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WWW.OINOLOGIA.GR

H 
είναι πλέον και στο διαδίκτυο!

Από το 2019, η διανομή του περιοδικού μας θα γίνεται και 
δωρεάν μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα μας. 

Επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και ιδιώτες επαγγελματίες θα μπορούν 
να έχουν την Οινολογία στην οθόνη τους, ένα μόλις κλικ μακριά!

Για να μας διαβάζετε θα πρέπει να:

1. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση www.oinologia.gr/registration.

2. Να καταχωρήσετε -εφόσον συναινείτε με την πολιτική απορρήτου μας- το 
email σας στο αντίστοιχο πεδίο.

3. Να μπείτε στο email που δηλώσατε και να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας 
στη λίστα μας.

4. Να καταχωρήσετε το vip pass (5ψήφιος κωδικός) που 
θα σας ανακοινωθεί στα σημεία της ιστοσελίδας 
που απαιτούν συνθηματικό.

5. Να απολαύσετε το διάβασμα!

*Με το vip pass μπορείτε να επανέρχεστε 
στην ιστοσελίδα μας, όποτε και όσες 
φορές το επιθυμείτε, ως εκ τούτου 
παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τον 
κωδικό προκειμένου να εξασφαλίσετε 
την ομαλή είσοδό σας.

*Για να διατηρήσετε την πρόσβασή 
σας στα τεύχη του περιοδικού, θα 
πρέπει να παραμένετε γραμμένοι 
στο newsletter μας, ώστε να 
παραλαμβάνετε το εκάστοτε vip pass, το 
οποίο θα ανανεώνεται με κάθε νέα έκδοση.





Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε
οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την άδεια του εκδότη.

@OINOLOGIAWWW.OINOLOGIA.GR

READ US: FOLLOW US:

INFO@OINOLOGIA.GR

CONTACT US:

Επαγγελματικό περιοδικό για το κρασί, το αμπέλι και τα 
ελληνικά αλκοολούχα ποτά. Kυκλοφορεί δωρεάν 2 φορές 

τον χρόνο και διανέμεται έντυπα στις επιχειρήσεις των 
ανωτέρω κλάδων και διαδικτυακά στους επαγγελματίες του 

χώρου μέσω της ιστοσελίδας μας.

ΕΚΔΟΣΗ:

Αγγελική - Μαρία Βέκιου
Nικ. Πλαστήρα 21, τ.κ. 15451, Ν. Ψυχικό, Αττική

τηλ. 210.6716932

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Τζέλα Βέκιου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Γιώργος Βέκιος

* TΟ D-FiLES ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΟ 

ΠΕΡΊΟΔΊΚΟ ΓΊΑ ΤΟ ΚΡΑΣΊ, ΤΗΝ ΜΠΊΡΑ ΚΑΊ ΤΑ SPIRITS 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΊ ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟ 

ΚΑΊ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΑΔΩΝ.

‘ΠΙΕΙΤΕ’ ΤΟ ΜΟΝΟΡΟΥΦΙ ΣΤΟ
WWW.DRINKSFILES.GR

Τα δεδομένα που διατηρεί το περιοδικό δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο σε 
ανώτατες εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές αν και εφόσον ζητηθούν με επίσημο και νόμιμο τρόπο.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: 

Γιώργος Βέκιος | Tζέλα Βέκιου | Ειρήνη Τσιριγώτη 

Δημήτρης Καραχάλιος | Λευτέρης Φωκαεύς

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ: 

Σωτήρης Αρβανιτίδης | Κάλλια Δρόσου | Θοδωρής 

Ζαζόπουλος | Χρήστος Ζαχαρόπουλος | Κλεοπάτρα Νομικού 

ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ
D-FiLES SPRING 2019



O Όµιλος AEB είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή εξοπλισµού για την επεξεργασία και τον καθαρισµό 
στους τοµείς του οίνου, των τροφίµων και των ποτών. Χάρη σε μια ολοκληρωμένη πρόταση, είναι σε θέση 
να ικανοποιήσει οποιαδήποτε παραγωγική ανάγκη. Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα για την τρυγική 
σταθεροποίηση, μετρητές, δοσομετρητές, εξοπλισμό επίπλευσης, συστήματα παρακολούθησης της 
ζύμωσης, μηχανήματα υγιεινής και καθαρισμού, καθώς και λίπανσης των γραμμών εμφιάλωσης. Η σειρά 
ολοκληρώνεται με μεμβράνες, Housing και συστήματα μικροδιήθησης.
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AEB Spa
Via Vittorio Arici, 104

S. Polo 25134 Brescia (IT)
+39 030 23071

info@aeb-group.com
aeb-group.com

 

E-FLOT

Διαύγαση
του μούστου

HOUSING

LUBIMATIC

Λίπανση

MICROSAFE

Δοσομετρητής
οξυγόνου & ταννίνων

STABYMATIC

Τρυγική
σταθεροποίηση

MULTIFOAM

Νεφελοποίηση
επιφανειών

 

Μεµβράνες
φιλτραρίσµατος

CTRL-FERM

Σύστημα διαχείρισης
της ζύμωσης

O Όµιλος AEB είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή εξοπλισµού για την επεξεργασία και τον καθαρισµό 
στους τοµείς του οίνου, των τροφίµων και των ποτών. Χάρη σε μια ολοκληρωμένη πρόταση, είναι σε θέση 
να ικανοποιήσει οποιαδήποτε παραγωγική ανάγκη. Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα για την τρυγική 
σταθεροποίηση, μετρητές, δοσομετρητές, εξοπλισμό επίπλευσης, συστήματα παρακολούθησης της 
ζύμωσης, μηχανήματα υγιεινής και καθαρισμού, καθώς και λίπανσης των γραμμών εμφιάλωσης. Η σειρά 
ολοκληρώνεται με μεμβράνες, Housing και συστήματα μικροδιήθησης.

SPINDAL HELLAS Ltd
14th km Thessaloniki-Poligirou

P.O Box 60039, pc 57001, 
Thermi-Thessaloniki (GR)

+30 2310 465 247-8  
info@spindalhellas.gr

spindalhellas@gmail.com

AEB Spa
Via Vittorio Arici, 104

S. Polo 25134 Brescia (IT)
+39 030 23071

info@aeb-group.com
aeb-group.com

 

E-FLOT

Διαύγαση
του μούστου

HOUSING

LUBIMATIC

Λίπανση

MICROSAFE

Δοσομετρητής
οξυγόνου & ταννίνων

STABYMATIC

Τρυγική
σταθεροποίηση

MULTIFOAM

Νεφελοποίηση
επιφανειών

 

Μεµβράνες
φιλτραρίσµατος

CTRL-FERM

Σύστημα διαχείρισης
της ζύμωσης

AEB Exclusive Dealer

SPINDAL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΩΝ ΕΠΕ

Τ.Θ. 60039, Τ.Κ. 57001
ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (GR)

Τηλ: 2310 465247 | www.spindalhellas.gr
info@spindalhellas.gr

spindalhellas@gmail.com
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Σύστημα διαχείρισης
της ζύμωσης

Η εταιρεία SPINDAL ΕΛΛΑΣ, ως εξειδικευμένη στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας των Οίνων και των Aποσταγμάτων 
τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ανάγκη των Oινοποιείων με πλήρη 
γκάμα πρωτοπόρων Οινολογικών προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου ΑΕΒ. Η νέα πρόταση της εταιρείας 
αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό των Oινοποιείων για τρυγική σταθεροποίηση, μετρητές, δοσομετρητές, εξοπλισμό 
επίπλευσης, συστήματα παρακολούθησης της ζύμωσης, μηχανήματα υγιεινής και καθαρισμού καθώς και λίπανσης των 
γραμμών εμφιάλωσης. Η σειρά ολοκληρώνεται με μεμβράνες, Housing και συστήματα μικροδιήθησης του οίκου Δανίας 
Danmil-ΑΕΒ Group.
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Editorial

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η λαμπρή πορεία στο εξωτερικό & 
οι δυνατότητες εξέλιξης στην Ελλάδα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ξένα μοντέλα οινοτουρισμού

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Έρευνα συμπεριφοράς & 
προτιμήσεων των επισκεπτών στην Ελλάδα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Συνέντευξη Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) 

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Οινοποιείο και οινοτουρισμός

Συνέντευξη Tonnellerie Radoux

Η πλαστικότητα της ποικιλίας Chardonnay 
απέναντι στο κλίμα

Χιτοζάνη: μια καινοτόμος προσέγγιση για ήπια 
οινοποίηση

Το ροζέ του ηλίου

DroneAgronomics: εξειδικευμένη υπηρεσία 
αμπελουργίας ακριβείας

Οίκος Vicard - Σύγχρονες τάσεις & καινοτομίες 
στη βαρελοποιία

Διαχείριση αποβλήτων

Αρχές του κλαδέματος παραγωγής
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Ήρθε άραγε το τέλος των υψηλόβαθμων 
κρασιών;

Προζυμωτική βιοπροστασία σε σταφύλια και 
γλέυκος

Παρουσίαση: Κρητική Αμπελογραφία

Οικολογικές φιάλες από φυτικές ίνες

Ο πόλεμος των άστρων στα αμπέλια 
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EDITORIAL

BEKIOU T.

ΤΖΕΛΑ ΒΕΚΙΟΥ
Εκδότης
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,

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ!
Μέσα στις επόμενες σελίδες θα βρείτε να σας περιμένει -μεταξύ άλλων- ένα ειδικό αφιέρωμα 

γύρω από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα: τον Οινοτουρισμό. 

Όντας μία εκ των καλεσμένων του 3ου θεματικού SETE workshop με τίτλο «Το κρασί συναντά τον 
τουρισμό», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέ-
λου & Οίνου και πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 στο Impact Hub Athens βεβαιώθηκα 
ακόμα μία φορά για τη σημαντικότητα της ενίσχυσης της οινογαστρονομικής εμπειρίας του επι-
σκέπτη η οποία θα προκαλέσει την αύξηση των ωφελειών για όλους εμπλεκομένους κλάδους.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας, όπως 
πολύ σωστά τόνισε ο πρόεδρος της ΕΔΟΑO κ. Βαγγέλης Αργύρης, ώστε να συνδημιουργή-
σουμε αξιομνημόνευτες εμπειρίες αφού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Γιάννη Ρέτσο, 
δεν αρκεί μόνο να προσφέρονται υψηλής ποιότητας κρασιά και ξενοδοχειακά καταλύματα.

Δύο σπουδαίοι φορείς του αμπελοοινικού κλάδου που ήδη κινούνται σε αυτούς τους ρυθμούς 
είναι οι «Wines of Crete» και «Οίνοι Βορείου Ελλάδος». Ο πρώτος, μετρώντας 29 επισκέψιμα 
οινοποιεία - μέλη έχει δημιουργήσει 10 μοναδικές ημερήσιες οινοδιαδρομές που υπόσχονται να 
«διηγηθούν» στον επισκέπτη την οινική παράδοση της Κρήτης. Ο δεύτερος αποτελείται από 27 επι-
σκέψιμα οινοποιεία και 60 συνεργαζόμενα μέλη, προσφέροντας στο κοινό 8 ξεχωριστές οινικές δια-
δρομές με πλήθος δραστηριοτήτων: ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες, μουσεία οίνου κ.λπ. που σίγουρα 
θα μυήσουν κάθε έναν που θα τους ακολουθήσει στη βορειοελλαδίτικη οινική κουλτούρα. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρω ότι το 2017 επισκέφθηκαν τα οινοποιεία της Β. Ελλάδας 100.000 τουρίστες. 

