει στους αδελφούς Κωστή και Μανόλη Στραταριδάκη, που είναι τέταρτη γενιά αμπελουργών και
έχουν κάνει και οι δύο σπουδές γεωπονίας στη Ρουμανία. Το
κτήμα τους, συνολικής έκτασης 300 στρεμμάτων, περιβάλλει
το κτίριο. Το αγόρασε το 1955 ο πατέρας τους, Αριστείδης και
το ανάπτυξε με την υποστήριξη της μητέρας Σοφίας, η οποία
ασχολείται μια ζωή με τα αμπέλια. «Σε αυτούς οφείλονται όλα»,
λένε με συγκίνηση τα δυο αδέλφια. Τα αμπέλια εκτείνονται σε
130 ενιαία στρέμματα (μια από τις λίγες περιπτώσεις ενιαίου
ιδιόκτητου αμπελώνα στην Κρήτη). Το υπόλοιπο κτήμα έχει
ελιές και φιστίκια Αιγίνης. Από πάππου προς πάππο αμπελουργοί, οι αδελφοί Στραταριδάκη μεγάλωσαν μέσα στα αμπέλια. Πριν από 10 χρόνια άρχισαν να καλλιεργούν την ιδέα να
κάνουν το δικό τους κρασί και πράγματι, πριν από 4 χρόνια
έκαναν 20 τόνους, που το διέθεσαν χύμα, με πολύ καλή αποδοχή. Μέχρι τότε διέθεταν τα σταφύλια τους ή στο συνεταιρισμό Αρχανών ή σε μεγάλο ιδιόκτητο οινοποιείο του νομού.
Το 2005 αποφάσισαν οριστικώς την κατασκευή του οινοποιείου. Με δικά τους χρήματα έφτιαξαν το παραγωγικό σκέλος
και με χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2006 να κατασκευάζουν και το επισκέψιμο τμήμα, εμπρός από το παραγωγικό. Σήμερα, ένα πλήρες
και επισκέψιμο οινοποιείο, με πιστοποίηση ISO 22000, είναι ήδη
μέλος του Δονη και σκοπεύει να παίξει σημαντικό ρόλο στα οινικά και στα οινοτουριστικά δρώμενα του νομού Ηρακλείου.
Το κτήμα βρίσκεται στο νότιο οδικό άξονα του νομού, ανάμεσα στον Κάστελο, με τις 99 εκκλησίες (και το μύθο για τις
100) και τα Αστερούσια. Το διασχίζει ο Αναποδιάρης, ο μεγαλύτερος ποταμός της Κρήτης. Τα εδάφη είναι αργιλοπηλώδη,
μέσης σύστασης, με χαμηλό ασβέστιο. Το κλίμα είναι, γενικώς,
ξηροθερμικό, αλλά κάπως δροσερότερο στην περιοχή, με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μέρας – νύχτας. Στα 130 στρέμματά του καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες: βηλάνα, βιδιανό, θραψαθήρι, μοσχάτο Σπίνας, ασύρτικο και σαρντονέ οι λευκές και
κοτσιφάλι, μαντηλάρι, καμπερνέ σοβινιόν, μερλό και σιρά οι
ερυθρές. Άλλα 70 στρέμματα συγγενών πρόκειται να αξιοποι-
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ηθούν. Το οινοποιείο αποτελείται από δύο μέρη, πίσω του είναι
αμπέλια και στο βάθος, δίπλα – δίπλα, το πατρικό και το σπίτι του Κωστή Στραταριδάκη. Μετά την αυλή με τους κυβόλιθους είναι το κτιστό επισκέψιμο τμήμα και ακριβώς πίσω του
τα γραφεία. Περιλαμβάνει μπάρα και ράφια και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 50 ατόμων. Το καλοκαίρι του 2008 δέχθηκε μεμονωμένους επισκέπτες, κυρίως δυτικοευρωπαίους, αλλά
από το επόμενο θα έχει συνεργασία και με τουριστικά γραφεία.
Ακριβώς πίσω και σε επαφή, είναι η μεταλλική κατασκευή που
στεγάζει το παραγωγικό τμήμα. Ο εξοπλισμός του είναι σύγχρονος, με πολλές μικρές δεξαμενές συνολικού όγκου 2000hl.
Πιεστήριο, εμφιαλωτική και όλες οι δεξαμενές έχουν εγκατάσταση αζώτου, ενώ πλήρες σύστημα ψύξης υποστηρίζει την
οινοποίηση. Επίσης, υπάρχει και ένα μικρό χημείο. Το κελάρι
έχει τώρα 55 βαρέλια, μισά – μισά γαλλικά και αμερικανικά, με
μικρό πορώδες και μεσαίο προς ισχυρό κάψιμο, αλλά έχει τη
δυνατότητα για τουλάχιστον άλλα τόσα.
Η πρώτη ενδεικτική εμφιάλωση έγινε με τον τρύγο του
2007, με τρία λευκά και τρία ερυθρά κρασιά, σε σύνολο 16.500
φιαλών. Από αυτές, ο λευκός Χρυσαφίς ήταν το κύριο προϊόν,
τοπικός Κρήτης από βηλάνα, μοσχάτο Σπίνας και σαρντονέ,
σε 6.000 φιάλες. Όλα τα άλλα εμφιαλώθηκαν αρχικώς σε 2.000
φιάλες το καθένα. Με τον τρύγο του 2008 η γκάμα του οινοποιείου θα διαμορφωθεί πληρέστερα.