Όπως φαίνεται το κεφάλαιο «Οινοτουρισμός» έχει μόλις ανοίξει και προβλέπεται μεγάλο, αφού 
αναμένεται όχι μόνο να προσφέρει άμεσο κέρδος στις οινικές επιχειρήσεις αλλά παράλληλα -με 
τους σωστούς χειρισμούς- να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στο κρασί και τον επισκέ-
πτη χτίζοντας μία οινική κουλτούρα και προσφέροντας τελικά μακροπρόθεσμο κέρδος σε ολό-

κληρο τον αμπελοοινικό κλάδο. 
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Η ΛΑΜΠΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Δημοσιογράφος

Ξεκινώντας με τον επίσημο ορισμό που δίνει το κράτος για 
την έννοια του Οινοτουρισμού, αναφέρουμε ότι πρόκει-

ται για μια ειδική μορφή τουρισμού που αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης 
σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και 
οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα 
οι αμπελώνες. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυα-
στικά με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια 
και την οινική παραγωγή. (1)

Στην πραγματικότητα όμως, ο ολοκληρωμένος Οινοτουρι-
σμός είναι κάτι πολύ περισσότερο. Σαν υποκατηγορία του 
αγροτουρισμού, δηλαδή εκείνης της μορφής θεματικού του-
ρισμού που ενσωματώνει την επιθυμία κάποιου να επισκε-

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

φθεί ένα αγρόκτημα με σκοπό να έρθει σε άμεση επαφή με 
την αγροτική ζωή και την ύπαιθρο γενικότερα, ο Οινοτουρι-
σμός είναι μία σύγχρονη τάση που καλείται να προσφέρει 
στον οινόφιλο μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. (2)

Το κρασί που παράγεται σε μία δημοφιλή οινοπαραγωγική 
περιοχή, αν και αποτελεί το πρωταρχικό κίνητρο για να την 
επισκεφθεί κάποιος, δεν αποτελεί πάντα αυτοσκοπό. Ο οίνος 
είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο που συνδέε-
ται με την παράδοση του κάθε τόπου έτσι η γνωριμία με την 
ιστορία και τις εκφάνσεις του στην καθημερινότητα των κατοί-
κων καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για κάθε οινόφιλο-ε-
πισκέπτη. Η Αλεμπάκη (2012, σ.16) αναφέρει ότι πέρα από 
την κλασική επίσκεψη στους αμπελώνες και την ξενάγηση 

EBIKETHERIVIERA.COM
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σε οινοποιεία, ο «αληθινός» Οινοτουρισμός περιλαμβάνει 
και τη συμμετοχή των επισκεπτών σε εκθέσεις οίνου, οινικά 
φεστιβάλ και άλλες συναφείς εκδηλώσεις με γευσιγνωσία και 
αγορά οίνων ή και άλλων αμπελοοινικών προϊόντων στον 
τόπο παραγωγής τους. Ωστόσο, είναι σαφές ότι για να γίνουν 
πραγματικότητα τα παραπάνω και να προσφέρεται στον ταξι-
διώτη ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν προϋποτίθε-
ται στοχοθέτηση, σχεδιασμός, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
φιλοξενίας και εμπειριών αναψυχής, επιμόρφωσης και πολιτι-
σμού με βασικό άξονα το κρασί (3).

Στη συνέχεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο οινοτουρι-
σμός ως μορφή θεματικού τουρισμού, πέρα από τον αγρο-
τουρισμό, «αγγίζει» κι άλλες κατηγορίες ειδικού τουρισμού, 
όπως είναι εκείνες του οικοτουρισμού, του γαστρονομικού 
τουρισμού αλλά και του βιωματικού τουρισμού για τους εξής 
λόγους:

Ο ταξιδιώτης έρχεται σε άμεση επαφή με τη φύση και απο-
λαμβάνει το τοπίο χωρίς να συντελείται οποιαδήποτε άλλη 
παρέμβαση στο περιβάλλον, γεγονός που συμμόρφωνεται 
με τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης. Ακόμα, οι δοκιμές 
κρασιών νέας εσοδείας αλλά και οι συναρπαστικές κάθετες 
δοκιμές οίνου μπορούν να συνδυαστούν με τα κατάλληλα 
τοπικά εδέσματα, προβάλλοντας έτσι τη γαστρονομική 
παράδοση της εκάστοτε περιοχής ενώ οι βιωματικές εμπει-
ρίες σε όλες τις δραστηριότητες του οινοποιείου από την 
παραγωγή με τη συμμετοχή στον τρύγο μέχρι και την οινο-
ποίηση, μπορούν να ολοκληρωθούν με τη μαγεία της γευσι-
γνωσίας. 

Ακολούθως, διαβάζοντας το άρθρο του ταξιδιωτικού δημο-
σιογράφου Anthony Peregrine στη Βρετανική εφημερίδα 
Telegraph, μαθαίνουμε ότι ο Οινοτουρισμός στο εξωτερικό 
παρουσιάζει μεγάλη απήχηση με τον κλάδο να βλέπει τα 
κέρδη του να μεγεθύνονται το 2018. Ο κος Peregrine μας 
εξηξεί ότι αυτό συμβαίνει γιατί η κατανάλωση κρασιού έχει 
αυξηθεί και οι προτιμήσεις των καταναλωτών δεν επικεντρώ-
νονται μονάχα στις ετικέτες φημισμένων οινικών περιοχών 
αλλά και σε διάφορες άλλες ανά τον κόσμο. Επιπλέον, η 
δομή της τουριστικής βιομηχανίας έχει αλλάξει και ενώ στο 
παρελθόν οι επισκέπτες ήταν κυρίως άντρες μέσης ηλικίας 
με υψηλό εισόδημα και συχνά επαγγελματίες του αμπελο-
οινικού κλάδου, σήμερα, το κοινό του Οινοτουρισμού είναι 
αρκετά διαφορετικό. Ζευγάρια, νεότεροι άνθρωποι αλλά και 
μικρές παρέες φίλων δείχνουν όλο και περισσότερο ενδι-
αφέρον για να γνωρίσουν τον τρόπο αλλά και το τόπο που 
παράγεται το αγαπημένο τους κρασί. Τέλος, επισημαίνει ότι 
τα ταξίδια έχουν γίνει φθηνότερα και ευκολότερα ενώ το ίδιο 
το κρασί συνήθως παράγεται σε περιοχές εξαιρετικού φυσι-

κού κάλλους, που θα ήθελε να επισκεφθεί έτσι κι αλλιώς ο 
καθένας στη ζωή του. (4)

Αναλυτικότερα, ο Οινοτουρισμός σύμφωνα και με τις ταξιδι-
ωτικές ενώσεις χωρών του εξωτερικού σημειώνει λαμπρή 
πορεία. Για παράδειγμα, 27 εκατομμύρια Αμερικανών ταξιδι-
ωτών κάνουν κάθε χρόνο ταξίδια αναψυχής, που περιλαμ-
βάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαγειρική και 
το κρασί. Στην Ιταλία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε περί-
που πέντε εκατομμύρια ταξιδιώτες, αποφέροντας έσοδα 2,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ το 30% των επισκεπτών του 
Bordeaux της Γαλλίας, το επιλέγουν για το οινικό ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει.

Παρ’ όλη τη μακραίωνη παράδοση στην παραγωγή οίνων 
υψηλής ποιότητας, ο λεγόμενος «Παλιός Κόσμος» που περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ουγγαρία δεν έχει ανα-
πτύξει πλήρως τις δυνατότητές του στον κλάδο του Οινο-
τουρισμού. Αντίθετα, η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Χιλή, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αμερική ακόμα και η Κίνα, που 
ανήκουν στον «Νέο Κόσμο» έχουν σημαντική δυναμική στον 
κλάδο και τον αξιοποιούν στο έπακρο για να προωθήσουν 
τα προϊόντα τους. (5)

Στρέφοντας το φακό της έρευνας στην Ελλάδα, ανακαλύ-
ψαμε ότι ο Οινοτουρισμός είναι σε πρώιμα στάδια έχοντας 
κάνει τα πρώτα δειλά βήματα μόλις πριν από δύο δεκαετίες. 
Η νομοθεσία που ορίζει τις τεχνικές, λειτουργικές και ειδι-
κές προδιαγραφές που απαιτούνται για να λάβει μια οινο-
τουριστική επιχείρηση το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου 
(ΣΕΟ) θεσπίστηκε με απόφαση της κυβέρνησης το 2015 με 
κάποιες επιπλέον τροποποιήσεις στις διατάξεις, τον Αύγου-
στο του 2018.

Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις των ειδικών αποφαίνονται στο 
γεγονός ότι ο Οινοτουρισμός είναι μία επιχειρηματική δρα-
στηριότητα που θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά επικερ-
δής για τη χώρα μας και να τη βοηθήσει να ξεπεράσει την 
οικονομική κρίση μιας και με σωστό εθνικό στρατηγικό σχε-
διασμό, η Ελλάδα θα μπορέσει να αποτελέσει ένα σημα-
ντικό οινικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Μάλιστα, ο Οινοτουρισμός θα μπορούσε να γίνει ένας άρι-
στος μοχλός ανάπτυξης και να δώσει θέσεις εργασίας στην 
αιμορραγούσα επαρχία καθώς τα οινοποιεία δραστηριοποι-
ούνται συνήθως μακριά από τα μητροπολιτικά κέντρα. Είναι 
γνωστό, ότι η χώρα μας διαθέτει αξιόλογες γηγενείς ποικι-
λίες, τεχνολογία στην οινοποίηση, πλούσια γαστρονομική 
παράδοση και αν μη τι άλλο ένα μαγευτικό τοπίο που θα 
μπορούσε να προσφέρει μία οινική εμπειρία που να ξεπερνά 
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τις προσδοκίες κάθε επισκέπτη. Ωστόσο, για να επικοι-
νωνηθεί αποτελεσματικά το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μία 
περιοχή με υψηλό οινοτουριστικό ενδιαφέρον χρειάζονται 
συντονισμένες προσπάθειες από το κράτος και τους αρμό-
διους φορείς.

Μία αξιόλογη κίνηση είναι το πρόγραμμα «Δρόμοι του Κρα-
σιού» που αποδεικνύει ότι οι συλλογικές προσπάθειες είναι 
συνήθως επιτυχημένες! Οι Δρόμοι του Κρασιού αποτελούν 
ένα δίκτυο των σημαντικότερων οινοπαραγωγικών περιο-
χών της Ελλάδας και μας προτείνουν προσεκτικά επιλεγμέ-
νες διαδρομές, οι οποίες διασχίζουν τα πιο γραφικά σημεία 
μιας αμπελουργικής ζώνης. Η ταξιδιωτική εμπειρία περι-
λαμβάνει την επίσκεψη σε επιλεγμένες οινοπαραγωγικές 
μονάδες, τη δοκιμή τοπικών κρασιών και παραδοσιακών 
γεύσεων. Ύστερα, από τη μέθεξη των αισθήσεων, ακολου-
θεί περιήγηση σε παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντι-
κούς αρχαιολογικούς χώρους για ένα αξέχαστο ταξίδι. Αν και 
πρωτοπόρο για τα δεδομένα της Ελλάδας το πρόγραμμα 
«Δρόμοι του Κρασιού», χρειάζονται κι άλλες κινήσεις για να 
έχουμε στη χώρα μας έναν Οινοτουρισμό υψηλού επιπέδου. 
Διαθέτουμε όλα εκείνα τα προτερήματα που χρειάζονται και 
πάνω απ’ όλα τον παράγοντα  Άνθρωπο που κάνει τη δια-
φορά, μιας και η φιλοξενία των Ελλήνων είναι ο καλύτερος 
πρεσβευτής της χώρας μας στο Εξωτερικό.

Προς αυτήν την κατεύθυνση της εξέλιξης του Οινοτουριστι-
κού κλάδου έχει καθιερωθεί η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρι-
σμού, που γιορτάζεται από το 2009 τη δεύτερη Κυριακή του 
Νοεμβρίου με τη συμμετοχή οινοποιείων που ανήκουν στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων του Κρασιού (RECEVIN) ή σε 
οινοτουριστικά δίκτυα. Συχνά, συμμετέχουν και επισκέψιμα 
οινοποιεία της χώρας μας με μεγάλη επιτυχία αποδεικνύο-
ντας τη στροφή των επισκεπτών σε εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού.

Αρκετά οινοποιεία στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να αξιοποιούν 
τον Οινοτουρισμό και βλέπουν τα κέρδη από τις πωλήσεις 
τόσο μέσα στο οινοποιείο όσο και έξω από αυτό να αυξάνο-
νται και το κύρος της επωνυμίας τους να ενισχύεται. Εμπνευ-
σμένοι οινοπαραγωγοί δημουργούν οινοποιεία ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής, με αίθουσες γευσιγνωσίας υψηλής αισθητι-
κής και όλα αυτά σε ένα υπέροχο περιβάλλον με εξειδικευ-
μένο προσωπικό, πάντα στη διάθεση του επισκέπτη. 

Ειδικότερα, το μελανό σημείο παρατηρείται στην αδυναμία 
ένωσης της οινικής εμπειρίας μέσα στο οινοποιείο με το εξω-
τερικό περιβάλλον του οικισμού της περιοχής με φωτεινές 
εξαιρέσεις τις περιοχές της Μακεδονίας, της Σαντορίνης και 
της Κρήτης που συγκαταλέγονται στις λίστες με τους κορυ-
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φαίους παγκόσμιους οινικούς προορισμούς. (6)

Η ομάδα του περιοδικού Οινολογία θέλοντας να ενισχύσει 
τέτοιες πρωτοβουλίες και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
δυναμικής του Ελληνικού Οινοτουρισμού μελέτησε ορισμένα 
ξένα μοντέλα και επικοινώνησε με κάποια σημαντικά Κτή-
ματα του εξωτερικού, που φημίζονται ως παγκόσμιοι οινο-
τουριστικοί πόλοι έλξης και σας μεταφέρει την τεχνογνωσία 
τους. l
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ΑΜΕΡΙΚΉ

Οινικό προφίλ της Καλιφόρνια (στοιχεία 2017)

Η Καλιφόρνια είναι η κορυφαία παραγωγός κρασιού της 
Αμερικής με μερίδιο 81% επί του συνόλου των κρασιών των 
ΗΠΑ. Μάλιστα, είναι ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός οίνου 
στον κόσμο μετά από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. 
Ειδικότερα, η βιομηχανία κρασιού της Καλιφόρνια ωφελεί το 
κράτος με 23,6 εκατομμύρια τουριστικές επισκέψεις στις οινι-
κές περιοχές της Καλιφόρνια και 7,2 δισεκατομμύρια δολά-
ρια δαπανών από τουρίστες στη χώρα. (1)

Ο Per Karlsson γαστρονομικός και οινικός συντάκτης της 
ιστοσελίδας Forbes προχώρησε σε μία διεξοδική ανάλυση 
του Οινοτουρισμού, ως ένα προϊόν τουρισμού, που προσφέ-
ρει στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες, που δημιουργούν 
ζήτηση. 

Στο άρθρο του ξεκίνησε αναφερόμενος στην προσφορά των 
δραστηριοτήτων από τη μεριά των οινοποιείων και ακολού-
θως στη ζήτηση που δημιουργείται από τους οινόφιλους - 
επισκέπτες. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

l “Ανοιχτές πόρτες”
Περιλαμβάνει γευσιγνωσίες κρασιού και επισκέψεις 
στο κελάρι.

l “Εκπαίδευση & Ψυχαγωγία”
Επισκέψεις εμπλουτισμένες με δραστηριότητες 
όπως: γίνε οινοποιός για μία μέρα, συμμετοχή στον 
τρύγο, περιήγηση στους αμπελώνες, μαθήματα 
μαγειρικής και άλλες.

l Οινοτουρισμός “Disneyland” 
Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν τα έργα προϋπο-
λογισμού μεγάλης κλίμακας, που συνδέονται και με 
άλλες μορφές τουρισμού, όπως είναι για παράδειγμα 
η δημιουργία εστιατορίου, ξενοδοχείου, μουσείου κλπ.

l “Τοπικές εκδηλώσεις”
Εδώ, αναφέρονται οι μεμονωμένες εκδηλώσεις που 
επικεντρώνονται στο κρασί, όπως τα διάφορα φεστι-
βάλ και οι γιορτές κρασιού, οι περίπατοι γαστριμαρ-
γικού ενδιαφέροντος, τα τοπικά φεστιβάλ εορτασμού 
της έναρξης του τρύγου και άλλες.

ΖΗΤΗΣΗ

Ο Per Karlsson ορίζει τρεις τύπους οινοτουριστών βασιζόμε-
νος στα πρότυπα του οινοτουριστικού μοντέλου της Αμερι-
κής αλλά και γενικότερα. 

l Ο Οινόφιλος: 
Εκείνος που θέλει να μάθει τα πάντα για το κρασί, 
το οποίο είναι και ο μοναδικός λόγος επίσκεψής του 
στην περιοχή.

l Ο Γαστρονομικός Επισκέπτης: 
Εκείνος που δείχνει έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο στο 
κρασί αλλά και στο φαγητό.

l Ο Περιστασιακός Επισκέπτης: 

ΞΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Case Studies: Αμερική, Γαλλία, Ιταλία, Αργεντινή, Ισπανία

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Δημοσιογράφος

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

YOURBAREFOOTVACATIONRENTALS.COM
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Εκείνος που βρίσκεται σε μία οινική περιοχή και 
επιθυμεί να επισκεφτεί ένα οινοποιείο.

Το συμπέρασμα του δημοσιογράφου με βάση τα παρα-
πάνω καταλήγει ότι για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Οινου-
ρισμού, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η συνεργασία, 
το network effect (εφέ του δικτύου). Όσα περισσότερα οινο-
ποιεία, εστιατόρια, μουσεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, 
κάβες και άλλα καταστήματα ενδιαφέροντος συνεργαστούν, 
τόσο καλύτερα θα λειτουργήσει.

Εν κατακλείδι, πέρα από την αποφυγή της ανταγωνιστικό-
τητας και την εστίαση στη συνεργασία και την ομαδικότητα, 
ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες που θα διαφοροποιήσουν 
και θα εξυψώσουν του οινοτουριστικό προϊόν είναι ο ενθου-
σιασμός και η αυθεντικότητα. Ο Οινοτουρισμός οφείλει να 
προσφέρει στον άνθρωπο μία αξέχαστη προσωπική εμπει-
ρία. Κάτι για να φέρει στο σπίτι - ίσως ένα μπουκάλι κρασί 
- αλλά το πιο σημαντικό μία ευχάριστη ανάμνηση που θα 
μοιράζεται, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του κύρους 
των οινοποιείων και των οινικών περιοχών μέσα από τη δια-
φήμιση Word of Mouth (από στόμα σε στόμα). (2)

ΓΑΛΛΙΑ

Μία μελέτη στη Γαλλία σκιαγράφησε το προφίλ των οινο-
τουριστών της χώρας και στη συνέχεια προχώρησε στην 
κατηγοριοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα, όρισε τα τυπικά 
χαρακτηριστικά του μέσου επισκέπτη των οινικών περιοχών 
της Γαλλίας ως εξής:

Ένα άτομο ηλικίας 46 ετών, υψηλής οικονομικής και κοινω-
νικής θέσης, που ταξιδεύει με την / τον σύντροφο ή με την 

οικογένεια ή με φίλους. Χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του 
κυρίως το αυτοκίνητο και διανυκτερεύει σε ξενοδοχεία χωρίς 
τη μεσολάβηση ενδιάμεσων. Ξοδεύει 1.256 ευρώ στο ταξίδι 
και δεν είναι περιστασιακός καταναλωτής κρασιού.

Από αυτούς μόνο ένα 10% επιδιώκει να καλύψει το χρόνο 
του με επίσκεψη σε οινοποιεία, το μεγάλο ποσοστό που 
απομένει 90%, επιθυμεί να αξιοποιήσει το χρόνο του σε 
συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες εκτός του κρασιού 
(τουριστικές, πολιτιστικές κλπ.).

Στη μελέτη ερευνήθηκαν τα ενδιαφέροντα των οινόφιλων 
επισκεπτών και η εικόνα ολοκληρώνεται με τις παρακάτω 4 
κατηγορίες οινοτουριστών. 

l Οι επικούριοι (les epicuriens) 40%
Τους ενδιαφέρει η αισθητική, η ομορφιά των τοπίων, 
τα χρώματα, τα αρώματα και η γαστρονομία.

l Οι κλασσικοί (les classiques) 24%
Τους ενδιαφέρει η ιστορία, ο πολιτισμός, η αρχιτεκτο-
νική και η τοπική γαστρονομία. Αποτελούν αυτούς 
που ονομάζουμε «πιστοί» πελάτες. 

l Οι εξερευνητές (les explorateurs) 20%
Θεωρούν το κρασί αλχημεία, έργο τέχνης και 
ψάχνουν απρόσιτους τόπους που δεν είναι γνωστοί 
στο πλήθος.

l Οι ειδικοί (les experts) 16%
Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη του κρα-
σιού και επιθυμούν να το γνωρίσουν σε βάθος. Αυτή 
κατηγορία συγκεντρώνει συνήθως τους νεότερους σε 
ηλικία, με τη μικρότερη οικονομική δυνατότητα.
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Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να βοηθήσει τα οινοποιεία 
της Γαλλίας να οργανώσουν καλύτερα τις ενέργειές τους 
με βάση την ομάδα - στόχο που τους αφορά, για να πετύ-
χουν τα μέγιστα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, προτείνει 
σε περίπτωση που η ομάδες - στόχοι είναι οι επικούριοι και 
οι εξερευνητές, να προβληθούν κυρίως ο αμπελώνας και 
το έδαφος και στη συνέχεια τα άλλα προτερήματα της περι-
οχής. Αν ο στόχος είναι οι κλασσικοί, τότε πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην παραγωγή, στην ιστορία, στην πολιτιστική 
κληρονομιά και στην αρχιτεκτονική της περιοχής. Τέλος, 
αν το οινοποιείο βρίσκεται σε μια θέση εκτός των κλασσι-
κών διαδρομών, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνη-
τρο επίσκεψης για τους εξερευνητές. Αν διαθέτει ιδιαίτερες 
γαστρονομικές προτάσεις, οι επικούριοι θα βρουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον σε αυτό ενώ οι κλασσικοί θα εκτιμήσουν τη διε-
ξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. (3)

ΙΤΑΛΙΑ (4)

Η χώρα δείχνει έντονο ενδιαφέρον στον Οινοτουρισμό 
με τα επισκέψιμα οινοποιεία να αριθμούν σήμερα 21.000 
και τους επισκέπτες να φτάνουν τα 4 με 6 εκατομμύρια. Από 
το 1999 έχουν δημιουργηθεί 179 οινικές διαδρομές, από τα 
οποίες μονάχα οι 20 είναι πλήρως λειτουργικές και αποδί-
δουν εισόδημα. Ωστόσο, ο Οινοτουρισμός παρουσιάζει μία 
ετήσια αύξηση της τάξεως του 3.6% σε αντίθεση με το γενι-
κότερο τουρισμό στην Ιταλία, που εμφανίζει απώλειες.

Ακολούθως, το Παρατηρητήριο του Οινοτουρισμού της Ιτα-
λίας (Osservatorio del Turismo del Vino) καταδεικνύει ότι 
το κρασί από μόνο του δεν δημιουργεί τουρισμό. Η εισροή 
προκύπτει, όταν οι φημισμένοι οίνοι παράγονται σε ιδιαί-
τερα όμορφες και ανέπαφες περιοχές. Έτσι, δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι η ομορφιά της γης βρίσκεται στην 
κορυφή (23%) των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλο-
γές των τουριστών του κρασιού και ακολουθεί ο πολιτισμός 
(19%), η γαστροοινική εμπειρία (17%) και τέλος το ίδιο το 
κρασί (13%). Επίσης, το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι 
υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός μεταξύ των οίνων και των 
οινοπαραγωγών που οι ιδιοκτήτες του οινοποιείου επιδιώ-
κουν να αναδείξουν τόσο κατά την υποδοχή των επισκεπτών 
όσο και κατά τη διάρκεια των γευσιγνωσιών.