Οινοποιείο Αφών Μαραγκάκη
Στο δρόμο που από το Ηράκλειο οδηγεί στο Βενεράτο, στη
θέση Σταυρακιανή Καμάρα, περί το μισό χιλιόμετρο πριν από
τη διασταύρωση για Δαφνές, στη δυτική πλευρά του δρόμου,
είναι ένας σταθμός καυσίμων και πίσω του το νεότερο οινοποιείο του νομού Ηρακλείου. Βενζινάδικο και οινοποιείο ανήκουν στους αδελφούς Αντώνη και Μανόλη Μαραγκάκη. Το
οινοποιείο είναι μεταλλική κατασκευή, με κάλυψη 250 τ.μ.,
συνολικό εμβαδόν 500 τ.μ. και δυναμικότητα 500hl. Ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2008, ενώ απομένουν η ολοκλήρωση
της αίθουσας γευσιγνωσίας και η τοποθέτηση κλιματισμού σε
όλους τους χώρους. Την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη του
εμφιάλωση. Έχει σύγχρονο εξοπλισμό, συστήματα ψύξης και
αζώτου σε όλες τις δεξαμενές και φιλοξενεί στο κελάρι του 25
γαλλικά δρύινα βαρέλια. Οι αδελφοί Μαραγκάκη κατέχουν 25
στρέμματα με βηλάνα και σιρά και αξιοποιούν άλλα 15 στρέμματα συνεργαζόμενων αμπελουργών, φυτεμένα με σοβινιόν
μπλαν και κοτσιφάλι. Με αυτές τις ποικιλίες εμφιάλωσαν και
τα πρώτα τους κρασιά με το κοινό όνομα Ηλιόγερμα, τοπικοί
οίνοι Κρήτης και τα δύο από 5.000 φιάλες το καθένα, με τη
φροντίδα της οινολόγου Σοφίας Μιχελουδάκη.

Ιερά Μονή Αγκαράθου
Σε βραχώδες έξαρμα (380 μ.) μιας μεγάλης λοφοσειράς,
ανάμεσα στα χωριά Σαμπάς του δήμου Θραψανού και Σγουροκεφάλι του δήμου Επισκοπής, βρίσκεται η μονή Αγκαράθου,
πιθανότατα επάνω σε ερείπια παλαιότερης μονής. Είναι ανδρώο
μοναστήρι και οι πηγές βεβαιώνουν την ιστορία του από τον

16ο αιώνα. Θα πρέπει, όμως, να είναι τουλάχιστον έναν αιώνα
παλαιότερο, αφού στα 1550 είχε ήδη οργανωμένη βιβλιοθήκη.
Ανάμεσα στις πολλές εκτάσεις και στα μετόχια που κατέχει, στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ένας αμπελώνας
175 στρεμμάτων περίπου, κοντά ένα χιλιόμετρο πριν από το
μοναστήρι, στη θέση Κάμπος, καλλιεργείται συστηματικά με
10 οινοποιήσιμες και 2 επιτραπέζιες ποικιλίες: βηλάνα, μαλβαζία του Κιάντι, σουλτανί και ροζακί οι λευκές και κοτσιφάλι, μανδηλαριά, μοσχάτο μαύρο, γκρενάς ρουζ, καμπερνέ σοβινιόν, καρινιάν, μουρβέντρ και σιρά οι ερυθρές. Από το 2008 η
καλλιέργεια του αμπελώνα γίνεται βιολογικά (ΒιοΕλλάς). Ψυχή
αυτής της δραστηριότητας είναι ο ηγούμενος πατέρας Γεράσιμος και αρωγός ο πατέρας Μύρων, ο οποίος έχει σπουδάσει