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι η Ιταλία αποτελεί τον κύριο προ-
ορισμό για τους επισκέπτες που ενδιαφέρονται κυρίως για 
οινογνωσίες και γαστρονομία με το προφίλ του μέσου τουρί-
στα που επισκέπτεται τις οινικές περιοχές της Ιταλίας να είναι 
συνήθως ένας άνδρας (61,3%) μεταξύ 30 και 50 ετών, που 
ταξιδεύει με σύντροφο ή με μια ομάδα φίλων. (5)

Αναλυτικότερα, οι επισκέπτες του Οινοτουρισμού χωρίζονται 

στις εξής κατηγορίες:

l Περιστασιακοί ή αυθόρμητοι τουρίστες
Έχουν λίγες γνώσεις και τους ενδιαφέρει περισσό-
τερο η παράδοση της περιοχής και οι ευχάριστες 
ξεναγήσεις.

l Ένθερμοι οινόφιλοι
Είναι η πλειοψηφία των οινοτουριστών και αριθμούν 
περίπου 1.5 - 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αρέσκονται 
στην αναζήτηση σπάνιων οίνων και φημισμένων 
οινοποιείων ενώ προτιμούν εξατομικευμένη προσέγ-
γιση, με ιδιωτικές ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες.

l Οι ερευνητές του κρασιού και οι δημοσιογράφοι
Στοχεύουν να μάθουν την τεχνογνωσία που κρύβεται 
πίσω από τις ετικέτες και οι οινοποιοί πρέπει να τους 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς αποτελούν τους 
opinion leaders, που διαμορφώνουν τις τάσεις στο 
εμπόριο.

l Οι λάτρεις της πολυτέλειας
Έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα χωρίς 
απαραίτητα εξειδικευμένες γνώσεις. Επιθυμούν να 
γνωρίσουν τη μεγαλύτερη ποικιλία κρασιών που 
μπορεί να προσφέρει ένα οινοποιείο, στις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες άνεσης και πολυτέλειας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του Οινοτου-
ρισμού στην Ιταλία έχουν διαφοροποιηθεί και δεν επικε-
ντρώνονται μονάχα στην αμπελουργία και την κατασκευή 
μουσείων αλλά και στη δημιουργία ξενοδοχείων, εστιατο-
ρίων και άλλων στα πλαίσια της λειτουργίας οργανωμένων 
τουριστικών δικτύων με νοηματικό άξονα το κρασί. Σε επι-
κοινωνία μας με το κτήμα Salcheto, που εδράζεται στην 
πόλη Σιένα της Τοσκάνης, ο κος Michele Manelli μας πλη-
ροφορεί για δύο σημαντικά δίκτυα στα οποία ανήκει το κτήμα 
και είναι το «Strada del Vino Nobile» και το «Toscana Wine 
Architecture». Η ενεργός παρουσία σε αυτά περιλαμβάνει τη 
συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν, 
όπου σε κάποιες περιπτώσεις προωθούν τις υπηρεσίες 
τους, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά. Αν και η οικονο-
μική κρίση έχει επηρεάσει τον αριθμό των τοπικών εκδη-
λώσεων και φεστιβάλ, παραμένουν ακόμα μία σημαντική 
παράμετρος ενίσχυσης της επωνυμίας των οινοποιείων και 
της γενικότερης προώθησης του Οινοτουρισμού. Το κτήμα 
Salcheto αναγνωρίζοντας τον τουρισμό, ως μία σημαντική 
επιχειρησιακή μονάδα καθώς καταλαμβάνει το 25% του 
κύκλου εργασιών, συνεχίζει να επενδύει παρέχοντας υπη-
ρεσίες φιλοξενίας, εστιατορίου και ξεναγήσεων, με τους επι-
σκέπτες να φτάνουν τα 14.000 άτομα ετησίως. Ο κος Manelli 
δεν παρέλειψε να μας τονίσει τη σημασία της επιλογής του 
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κατάλληλου προσωπικού - ο ίδιος έχει 7 αφοσιωμένους 
υπαλλήλους - που είναι υπεύθυνο για να προσφέρει στους 
επισκέπτες μία αξιομνημόνευτη εμπειρία.

Τέλος, σε γενικότερο επίπεδο η έρευνα αναφέρει ότι άλλες 
δραστηριότητες που φαίνεται να κερδίζουν δημοφιλία είναι 
οι διάφορες θεματικές ξεναγήσεις, οι ποδηλατικοί περίπα-
τοι στις οινικές διαδρομές, οι καλλυντικές και θεραπευτικές 
υπηρεσίες με βάση το σταφύλι και τα υποπροϊόντα του, 
η διοργάνωση γάμων σε κτήματα και η αγαπημένη των 
περισσοτέρων: τα μαθήματα μαγειρικής. Η τελευταία φαίνε-
ται να κερδίζει έδαφος εξαιτίας της δημοφιλίας των τηλεοπτι-
κών εκπομπών μαγειρικής στη γείτονα χώρα. 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ

Η Αργεντινή ανήκει στις χώρες του Νέου Κόσμου και 
όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο Νέος Κόσμος πρωτο-
πορεί στον Οινοτουρισμό. Ιδιαίτερα στην πόλη Maipu, στην 
περιοχή Mendoza, γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και μας 
το επιβεβαιώνει η σχετική συνέντευξη που μας έδωσε η κα 
Sibila Genolet από το κτήμα Τempus Alba.

Η κα Genolet μας πληροφόρησε ότι συνεργάζονται κι εκεί-
νοι με άλλα οινοτουριστικά δίκτυα και συμμετέχουν σε εκδη-
λώσεις που σχετίζονται με τη γευσιγνωσία κρασιού και την 
προώθηση του οινουτουρισμού. Συνέχισε λέγοντας ότι 
αυτές οι συνεργασίες γίνονται κυρίως για την προώθηση 
του κρασιού και του οινοτουρισμού αλλά επωφελούνται από 
την πώληση παιχνιδιών και οίνων στην τουριστική περιοχή 
που βρίσκεται το οινοποιείο. Ακολούθως, παρατηρεί ότι ο 
τουρισμός με κεντρικό άξονα το κρασί αυξάνεται σταθερά 
τα τελευταία 10 χρόνια στη Mendoza, με τους επισκέπτες 
στο κτήμα να φτάνουν περίπου τα 1600 άτομα ανά μήνα. 
Ακόμα, η κα Genolet μας ανέφερε ότι οι δραστηριότητές 
τους περιλαμβάνουν: προσωπικές ξεναγήσεις με ξεναγό, τη 
δυνατότητα να περιηγηθούν μόνοι τους οι επισκέπτες στους 
αμπελώνες, γευσιγνωσίες, μεσημεριανό γεύμα με τη συνο-
δεία των κρασιών του κτήματος και διάφορες άλλες που 
σχετίζονται με το κρασί. Τέλος, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των οινοτουριστών τους είναι άτομα 40 - 60 ετών, 
σε μία αναλογία φύλου για άρρεν και θήλυ 50 / 50, υψηλής 
οικονομικής ευχέρειας και μόρφωσης.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Για το κλείσιμο, αφήσαμε μία ιδιάζουσα περίπτωση οινο-
ποιείου καθώς απευθύνεται μονάχα σε επαγγελματίες της 
βιομηχανίας του κρασιού όλων των εθνικοτήτων, ηλικίας 
και φύλου. Θέλαμε να φωτίσουμε αυτήν την εξαίρεση, ως 

μία διαφορετική επιλογή που ακολουθείται από ορισμένα 
οινοποιεία διεθνώς. Η ομάδα του περιοδικού Οινολογία επι-
κοινώνησε με το γνωστό κτήμα Lopez de Heredia, στη 
διάσημη οινική περιοχή Rioja, της Ισπανίας, το οποίο απευ-
θύνεται μονάχα σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στο εμπόριο και στην εστίαση, όπως είναι διανομείς, εισα-
γωγείς, sommeliers και άλλοι και γνωρίζουν πολύ καλά τους 
οίνους και τη δουλειά που γίνεται στο κτήμα, όπως μας επι-
σημαίνει η κα María José López de Heredia. 

Στη συνέχεια, μας ενημέρωσε ότι αν και δέχονται πολλά 
αιτήματα από οινόφιλους - επισκέπτες επικεντρώνονται 
μονάχα στις παραπάνω κατηγορίες ατόμων μιας και το δικό 
τους ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, που δεν υπάρχει δυνα-
τότητα να δεχτούν περισσότερους επισκέπτες. Έτσι, δεν 
υπάρχει λόγος να ενισχύσουν τις υπηρεσίες τους μέσα από 
τη συμμετοχή σε ένα ευρύτερο οινοτουριστικό δίκτυο καθώς 
προσφέρουν μονάχα επίσκεψη στον αμπελώνα και στο 
οινοποιείο, σε άτομα ειδικού ενδιαφέροντος κατόπιν αιτήμα-
τός τους. l
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΩΚΑΕΥΣ
B.Sc. Economics, MBA

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δεν χωράει αμφισβήτηση το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια ο οινοτουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο συγκε-

ντρώνει το ενδιαφέρον και δεν αντιμετωπίζεται σαν μία υπο-
στηρικτική δραστηριότητα ενός οινοποιείου αλλά σαν μια 
ευκαιρία για ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας οινικές ορολογίες 
θα λέγαμε πως, όπως και στο κρασί έτσι και στο κομμάτι του 
οινοτουρισμού υπάρχει ο Παλαιός και ο Νέος Κόσμος. Ο 
παλαιοκοσμίτικος οινοτουρισμός είναι αυτός που βασίζεται 
στις παραδοσιακές δραστηριότητες που προσφέρονται στον 
επισκέπτη, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μία ξενάγηση 
στο οινοποιείο συνοδευόμενη από μία γευστική δοκιμή. Ο 
Νέος Κόσμος του οινοτουρισμού προσεγγίζει την υποδοχή 
επισκεπτών στα οινοποιεία με πιο τολμηρό τρόπο, ξεφεύ-
γοντας απ’ τις κλασσικές προτάσεις. Η φιλοσοφία πίσω από 
αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι ο τουρισμός πλέον βασίζεται 
στην εμπειρία και όχι στην απλή παρατήρηση. Οι επισκέ-
πτες έχουν την ανάγκη να αλληλεπιδράσουν με το χώρο και 
να το βιώσουν, όχι απλά να τον επισκεφτούν. Όλα αυτά δεν 
θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και τον οινοτουρισμό, 
η δομή του οποίου φαίνεται να αλλάζει. Οι επισκέπτες των 
οινοποιείων πλέον δεν αποτελούνται μόνο από ανθρώπους 
με γνώσεις για το κρασί, νέοι άνθρωποι επισκέπτονται οινο-
ποιεία σε όλον τον κόσμο και απολαμβάνουν περιπάτους, 
γεύματα, εκδηλώσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες, οι 
οποίες μπορεί φαινομενικά να μην ταιριάζουν με τις παραδο-

σιακές δραστηριότητες του Παλαιού Κόσμου, όμως συμπλη-
ρώνουν ιδανικά μία γκάμα μέσα από την οποία κάθε είδους 
επισκέπτης μπορεί να ταιριάξει και να περάσει ποιοτικό 
χρόνο σ’ ένα οινοποιείο. 

Οι παραπάνω σκέψεις αποτέλεσαν αφορμή για την διεξα-
γωγή της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρου-
σιαστούν στη συνέχεια. Η έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια 
διπλωματικής εργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Αμερικάνικου 
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης (ACT – a division of Anatolia 
College) με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ανέστη Αναστα-
σίου. Έχοντας λοιπόν μία εικόνα για τον οινοτουρισμό σε 
όλο τον κόσμο, ο σκοπός της έρευνας είναι η εστίαση στην 
Ελλάδα και η χαρτογράφηση του προφίλ και των αναγκών 
των Ελλήνων επισκεπτών και δυνητικών επισκεπτών. Έτσι, 
ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μοιράστηκε μέσω διαδικτυ-
ακών καναλιών τόσο σε ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί 
οινοποιεία, όσο και σε ανθρώπους που δεν το έχουν κάνει, 
με σκοπό να μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν το 
έχουν αποφασίσει έως τώρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συμπεριφορές & Κίνητρα

Στο κομμάτι αυτό της έρευνας μελετώνται συμπεριφορές 
και κίνητρα των δύο ομάδων συμμετεχόντων, αυτών που 
έχουν επισκεφτεί οινοποιεία και αυτών που δεν το έχουν 
κάνει. Απ’ όσους έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν, παρατη-
ρείται ότι το 71,6% επισκέπτονται οινοποιεία πάνω από μία 
φορά το χρόνο, το 72% κατά την επίσκεψή τους συνοδεύ-
ονται από φίλους, το επικρατέστερο κίνητρο της επίσκεψής 
τους είναι για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κρασί 
(89,4%) ενώ η απόφασή του 74,8% των επισκεπτών για το 
οινοποιείο που θα επισκεφτούν επηρεάζεται από την ποι-

LABEAUTEFORMIA.IT
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κιλία των κρασιών που παράγει και τη φήμη του. Τα παρα-
πάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επισκέπτες οινοποιείων 
στην Ελλάδα μάλλον τείνουν πιο πολύ προς τη λογική του 
οινοτουρισμού Παλαιού Κόσμου. 