γεωπόνος. Εκτός από τα αμπέλια η μονή έχει και ελιές και
παρήγαγε λάδι από καιρό. Στις αρχές του 2008 κυκλοφόρησαν
δύο δικά της εμφιαλωμένα κρασιά, που τα παρουσίασε σε περίπτερό της, στην ετήσια έκθεση τροφίμων – ποτών στις Γούρνες. Αν και στο κτίριο της μονής υπάρχουν χώροι και εργαλεία
που υποδηλώνουν οινοποιητική δραστηριότητα στο παρελθόν, η μονή δεν έχει σύγχρονο οινοποιείο. Από εφέτος, τα δύο
κρασιά της θα οινοποιούνται και θα εμφιαλώνονται σε κοντινό συνεταιριστικό οινοποιείο. Πρόκειται για ένα λευκό τοπικό Κρήτης από μαλβαζία και ένα επιτραπέζιο παλαιωμένο ερυθρό από μουρβέντρ, σε 7.000 φιάλες το καθένα και σε πολύ
προσιτές τιμές. Με τον τροποποιημένο νόμο για τον τοπικό
Ηρακλείου και το ερυθρό θα γίνει τοπικός οίνος.

Δίκτυο οινοΠοιών νομών Χανίων - Ρεθύμνου
Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του κρητικού κρασιού, οι οινοποιοί του νησιού αναδεικνύονται πρωτοπόροι και στο ζήτημα της συνεργασίας. Έτσι, μετά από την ίδρυση και
την πολύ πετυχημένη λειτουργία του
Δονη (Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου) έχουμε τώρα και την ίδρυση
του Δικτύου Οινοποιών Νομών Χανίων
– Ρεθύμνου, το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο, τον
Ιούλιο του 2008 και έχει ήδη υπογραφεί από 11 οινοποιητικές μονάδες.
Από τα πρώτα κιόλας βήματα του Δονη
ήταν εκπεφρασμένη επιθυμία των στελεχών του να μεταλαμπαδεύσουν και
να επεκτείνουν το πνεύμα της συνεργασίας στους παραγωγούς όλου του
νησιού, με απώτερο σκοπό το συνολικό δίκτυο των οινοποιών. Έτσι είχαν σε
«στενό μαρκάρισμα» τους συναδέλφους τους από τους άλλους νομούς,
μεταφέροντας εμπειρίες και προβάλλοντας επιτεύγματα. Για την ίδρυση του
δικτύου Χανίων – Ρεθύμνου καθοριστική ήταν μια συνάντηση που έγινε
στις 7 Ιουλίου 2008. Σε αυτήν παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 12 οινοποιείων από τα Χανιά, 2 από το Ρέθυμνο και
εκπρόσωποι της νομαρχίας Χανίων και
του Οαδυκ (Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης). Εκεί, τριμελής αντιπροσωπεία του Δονη (Ν. Μηλιαράκης, Μ.
Ταμιωλάκης, Ν. Δουλουφάκης) παρουσίασε τους Δρόμους του Κρασιού Νομού
Ηρακλείου και μοιράστηκε με τους οινοποιούς των Χανίων και του Ρεθύμνου
τις έως τότε εμπειρίες στο θέμα της
δικτύωσης, όπως επίσης και τα οφέλη
που προέκυψαν εξ αυτής. Ο Στράτος
Μηλιδάκης, ως εκπρόσωπος του Οαδυκ,
παρότρυνε τους εκπροσώπους των οινοποιείων να συνεργαστούν και επεσήμανε ότι ο οργανισμός θα βοηθήσει με
οποιοδήποτε τρόπο τέτοιες πρωτοβουλίες να πάρουν σάρκα και οστά. Επίσης, ο Στέφανος Μαρκουλάκης, ως
εκπρόσωπος της Νομαρχίας Χανίων,