Από την άλλη, οι συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν επισκε-
φτεί κάποιο οινοποιείο ακόμα, απάντησαν κατά 65,8% ότι ο 
λόγος που δεν το έχουν κάνει είναι γιατί δεν θέλουν να πιούν 
αλκοόλ και να οδηγήσουν ενώ ταυτόχρονα το 85,4% απά-
ντησε ότι ένας απ’ τους λόγους για τους οποίους θα επισκε-
πτόταν κάποιο οινοποιείο θα ήταν για να δοκιμάσει κρασιά. 
Επιπρόσθετα, το 78,2% των συμμετεχόντων απάντησε ότι 
σε μια ενδεχόμενη επίσκεψη θα συνοδευόταν από φίλους 
και το 71,2% δήλωσε ότι η απόφασή του για επίσκεψη σε 
κάποιο οινοποιείο θα επηρεαζόταν από την προσβασιμό-
τητά του. Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι 
υπάρχουν δυνητικοί επισκέπτες οι οποίοι θα ήθελαν να επι-
σκεφτούν οινοποιεία χωρίς να δοκιμάσουν αλκοόλ και άλλοι 
που θα τους ενδιέφερε να το κάνουν ενώ σημαντικό ποσο-
στό συγκέντρωσε η προσβασιμότητα, η οποία θα πρέπει 
να αποτελέσει σημείο προσοχής για τα οινοποιεία τα οποία 
θέλουν να προσελκύσουν επισκέπτες.

Δραστηριότητες

Οι παρεχόμενες δραστηριότητες αποτελούν αδιαμφι-
σβήτητο κριτήριο για την επιλογή ενός οινοποιείου από τους 
επισκέπτες. Σε αυτό το σημείο της έρευνας οι συμμετέχοντες 
είχαν να βαθμολογήσουν με κλίμακα από το 1 (καθόλου) 
έως το 5 (πάρα πολύ), πόσο σημαντικές θεωρούν διάφορες 
δραστηριότητες κατά την επίσκεψή τους σε ένα οινοποιείο. 
Στον πίνακα A στην επόμενη σελίδα καταγράφονται οι μέσοι 

όροι για κάθε δραστηριότητα τόσο από την ομάδα των συμ-
μετεχόντων οι οποίοι έχουν επισκεφτεί οινοποιείο, όσο και 
από αυτήν όσων δεν το έχουν κάνει ακόμα.

Απ’ ότι φαίνεται οι απόψεις μεταξύ των δύο ομάδων συμμε-
τεχόντων ταυτίζονται, με τις παραδοσιακές δραστηριότητες 
να συγκεντρώνουν του υψηλότερους μέσους όρους ενώ το 
πάντρεμα φαγητού – κρασιού και το εργαστήρι οινοποίησης 
παρουσιάζουν αρκετά υψηλή προτίμηση από τους συμμετέ-
χοντες. Ομαδοποιώντας τις παραπάνω δραστηριότητες με 
βάση το μοντέλο της οικονομίας της εμπειρίας των Pine & 
Gilmore (1999), καταλήγουμε σε τέσσερις κατηγορίες δρα-
στηριοτήτων με βάση τη φύση τους: Διασκέδαση, Εκπαί-
δευση, Αισθητική και Απόδραση. Στον πίνακα Β στην σελίδα 
22 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι που συγκέντρωσε η κάθε 
κατηγορία δραστηριοτήτων για τις δύο ομάδες συμμετεχό-
ντων στην έρευνα.

Παρατηρούμε ότι η κατηγορία της εκπαίδευσης έχει συγκε-
ντρώσει το μεγαλύτερο μέσο όρο και στις δύο ομάδες συμ-
μετεχόντων, ακολουθούμενη από την αισθητική και τη 
διασκέδαση. Εδώ φαίνεται ότι όντως ο εμπλουτισμός των 
γνώσεων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους επισκέπτες, 
όμως δεν είναι μόνο αυτό. Οι τουρίστες έχουν ανάγκη και 
από άλλου τύπου δραστηριότητες, οι οποίες θα τους κάνουν 
να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.

Ευρύτερη περιοχή

Μπορεί κανείς να συναντήσει οινοποιεία σε όλον τον 
πλανήτη σε διάφορες περιοχές, από παραθαλάσσιες μέχρι 
ορεινές. Κάθε τόπος έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 
προσελκύουν ή απωθούν τους επισκέπτες. Σε αυτό το 
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σκέλος ερευνώνται τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιο-
χής του οινοποιείου που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους 
επισκέπτες. Όπως και στο προηγούμενο μέρος, έτσι κι εδώ, 
θα παρουσιαστούν στον πίνακα Γ που θα βρείτε στην επό-
μενη σελίδα, οι μέσοι όροι για κάποια χαρακτηριστικά και για 
τις δύο ομάδες συμμετεχόντων.

Όπως φαίνεται παρακάτω, η γαστρονομία, ο φυσικός πλού-
τος και η προσβασιμότητα της ευρύτερης περιοχής του οινο-
ποιείου παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στην απόφαση των 
τουριστών να το επισκεφτούν. Τα συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι οι επισκέπτες έχουν την ανάγκη να γνω-
ρίσουν και να εξερευνήσουν όχι μόνο το οινοποιείο αλλά και 
την ευρύτερη περιοχή του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συγκρίνοντας κανείς τη παγκόσμια βιβλιογραφία και τις 
διεθνείς τάσεις του οινοτουρισμού με τα αποτελέσματα της 
έρευνας για την Ελλάδα, θα έλεγε κανείς πως φαίνεται να 
υπάρχει ένα χάσμα. Οι Έλληνες φαίνεται να μην γνωρίζουν 
τις αμέτρητες δυνατότητες που θα μπορούσαν να έχουν επι-
σκεπτόμενοι ένα οινοποιείο κι έτσι οι ανάγκες και οι προσ-
δοκίες τους προσανατολίζονται κυρίως στην παραδοσιακή 
προσέγγιση του οινοτουρισμού. Όμως τα αποτελέσματα δεί-
χνουν και μία ομάδα επισκεπτών η οποία έχει διαφορετικά 
κίνητρα και συνεπώς ανάγκες. Είναι λογικό ότι όλο και περισ-
σότερος κόσμος, τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, όσο επισκέπτονται οργανωμένα οινοποιεία σε Ελλάδα 
και εξωτερικό τα οποία παρέχουν δραστηριότητες πέρα από 
τις συνηθισμένες, θα αρχίσουν να έχουν και περισσότερες 
απαιτήσεις και ανάγκες.

Τα οινοποιεία από τη μεριά τους για να καταφέρουν να 
επωφεληθούν τα μέγιστα από το νέο κύμα του οινοτουρι-
σμού θα πρέπει να είναι εξωστρεφή και να δημιουργήσουν 
οριζόντιες και κάθετες συνέργειες με οργανισμούς τόσο του 
κλάδου αλλά και ευρύτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν 
τον οινοτουρισμό προσεγγίζοντάς τον ολιστικά με ευρύτερο 
στρατηγικό σχεδιασμό και να επικοινωνήσουν στους επι-
σκέπτες ότι η επίσκεψη στο οινοποιείο είναι κάτι παραπάνω 
από μία ξενάγηση και μία δοκιμή κρασιών αλλά μία ολοκλη-
ρωμένη εμπειρία. Βέβαια, ο δρόμος για την επίτευξη όλων 
αυτών τον στόχων είναι η έρευνα. Μέσω της έρευνας και της 
συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) θα αναδειχθούν 
οι πραγματικές ευκαιρίες και θα σχεδιαστούν οι κατάλληλες 
στρατηγικές για την κεφαλαιοποίησή τους. l
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Ε.Τ. : Πείτε μας κατά τη δική σας άποψη, ποιος είναι ο 
ορισμός του Οινοτουρισμού;

Α.Κ. : Ο όρος οινοτουρισμός, περιγράφει μια μορφή τουρι-
σμού ειδικού ενδιαφέροντος, όπου ο επισκέπτης επιλέγει 
έναν προορισμό με επίκεντρο το κρασί. Ο ΣΕΤΕ αντιμετω-
πίζει στρατηγικά και άρα με μια πιο ευρεία οπτική, τη δια-
σύνδεση του τουρισμού με το κρασί. Αυτό που επιδιώκουμε, 
είναι αρχικά ο εμπλουτισμός της εμπειρίας που προσφέρεται 
στους ταξιδιώτες της χώρας μας, ανεξάρτητα από το κύριο 
κίνητρο επίσκεψης. Είτε  κάποιος έχει έρθει στη χώρα μας 
για ένα συνέδριο, είτε για το προϊόν  «ήλιος και  θάλασσα», 
θα πρέπει να είμαστε σε θέση να του προσφέρουμε μια 
συνολική εμπειρία. Ο πολιτισμός και η γαστρονομία απο-
τελούν δύο δυνατά συστατικά της τουριστικής εμπειρίας 
καθώς μπορούν να διηγηθούν την ιστορία ενός τόπου με 
συναρπαστικό τρόπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό 
κρασί ως φορέας απόλαυσης, εμπειριών, αναμνήσεων και 
κοινωνικότητας, αναμφισβήτητα παίζει σημαντικό ρόλο.

Ε.Τ. : Σύμφωνα με την εμπειρία σας, τα ελληνικά 
οινοποιεία είναι δεκτικά στην ιδέα να συνεργαστούν 
με τουριστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την 
αιγίδα σας;

Α.Κ. : Τα ελληνικά οινοποιεία είναι δεκτικά στην ιδέα να επεν-
δύσουν στη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό. Γι’ αυτό και 
δικτυώνονται και δημιουργούν εξαιρετικές εμπειρίες για τους 
επισκέπτες. Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των Δρόμων 
του Κρασιού Βορείου Ελλάδος και των Δρόμων του Κρασιού 
της Κρήτης. Τα φροντισμένα αμπελοτόπια και τα εξαιρετικά 
οινοποιεία είναι έτοιμα να «υπηρετήσουν» και ήδη «υπηρε-
τούν» την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας, σε 
συνδυασμό με την ανάδειξη της γαστρονομίας. Πρόσφατα 
μάλιστα, συνδιοργανώθηκε συνάντηση εργασίας του Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Εθνι-
κής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου με 
θέμα «To κρασί συναντά τον τουρισμό» επιβεβαιώνοντας 

την ανάγκη για περαιτέρω δικτύωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
πολλές τουριστικές επιχειρήσεις που στοχεύον σε μια ανα-
βαθμισμένη εμπειρία, αφενός εντάσσουν το επώνυμο ελλη-
νικό κρασί στα μενού τους και αφετέρου κατευθύνουν τους 
πελάτες τους στα επισκέψιμα οινοποιεία. Φυσικά υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης.

Ε.Τ. : Πώς βλέπετε τις προοπτικές για τον κλάδο του 
Οινοτουρισμού στην Ελλάδα;

Α.Κ. : Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των επισκε-
πτών που ασχολούνται ολοένα και περισσότερο στα ταξίδια 
τους με το φαγητό και το ποτό και κυρίως το κρασί. Μάλιστα, 
ένας σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών, δεν επιζητά απλώς 
την κατανάλωση καλού και αυθεντικού φαγητού, αλλά την 

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το περιοδικό Οινολογία επικοινώνησε με το ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ως έναν από τους 
αρμόδιους φορείς ανάπτυξης του Οινοτουρισμού στη χώρα μας, για να μας μιλήσει σχετικά με τις προοπτικές εξέλιξης 

και τις πιθανές βελτιωτικές κινήσεις. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Καραγκούνη Αγγελική, Project Manager σε θέματα 
Γαστρονομίας και Content Manager για τη συμβολή της στην έρευνά μας και σας παραθέτουμε τη συνέντευξή της.

EIΡHNH ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Δημοσιογράφος
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ενεργητικότερη ενασχόληση με τη γαστρονομία μέσα από 
εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα.

Έτσι, οι ταξιδιώτες επενδύουν χρήμα και χρόνο σε επισκέ-
ψεις σε χώρους που παράγονται τρόφιμα και ποτά, σε επι-
μόρφωση για τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις ή σε 
ενεργή συμμετοχή σε μαθήματα μαγειρικής. Άρα θα έλεγε 
κανείς ότι οι προοπτικές της ζήτησης είναι παραπάνω από 
ενθαρρυντικές. Από τη άλλη πλευρά, και ο τουρισμός, και ο 
κλάδος του κρασιού διαμορφώνουν εμπειρίες και προϊόντα, 
προκειμένου να συναντήσουν τη ζήτηση. Συνεπώς, υπάρχει 
μεγάλο πεδίο δράσης, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι η πολυ-
πλοκότητα της ανάπτυξης οινοτουριστικών εμπειριών και 
το εύρος των ενδιαφερομένων μερών, απαιτεί καινοτόμα 
μοντέλα συνεργασίας. Δεν αρκεί να προσφέρονται υψηλής 
ποιότητας κρασιά και ξενοδοχειακά καταλύματα. Θα πρέπει 
να συν - δημιουργούνται και αξιομνημόνευτες εμπειρίες. 

Ε.Τ. : Πείτε μας κάποιες κομβικές βελτιωτικές κινήσεις 
που θα μπορούσαν να γίνουν.

Α.Κ. : Γενικά, ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε φάση 
ωριμότητας. Η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού 
προϊόντος και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας θα πρέπει να 
αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες. Με τη Marketing 
Greece και το ΙΝΣΕΤΕ, τους επιχειρησιακούς βραχίονες του 
ΣΕΤΕ, δραστηριοποιούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση ενι-
σχύοντας τις συνέργειες, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, όλοι οι εμπλεκόμενοι 
οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειες για αλλαγή νοοτρο-
πίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το κρασί και μάλιστα το 
επώνυμο ελληνικό - και όπου εφικτό και τοπικό - κρασί, θα 
πρέπει να συγκαταλέγεται στις πρώτες επιλογές των επαγ-
γελματιών της εστίασης και του τουρισμού. Από την πλευρά 
τους οι οινοποιοί πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την 
εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στην προσφορά γαστρονομι-
κών εμπειριών. Για παράδειγμα, ένας σερβιτόρος θα πρέπει 
να γνωρίζει την ιστορία του τοπικού κρασιού και να κατευ-
θύνει τον επισκέπτη στο οινοποιείο. Το σήμα του επισκέψι-
μου οινοποιείου αποτελεί ζητούμενο και ιδιαίτερη σημασία 
πρέπει να δοθεί - πέρα  από τις προδιαγραφές -  στο άτομο 
που πραγματοποιεί την ξενάγηση, αφού ο ανθρώπινος 
παράγοντας είναι ίσως το πλέον νευραλγικό στοιχείο αυτής, 
ανεξαρτήτως υποδομών και αισθητικής. Η ενδυνάμωση των 
συνεργειών, όπως για παράδειγμα συνδιοργάνωση flagship 
εκδηλώσεων μέσα από συνένωση των παραγωγικών δυνά-
μεων (π.χ. κλάδος τυριού) θα μπορούσε να αποδώσει 
πολλά οφέλη. Ταυτόχρονα, όπου υπάρχουν ανά την Ελλάδα 
διαμορφωμένες οινογαστρονομικές εμπειρίες θα πρέπει να 
ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο των προορισμών και στις δρά-

σεις προβολής. Τέλος, οποιαδήποτε περιοχή φιλοδοξεί να 
αποτελέσει προορισμό για κάποια μορφή τουρισμού - πόσω 
μάλλον οινοτουρισμού - οφείλει να διαφυλάσσει  και να ανα-
βαθμίζει την καθαριότητα και την αισθητική του τοπίου. l

ΕΡΕΥΝΑ

Ως συμπλήρωμα στις παραπάνω προτάσεις που 
μας ανέφερε η κα Καραγκούνη, παραθέτουμε τα απο-
τελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από το γνωστό 
οινολόγο κο Χρήστο Κανελλακόπουλο το 2016 σε 12 
οινοποιεία της Νότιας Ελλάδας (Πελοπόνησσος, Νησιά 
Ν. Αιγαίου) και είχε σαν στόχο να αναδείξει τα στοιχεία 
εκείνα που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών 
οινοτουρισμού από τα οινοποιεία, που τον προωθούν 
και τον αναπτύσσουν:

Η σημασία του οινοτουρισμού για τα εν λόγω 
οινοποιεία που συμμετείχαν στην έρευνα είναι μεγάλη. 
Επίσης, το επίπεδο εξοικείωσης των διεθνών επισκε-
πτών με τα ελληνικά κρασιά αν και χαμηλό, στην 
πλειοψηφία τους είχαν μια θετική εμπειρία και θα τα 
συνιστούσαν σε φίλους τους. Ακόμα, τα οινοποιεία 
διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές 
διείσδυσης στην αγορά του διεθνούς οινοτουρισμού και 
κρίνεται αναγκαίο να προσαρμόσουν καλύτερα το δια-
φημιστικό υλικό τους, ανάλογα με την εθνικότητα και 
τη γλώσσα των επισκεπτών. Στη συνέχεια, επισημάν-
θηκε ότι η έλλειψη ταχυδρομικών υπηρεσιών / δεμάτων 
χαμηλότερου κόστους, δεν τους επέτρεπε να αξιοποιή-
σουν τον οινοτουρισμό περαιτέρω εμπορικά (πώληση 
στο οινοποιείο και αποστολή στη χώρα προέλευσης του 
επισκέπτη). Τέλος, ένα επιπλέον μελανό σημείο είναι 
ότι τα οινοποιεία δε διέθεταν μια στρατηγική συλλογής 
δεδομένων που θα διευκόλυνε στην εκπόνηση μελετών 
στο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι οινοποιοί είναι ανοικτοί 
να συμμετέχουν σε μελέτες, που θα δημιουργήσουν μία 
χρήσιμη βάση δεδομένων σχετικά με τον οινοτουρι-
σμό και στην ανάπτυξη στη συνέχεια ενός κατάλληλου 
οργανωτικού σχεδίου για την εξέλιξή του. Μέσα στην 
έρευνα τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της δημιουργίας 
αυτής της βάσης δεδομένων, η οποία μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί υπό την ομπρέλα ενός συνεργατικού σχεδίου 
μεταξύ οινοποιείων, κρατικών φορέων και οργανισμών 
καθώς και τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
επιστημονικών συλλόγων σε κρατικό ή εθνικό επίπεδο. 
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ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΚΙΟΣ
Οινολόγος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; 

Ο οινοτουρισμός είναι η ένωση δύο αξιών, συνηθειών της 
ζωής μας: του κρασιού και των διακοπών. Στη διάρκεια μιας 
οινοτουριστικής διαδρομής, οι οινόφιλοι επισκέπτονται τις 
αμπελοοινικές εγκαταστάσεις για να δουν τα αμπέλια, τις εγκα-
ταστάσεις, να μιλήσουν με τους παραγωγούς και να μάθουν για 
το κρασί. Ο οινοτουρισμός δεν βάζει περιορισμούς, τόσο οι νεο-
εισερχόμενοι στην κουλτούρα του κρασιού όσο και οι εξοικειω-
μένοι οινόφιλοι μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσα μια επίσκεψη 
και να αποκομίσουν γνώσεις και ικανοποίηση.

Είναι λοιπόν φανερό ότι μια πλευρά του οινοτουρισμού είναι και 
η επίσκεψη στα οινοποιεία. Έτσι, η συμμετοχή τους σε ένα οινο-
τουριστικό δίκτυο έχει ως στόχο την προσέλκυση επισκεπτών 
που θα προχωρήσουν στην αγορά προϊόντων αλλά παράλ-
ληλα και τη δημιουργία σταθερών σχέσεων, ώστε να κατα-
στούν «πιστοί» πελάτες.

Όμως, δεν έχουν περιοριστεί μονάχα στο να ανοίξουν τις πύλες 
τους στον τουρισμό αλλά έχουν αξιοποιήσει και την επιστήμη 
της αρχιτεκτονικής προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα 

τους. Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερα οινοποιεία 
επενδύουν στο αρχιτεκτονικό κομμάτι του κτιρίου. Αυτό προκά-
λεσε το ενδιαφέρον σε μια ομάδα επιστημόνων να αναζητήσει 
την αιτία και να δει, αν υπάρχει αύξηση των πωλήσεων των 
κρασιών. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη αλλά κάποιες υποθέσεις 
έχουν πέσει στο τραπέζι και μπορούμε να τις δανειστούμε.

Η πρώτη υπόθεση είναι ότι το κρασί έχει ξεφύγει από την κατη-
γορία του προϊόντος που προέρχεται από την αλυσίδα αμπέλι, 
σταφύλι, κρασί για κατανάλωση και τείνει να γίνει ένα προϊόν 
πολυτελείας, για κάποια κρασιά που αποκτούν τον χαρακτηρι-
σμό «αρχέτυπο». Λόγου χάρη, υπάρχουν κρασιά που μπορούν 
να αγοραστούν και να καταναλωθούν και κάποια - λίγα - για τα 
οποία περισσότερο μιλάμε παρά τα πίνουμε. Τα τελευταία, συν-
δέονται με το κοινωνικό status και αυτό έχει αμφίδρομη σχέση με 
την αρχιτεκτονική, η οποία επιβάλλει και επιδέχεται επιρροή.

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι διάσημες οινοποιητικές περιοχές, 
όπως είναι το Bordeaux και η Rioja χρησιμοποιούν την αρχι-
τεκτονική για να αναπτύξουν το κομμάτι του οινοτουρισμού. Οι 
επισκέπτες δεν αρκούνται σε μια επίσκεψη των αμπελιών και 

MARQUÉS DE RISCAL
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αγορά κρασιών αλλά επιζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπει-
ρία. Με στοιχεία του 2013, η Γαλλία μέτραγε 8 εκατομμύρια 
οινοτουρίστες και το 2016 έφτασε τα 10 εκατ. με κύκλο εργα-
σιών 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο για την Ισπανία, από τα 
1,8 εκατ. οινοτουρίστες του 2008 πέρασε στα 3 το 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία του Office de Tourisme de Bordeaux το 
2005 μόνο 6,6% των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή είχαν 
ως κίνητρο την επίσκεψη των οινοποιείων. Το 2012 το ποσο-
στό αυτό είχε ανέλθει στο 40%! Όταν ρωτήθηκαν να χαρακτη-
ρίσουν το νομό της Aquitaine (που βρίσκεται ο αμπελώνας του 
Bordeaux), 82% από αυτούς τον ταυτίζουν με αμπελοπεριοχή.

Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι το αρχιτεκτονικό στοιχείο και 
η ανακάλυψη των αμπελώνων αποτελεί κίνητρο για το 38% 
εξ’ αυτών και βρίσκεται στην τρίτη θέση των ενδιαφερόντων. 
Είναι γεγονός ότι η ανανέωση των εγκαταστάσεων επηρεάζει 
θετικά τις αφίξεις τουριστών. Μάλιστα, στη Rioja, στο οινοποιείο 
Marques de Riscal, μετά τη δημιουργία το 2006 ενός κτιριακού 
συγκροτήματος 100.000 τ.μ. που περιλάμβανε ένα ξενοδοχείο 
πολυτελείας, ένα κέντρο spa, κάβες, εστιατόριο κ.λπ., οι επι-
σκέψεις από 9.000 το χρόνο, έφτασαν τις 70.000 το 2011. Είναι 
προφανές ότι η σύνδεση της αρχιτεκτονικής και του κρασιού είναι 
κίνητρο για επισκέπτες και το σημαντικότερο για τους νέους επι-
σκέπτες με το 1/3 να είναι γυναίκες. Τέλος, άλλο ένα στοιχείο που 
επισημαίνει η μελέτη είναι ότι η μέση ηλικία χαμηλώνει (Rioja, 
από τα 41 - 50 έτη το 2004, πέρασε στα 31 - 40 έτη το 2008).

ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ

Όπως προαναφέραμε, οι επισκέψεις πρέπει να μεταφρα-
στούν σε πωλήσεις (άμεσες ή έμμεσες) και για να ανταποκριθεί σε 

αυτές τις συνθήκες ένα οινοποιείο πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε:

l να είναι ελκυστικό
l να μπορεί να δέχεται επισκέπτες,
l να μπορεί να λειτουργήσει η επί τόπου πώληση
l να μπορεί να καταστήσει τους επισκέπτες «πιστούς» πελάτες

Η απόφαση ένταξης ενός οινοποιείου τόσο σε ένα οινοτουρι-
στικό δίκτυο όσο και η αυτόνομη λειτουργία του ως επισκέψιμος 
χώρος προϋποθέτει μια καλή έρευνα αγοράς. Είναι απαραίτητο 
να γίνει μια ποσοτική καταγραφή των δυνατοτήτων της αγοράς 
(τοπικής ή υπερτοπικής) που θα υποστηρίξουν αυτήν την από-
φαση. Από τα ποσοτικά στοιχεία θα προκύψει και ο στόχος που 
θα πρέπει να θέσει ο επιχειρηματίας και απ’ αυτόν το κόστος 
για τη λειτουργία της μονάδας. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας 
θα είναι και η τελική απόφαση αν και πόσο είναι οικονομικά βιώ-
σιμη η ένταξη σε ένα οινοτουριστικό δίκτυο.