δήλωσε ότι η Νομαρχία και ο Νομάρχης έχουν τη θέληση να βοηθήσουν με
κάθε τρόπο (χρηματικά, με τεχνογνωσία, υλικά κ.λπ.) το δίκτυο. Το σπουδαίο είναι ότι όλοι κατάλαβαν πόσο
σημαντική είναι η δημιουργία αυτού
του δικτύου και στη δυτική Κρήτη, ώστε
όλοι οι οινοποιοί (Χανιά – Ρέθυμνο) να
ασχοληθούν σαν μία ομάδα με τα τοπικά προβλήματα που τους απασχολούν.
Ακόμα σπουδαιότερο ήταν ότι έγινε
κοινή πεποίθηση η ανάγκη συνεργασίας όλων των οινοποιών στην Κρήτη.
Έτσι, συζητήθηκε για πρώτη φορά η
«Δικτύωση των Δικτύων» ως προοπτική και τελικός σκοπός για την από κοινού προώθηση του κρητικού αμπελώνα και οίνου.
Η πρώτη συνάντηση τέλειωσε με επιτυχία και πάραυτα ορίστηκε η επόμενη. Αμέσως μετά τη συμφωνία των οινοποιών για την επόμενη συνάντηση, ο
κ. Μαρκουλάκης χορήγησε στο «υπό
κατασκευήν» δίκτυο, ένα περίπτερο
18 τ.μ. στην έκθεση του Αγροτικού
Αύγουστου στα Χανιά, για την πρώτη
τους από κοινού εμφάνιση. Κατά τη
δεύτερη συνάντηση (15 Ιουλίου) ορίστηκαν οι Αντώνης Ντουράκης (Οινοποιείο Ντουράκης Ανδρέας), Ασπασία
Λουπάκη (Κτήμα Λουπάκη) και Νίκος
Μπιρουράκης (Ι. Μ. Αγίας Τριάδος) ως
συντονιστές της ομάδας αυτής. Στα
πρότυπα του Δονη συντάχθηκε το καταστατικό, που εστάλη στο Πρωτοδικείο,
εγκρίθηκε και υπογράφηκε. Το Δίκτυο
Οινοποιών νομών Χανίων – Ρεθύμνου
(Δονχρ) είναι πλέον γεγονός και έχει
ως μέλη 9 οινοποιεία από το νομό Χανίων
και 2 από το νομό Ρεθύμνου (Αγρ. Συν.
Μάζας Σελίνου, Αμπελώνες Καραβιτάκη, Ι. Μ. Αγίας Τριάδας, Κτήμα Λουπάκη, Μαντρέ, Nostos Μανουσάκη, Ντουρουντάκης Βαγγέλης, Οινοποιείο Ντουράκης Ανδρέας, Οινοποιείο Πνευματικάκη, εκ Χανίων και Αμπελώνες Οικογένειας Ζουμπεράκη και Οινοποιείο
Κλάδου, εκ Ρεθύμνου).

Στο πλαίσιο του Αγροτικού Αύγουστου, που διεξήχθη στο παλιό τελωνείο Χανίων, 1-10/8/2008, το δίκτυο
πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση. Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
ένα κρασί από κάθε οινοποιείο και να
πληροφορηθούν για το δίκτυο και για
κάθε μέλος του ξεχωριστά. Φαίνεται
πως όπως έγινε στο Οινόραμα 2008,
από δω και πέρα, στις διάφορες εκθέσεις ανά την Ελλάδα θα βλέπουμε οινοποιούς από όλη την Κρήτη σε κοινή

εμφάνιση. Γιατί, δεν μπορεί, θα βρεθεί τρόπος να ενταχθούν και τα 4 οινοποιεία από το νομό Λασιθίου, τα οποία
ωστόσο ενημερώνονται συστηματικά
από το Δονη και πυκνώνουν την παρουσία τους στις δράσεις του.
Εκτός, όμως, από το ζήτημα της
συνεργασίας, οι παραγωγοί Ηρακλείου και Λασιθίου έχουν ένα επιπλέον
λόγο να είναι ευτυχείς. Τον περασμένο Μάρτιο, με γενναίες, αλλά και αναγκαίες αποφάσεις, τροποποιήθηκαν
ριζικά οι τοπικοί οίνοι των δύο νομών,
ο Λασιθίου με το ΦΕΚ 362Β/050308
και ο Ηρακλείου με το ΦΕΚ 391Β/070308.
Τώρα, επιτέλους, βιδιανό, δαφνί, μοσχάτο Σπίνας και πλυτό συμμετέχουν ισότιμα και οι παραγωγοί έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσουν τις
προσπάθειες για την ανάδειξη των ποικιλιών του νησιού τους.