Ή ΕΙΣΟΔΟΣ

Αφού η έρευνα καταλήξει ότι η λειτουργία του οινοποιείου 
ως επισκέψιμο θα είναι κερδοφόρα, έρχεται η ώρα να δούμε 
πως αυτό μπορεί να γίνει. Για την προσέλκυση αλλά και τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
πινακίδες που υποδεικνύουν τη θέση του οινοποιείου. Αυτές 
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, καθ’ οδόν προς το οινοποιείο. 
Η πρώτη πινακίδα (κάθετο σχήμα) σε απόσταση ενός (1) χιλιο-
μέτρου από την είσοδο του οινοποιείου με πληροφορίες για το 
πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο οινοποιείο, 
το όνομα της επιχείρησης και το είδος της προσφοράς (ξενά-
γηση, γευστικές δοκιμές κ.α.). Η δεύτερη (οριζόντια στο σχήμα) 
θα βρίσκεται στην είσοδο των εγκαταστάσεων ή λίγα μέτρα 
πριν με το όνομα της επιχείρησης (ενημερωθείτε για την ισχύ-
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ουσα νομοθεσία περί πινακίδων σε δημόσιους χώρους).

Η διαμόρφωση της εισόδου του οινοποιείου θα πρέπει να έχει 
διαφορετικό χρώμα από την υπόλοιπη εγκατάσταση ώστε να 
είναι εύκολα ορατή από τους επισκέπτες. Επίσης, ιδιαίτερα 
διακοσμητικά στοιχεία που εκφράζουν το χαρακτήρα του οινο-
ποιείου ή την τοπική αρχιτεκτονική προσθέτουν αξία στο επιχεί-
ρημα και προδιαθέτουν θετικά τον επισκέπτη.

Ή ΑΥΛΉ

Σημαντική είναι και η οργάνωση - διαμόρφωση του εξωτε-
ρικού χώρου. Απαιτείται η διαμόρφωση ενός πάρκινγκ (για ΙΧ 
και Πούλμαν) που θα σηματοδοτείται με κάθετη πινακίδα. Ο 
γύρω χώρος απαιτεί επίσης μια καλαίσθητη διαμόρφωση. Τα 
παρτέρια για παράδειγμα να φυτεύονται με λουλούδια, οι διά-
δρομοι που οδηγούν στους χώρους ξενάγησης, θα μπορούσαν 
να διακοσμηθούν με παλιό εξοπλισμό του οινοποιείου (βαρέλια, 
παλιά εργαλεία). 

Είναι σημαντικό για την ασφάλεια των επισκεπτών να αποκλει-
στούν σημεία που κρύβουν κινδύνους όπως: πηγάδια, δεξαμε-
νές, διάδρομοι κίνησης βαρέων οχημάτων, κλαρκ, σκάλες και 
σταφυλοδόχοι, με αλυσίδες ή άλλα εμπόδια. 

Ο ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ

Στο επόμενο στάδιο απαιτείται η κατασκευή και διαμόρ-
φωση ενός κατάλληλου χώρου υποδοχής και πώλησης στο 
οινοποιείο. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ειδικός και να προ-
ορίζεται μόνο γι’ αυτήν την λειτουργία. Ως εκ τούτου θα συμμορ-

φώνεται σε έναν αριθμό κανόνων, που θα τον καθιστούν όχι 
μόνο ελκυστικό αλλά και παραγωγικό - λειτουργικό.

Η διαμόρφωση του χώρου, όπου γίνεται η υποδοχή, η παρου-
σίαση και η πώληση των προϊόντων πρέπει νοητικά αλλά και 
χωροταξικά να διαχωρίζεται σε τμήματα με διακριτό ρόλο το κάθε 
ένα. Αυτά με τη σειρά που εξελίσσεται η ξενάγηση είναι τα εξής:

l Υποδοχή 
(θα παρέχει στοιχεία για το ιστορικό της επιχείρησης)

l Παρουσίαση της επιχείρησης στη σημερινή της κατάσταση
l Εκθετήριο των προϊόντων 
l Παρουσίαση του know-how της επιχείρησης 

(θα συνεισφέρει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης από 
τους επισκέπτες)

l Διάφορες πολιτιστικές πληροφορίες της περιοχής 
(μουσεία, ιστορικές διαδρομές, εναλλακτικές δράσεις)

l Χώρο αφιερωμένο στη γευστική δοκιμή των κρασιών 
(με κατάλληλο εξοπλισμό π.χ. ποτήρια, καράφες κ.α.)

l Σημείο πώλησης των κρασιών και συναφών gadget 
Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες ή το στόχο της επι-
χείρησης αυτός ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:
 Εντός της κάβας  (υπόγειος χώρος με βαρέλια)
 Σε κάποιο άλλο μέρος της παραγωγής, που όμως δια-

χωρίζεται από το χώρο υποδοχής και γευστικής δοκιμής, 
τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και λειτουργικούς, αφού 
π.χ. ο θόρυβος των μηχανημάτων δεν είναι ένα στοιχείο 
υπέρ των πωλήσεων.
 Ένας αυτόνομος χώρος (χωρίς σύνδεση με άλλα 

τμήματα και κυρίως της παραγωγής)
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Ως προς τις δύο πρώτες περιπτώσεις, οι χώροι αυτοί απο-
πνέουν πιο πολύ μια οικειότητα και προσφέρονται για την 
προσέγγιση «νεοεισερχόμενων» στην κουλτούρα του κρα-
σιού επισκεπτών. Η υπόγεια κάβα έχει όμως ένα μειονέκτημα 
καθώς εκεί οι συνθήκες φύλαξης απαιτούν μια χαμηλή σταθερή 
θερμοκρασία (14°C). Για μια σύντομη ξενάγηση η χαμηλή θερ-
μοκρασία δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά δεν είναι ευχάριστη για 
τους επισκέπτες, ειδικά αν η παρουσίαση – γευστική δοκιμή 
διαρκέσει αρκετά. 

Η τρίτη περίπτωση προσαρμόζεται περισσότερο σε μια επαγ-
γελματική συνθήκη (συνάντηση με πιθανούς πελάτες χονδρι-
κής) και απευθύνεται σε επαγγελματίες ή άτομα που κατέχουν 
την κουλτούρα του κρασιού σε υψηλότερο επίπεδο από τον 
απλό καταναλωτή - τουρίστα.

Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(ΠΡΟΘΉΚΉ)

Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να είναι τέτοια 
που να επιτρέπει την ορατότητα των ετικετών που δίνουν πλη-
ροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο αλλά προβάλλουν και την 

αισθητική. Για τις φιάλες που είναι σε όρθια θέση, η ανάγνωση 
της ετικέτας είναι εύκολη αν όμως, όπως συμβαίνει συχνά, είναι 
πλαγιασμένες, τότε πρέπει να υπάρχει μια ταμπέλα που θα δίνει 
πληροφορίες καθώς η ανάγνωση των ετικετών είναι δύσκολη ή 
αδύνατη. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τοποθετη-
θεί πλάι αλλά κοντά στις πλαγιασμένες φιάλες μία όρθια, ώστε ο 
επισκέπτης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του προϊόντος.

Όπως είναι φυσικό ανάμεσα στα προϊόντα, υπάρχουν κάποια 
τα οποία το οινοποιείο επιθυμεί να προωθήσει, είτε γιατί είναι 
η σοδειά κυκλοφορίας τους είτε γιατί αποτελούν την κορυφαία 
πρόταση. Σε αυτές περιπτώσεις θα τοποθετηθούν στην καλύ-
τερη θέση και θα προβάλλονται πρόσθετες πληροφορίες, 
όπως είναι βραβεύσεις σε διαγωνισμούς, θετικές κριτικές από 
περιοδικά και γενικότερα κάθε τι που ενισχύει την εικόνα του. 
Με τον ίδιο στόχο, ο φωτισμός θα πρέπει να τα προβάλλει.

Στον ίδιο χώρο, ένα βιβλίο επισκεπτών δίνει τη δυνατότητα να 
εκφράσουν οι επισκέπτες τις σκέψεις τους. Το βιβλίο αυτό θα 
έχει διπλή ανάγνωση, αφού οι επισκέπτες αφήνουν τις θετικές 
εντυπώσεις τους αλλά κάνουν και  παρατηρήσεις που ενδεχο-
μένως θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να διορθώσουν και να 
βελτιώσουν την παρουσίαση.
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για τους επισκέπτες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
επαγγελματιών, είναι απαραίτητο να υπάρχει εξειδικευμένο προ-
σωπικό για την ξενάγηση. Θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο, να 
γνωρίζει καλά την επιχείρηση και τα προϊόντα της, την κουλτούρα 
της περιοχής και αν είναι δυνατόν να μπορεί να δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες για την περιοχή (ακόμα και τουριστικές). 
Πάντως είναι προτιμότερο να γνωρίζει σε βάθος έστω και λιγό-
τερα πράγματα και να έχει έτοιμη την παρουσίαση παρά να πλα-
τειάζει και να δίνει ανούσιες ή λάθος πληροφορίες. Μια δεμένη 
παρουσίαση δεν αφήνει διαθέσιμο χρόνο στους «πονηρούς» 
επισκέπτες, να «προσπαθήσουν» να χαλάσουν την ξενάγηση.

Διαμορφώστε την ξενάγηση με τρόπο που μπορείτε να ανταπο-
κριθείτε, ώστε να αφήσετε τους επισκέπτες ικανοποιημένους. 
Είναι προτιμότερο να προτείνετε μικρές ξεναγήσεις χωρίς λάθη, 
παρά να σχεδιάσετε προτάσεις μεγαλύτερες από τις δυνατότη-
τές σας, που θα οδηγήσουν σε δυσαρεστημένους επισκέπτες. 

Για τις επαγγελματικού τύπου επισκέψεις (πελάτες χονδρικής, 
αντιπρόσωποι δικτύων), εκείνος που εκπροσωπεί το οινοποιείο 
πρέπει να είναι είτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είτε ο υπεύθυνος πωλή-
σεων. Αυτές οι επισκέψεις εκτός από την παρουσίαση παλαιών 
και νέων προϊόντων περιλαμβάνουν και συμφωνίες πωλήσεων.

Ή ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο νόμος ορίζει ως Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτου-
ριστική Επιχείρηση, κάθε επιχείρηση Τουρισμού που δύναται 
να παρέχει στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις της, μουσειακές 
ή ενεργές και στον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο αυτής, υπη-
ρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν δραστηριότητες όπως: 
επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Ακόμη, έκθεση, πώληση, κατανάλωση προϊόντων που συν-
δέονται με το αμπέλι και τον οίνο αλλά και παροχή υπηρεσιών 
φιλοξενίας ή / και προσφοράς εδεσμάτων σε χώρους εστία-
σης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινο-
ποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου (4). Τα παραπάνω 
γίνονται με γνώμονα την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος της αμπελοοινικής περιοχής και το πρώτο βήμα για την 
πραγμάτωσή τους από την κάθε ενδιαφέρουσα οινοπαραγω-
γική μονάδα είναι να λάβει το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου 
(Σ.Ε.Ο.). 

Το πλαίσιο λειτουργίας των οινοτουριστικών επιχειρήσεων τρο-
ποποιήθηκε και ορίστηκαν με την Κ.Υ.Α.13143/2018 – ΦΕΚ 
3233/Β/7-8-2018, οι τεχνικές και ειδικές προδιαγραφές που 
απαιτούνται, ώστε να μπορούν να γίνουν επισκέψιμες.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές στις διατάξεις που 
αφορούν τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου:

l Μία αίτηση - δήλωση προς την αρμόδια κατά τόπο Περι-
φερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), του Υπουργείου 
Τουρισμού. 

l Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ύπαρξη τουαλέτας για 
άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). 

l Για τη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της αρ. 
385951/2000 υπουργικής απόφασης (Β 1180).

l Ο χρόνος από την υποβολή της σχετικής αίτησης και των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για το χαρακτηρισμό της 
εγκατάστασης ως οινοτουριστικής και της χορήγησης του 
Ειδικού Σήματος (Σ.Ε.Ο.) μειώθηκε σε 28 ημέρες αντί 30 
που ήταν παλαιότερα.

l Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου 
θεσπίστηκε παράβολο ύψους 150 ευρώ αλλά εξακολουθεί 

JMARINOPASCUAL.COM



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕΣ:

1. Comment l’ architecture contemporaine 
participe a un nouveau changement de statut 
pour le vin? (Revue des Oenologues No 148, 

Juillet 2013)

2. Guide pratique de la Vente directe du 
Vin, Emmanuelle Rouzet, Gerard Seguin 

(Εκδόσεις Dunod)

3. http://www.winetourisminfrance.com/fr/

4. Περισσότερες πληροφορίες στα άρθρα 
4, 2 και 10 στο http://www.opengov.gr/

tourism/?p=493

5. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
παλαιότερη νομοθεσία, τις τροποποιήσεις 

αλλά και το σύνολο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για τη λήψη του Σ.Ε.Ο. μπορείτε 

να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.e-nomothesia.gr/blog/597.html.

να έχει ισχύ για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. 
l Μετά το πέρας της πενταετίας, η επιχείρηση υποβάλλει 

στην αρμόδια Π.Υ.Τ. αίτηση ανανέωσης του σήματος συνο-
δευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
χρήζουν ανανέωσης και την απόδειξη κατάθεσης παράβο-
λου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.  

l Ακόμα, προβλέπεται από το Υπουργείο Τουρισμού, η κατα-
χώρηση όλων των κατόχων ΣΕΟ σε ειδικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων.

l Τέλος, θα χορηγείται στις οινοτουριστικές επιχειρήσεις νέα 
μορφή και τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου 
(Winery Open To The Public) (6).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ένταξη σε ένα οινοτουριστικό δίκτυο και η λειτουργία 
του οινοποιείου ως επισκέψιμου φαντάζει μια ελκυστική από-
φαση αλλά θα πρέπει να είναι μια καλά υπολογισμένη κίνηση 
προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα. Ενημερωθείτε από 
οινοποιεία που έχουν ήδη πείρα για να αποφύγετε λάθη και μην 
αποκλείσετε την συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία σχετι-
κών υπηρεσιών. l
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INTERVIEW
ΤΖΕΛΑ ΒΕΚΙΟΥ

Οινολόγος

Με έδρα την περιοχή Jonzac, στην καρδιά του Cognac, η εταιρεία Tonnellerie Radoux από το 1947 μέχρι σήμερα έχει 
καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στη βαρελοποιία για παλαιωμένα κρασιά και οινοπνευματώδη. Έτσι, σε αυτό 
το τεύχος ζητήσαμε από την οινολόγο κα Amandine Beschi της εταιρείας Radoux να μας παρουσιάσει τα βασικά σημεία που 

συνθέτουν ένα τέτοιο success story.

Τ.Β. : Κα Beschi πείτε μας ποιο είναι το συστατικό που 
κάνει τη Radoux τόσο επιτυχημένη;

Α.Β. : Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι απαρτίζεται από 
σπουδαίους συνεργάτες, οι οποίοι συνδυάζοντας τις παραδο-
σιακές δεξιότητες με τη σύγχρονη τεχνολογία εξασφαλίζουν την 
ομοιογένεια και τη συνέπεια στην ποιότητα των βαρελιών. Αυτή 
ακριβώς η τεχνογνωσία στη χρήση της δρυός σε συνδυασμό με 
τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, έχει «τοποθε-
τήσει» τη Radoux σε 40 χώρες παγκοσμίως, κερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων οινοπαραγωγικών μονάδων. Ένα 
εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι επίσης, η εις βάθος γνώση της 
πρώτης ύλης…

Τ.Β. : Από πού προμηθεύεστε την πρώτη ύλη για τα 
βαρέλια σας;

Α.Β. : Προμηθευόμαστε το ξύλο από τα κρατικά δάση της Γαλ-
λίας (ONF) και κάποιες φορές από ιδιώτες παραγωγούς, επι-
λέγοντας πάντα τα καλύτερα δείγματα δρυός κυρίως από την 
Κεντρική και Βορειοανατολική Γαλλία καθώς και από άλλες 
χώρες (Η.Π.Α. και Κεντρική Ευρώπη). Ωστόσο, ούτε η γεωγρα-
φική περιοχή ούτε το δάσος από μόνο του, μπορούν να εγγυη-
θούν την άριστη ποιότητα.

Τ.Β. : Και τότε με ποιον τρόπο καταφέρνετε να έχετε 
προϊόντα τέτοιων υψηλών προδιαγραφών;

Α.Β. : Η Radoux έχει προσθέσει δύο επιπλέον κριτήρια επιλο-
γής: το μέγεθος των κόκκων και την τεχνολογία OakScan®, ένα 
σύστημα ταχείας ανάλυσης το οποίο βασίζεται στη φασματοφω-
τομετρία του εγγύς υπέρυθρου με σκοπό να ταξινομεί τις δούγες 
βάση της περιεκτικότητάς τους σε πολυφαινόλες. 

Κάθε δούγα σαρώνεται και ταξινομείται βάση του βαθμού της τανι-
κότητάς της. Αυτό βοηθάει τους τεχνίτες να κατασκευάζουν βαρέ-
λια με συγκεκριμένους πολυφαινολικούς δείκτες που κυμαίνονται 
μεταξύ 0 και 100. Ταυτόχρονα ο οινολόγος είναι σίγουρος για το 
φαινολικό δυναμικό που θα εκχυλιστεί από το βαρέλι και θα επη-
ρεάσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Επιπροσθέτως, η Radoux σε συνεργασία με πολλά οινολογικά 
ινστιτούτα παγκοσμίως πραγματοποιεί τακτικά δοκιμές για να παρα-
κολουθήσει την επίδραση της επιλογής των κομματιών του ξύλου 
της OakScan® στις οργανοληπτικές ιδιότητες του οίνου. Μάλιστα, 
από το 2008 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 δοκιμές στους 
καλύτερους αμπελώνες του κόσμου (Γαλλία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, 
Χιλή, Αυστραλία, Κίνα κ.α.) και σε διαφορετικές ποικιλίες σταφυ-
λιών (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Tempranillo, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir, Syrah κ.α.) αποδεικνύοντας κάθε φορά την 
αξία και τη χρησιμότητα των δοκιμών αυτών. l
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ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ CHARDONNAY ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ 

Μια γεωγραφική προσέγγιση σε πλανητικό επίπεδο

Απόδοση και Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΚΙΟΣ
Οινολόγος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η ποικιλία Chardonnay δεν είναι μόνο μια εμβληματική 
ποικιλία της Bourgogne, τόπος καταγωγής της, πρόκειται στην 
πραγματικότητα για μια ποικιλία χαρακτηριστική της παγκοσμι-
οποιημένης αμπελοκαλλιέργειας. Αυτή η ποικιλία Vitis vinifera 
γνώρισε μεγάλη εξάπλωση στη διάρκεια των τελευταίων 50 
ετών συγχρόνως με ένα κίνημα παγκόσμιας τυποποίησης των 
φυτεύσεων, όπου εκτιμάται ότι μόνο 16 ποικιλίες καλύπτουν 
το 50% των καλλιεργούμενων εδαφών σήμερα. Η παγκόσμια 
καλλιεργούμενη έκταση με Chardonnay έχει περάσει από τα 
73.000 εκτάρια στα 190.126 εκτάρια το 2010, και την τοποθετεί 
στην 5η θέση, ως προς την παγκόσμια φύτευση. Η άμπελος 
είναι ένα ζωηρό φυτό, η τοπική και παγόσμια κλιματική μετα-
βλητότητα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, επιβάλλει τις 
συνθήκες συμμόρφωσης της καλλιέργειας για κάθε ποικιλία 
και καθορίζει την ποιότητα των εσοδειών. Το κλίμα συστατικό 
του «terroir», είναι παράγοντας - κλειδί στην καλλιέργεια της 
αμπέλου, συμμετέχει στην ωρίμανση του σταφυλιού και συνε-
πώς στη διαμόρφωση του τύπου των κρασιών. 

Στην εποχή μας, η κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα η θέρμανση 
του πλανήτη που τη συνοδεύει φέρνει στο προσκήνιο πολλά 
ερωτήματα, ως προς την εξέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας και 
την κατανομή των εκτάσεων των αμπελοπεριοχών. Η τυπι-
κότητα των κρασιών και τα οργανοληπτικά τους προφίλ θα 
εξελιχθούν με αισθητό τρόπο; Η μεταβολή (αναδιαμόρφωση) 
του ποικιλιακού παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο θα επιτα-
χυνθεί από την κλιματική αλλαγή; Η καλλιέργεια της αμπέλου 
θα παραμείνει βιώσιμη σε ορισμένες περιοχές, ή θα ευνοήσει 
κάποιες άλλες;

Οι ποικιλίες της Vitis vinifera έχουν διάφορες κλιματικές απαιτή-
σεις, κάτι που εξηγεί γιατί το Riesling είναι μια ποικιλία που έχει 
προσαρμοστεί σε περιοχές, όπως η Αλσατία και το Grenache 

στα πιο θερμά κλίματα της Γαλλίας και της Ισπανίας. Δεδομέ-
νου ότι οι αμπελοπεριοχές χαρακτηρίζονται από την υδατική 
τροφοδοσία (ποσότητα σωρευτικά, συχνότητα, ένταση), τις 
θερμοκρασίες και το διαφορετικό ύψος της υδατοδιαπνοής, 
μια απορρύθμιση ως προς το κλιματικό προφίλ θα μπορούσε 
να μεταφραστεί από μια γεωγραφική μετανάστευση. Αλλά η 
προστασία της έννοιας του «terroir» στην αμπελοκαλλιέργεια 
και ιδιαιτέρως οι δεσμοί με τις παραδόσεις, τους τόπους και τα 
συστήματα ονομασιών προέλευσης, που χτίζουν τη φήμη των 
κρασιών και τα συνδέουν με τα μέρη προέλευσης, συνεισφέ-
ρουν στη σταθερότητα των γεωγραφικών περιοχών παρα-
γωγής. Στην Bourgogne για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ήδη 
από το 1970 μια κλιματική «μετατόπιση» (αν λάβουμε υπόψη 
μόνο τη θερμοκρασία του αέρα) περίπου κατά 100 km βορειό-
τερα και 200 m σε υψόμετρο. Κι όμως, η γεωγραφία του αμπε-
λώνα δεν έχει μεταβληθεί αισθητά στα τελευταία 40 χρόνια.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν ήδη ποσοτικοποιήσει την επί-
πτωση της κλιματικής αλλαγής επί της αμπελοκαλλιέργειας, 
ιδιαίτερα ως προς τα χαρακτηριστικά και την ποιοτική εμφά-
νιση των σταφυλιών και του κρασιού αλλά και μέσα από την 
περιγραφή και την κλιματική σύγκριση των αμπελοπεριοχών. 
Τέλος, ελάχιστες εργασίες έχουν υλοποιηθεί προσπαθώντας 
να συγκρίνουν τη συμπεριφορά μιας ποικιλίας και να αξιολο-
γήσουν την πλαστικότητά της ως προς το κλίμα. Η παρούσα 
μελέτη προτάσσει το θέμα της προσαρμογής της αμπελο-
καλλιέργειας ως απάντηση στη μεταβολή του κλίματος, εστι-
άζοντας στην καλλιέργεια του Chardonnay και τα πιθανά 
ερωτήματα που θέτει. Αυτό θα επιτρέψει να καταλάβουμε 
καλύτερα τους εν δυνάμει κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να μεταβάλουν αυτήν 
την διασπορά, καθώς και να εκτιμήσουμε την ικανότητα αυτής 
της ποικιλίας να παράγει κρασί σε κλιματικές συνθήκες ολό-
τελα διαφορετικές.

Catinca Gavrilescu 1 και Benjamin Bois 1.2
1 CRC – UMR Biogeosciences, Universite Bourgogne France Compte / CNRS, 6 Bd. Gabriel, 21000 Dijon, France

1.2 Institut Universitaire de la Vigne et du Vin, Universite Bourgogne France Comte, rue Cloude ladrey, 21000 Dijon, France
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Για την υλοποίηση αυτής της μελέτης, έχουν δημιουργηθεί 
τρεις βάσεις γεωγραφικών δεδομένων. Συνδυάζουν πλευρές 
που αφορούν τη γεωτοποθεσία, τα κλιματικά χαρακτηριστικά 
και τους διάφορους ποιοτικούς περιγραφείς κάθε πληροφο-
ρίας που εισήχθη σε αυτές.

Η πρώτη βάση δεδομένων (Chardo_Monde_DB) αντιστοι-
χεί στην υιοθέτηση των πληροφοριών που προέρχονται από 
το διαγωνισμό «Chardonnay du Monde» μιας περιόδου 16 
ετών: η δεύτερη (World_Clim_DB) συνίσταται από αγροκλι-
ματικές ενδείξεις υψηλής ανάλυσης του χώρου και η τελευταία 
(Vineyard_GeoDB) αναφέρεται στην πλειονότητα των αμπε-
λουργικών περιοχών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

2.1. Η βάση δεδομένων των ζωνών παραγωγής 
της ποικιλίας Chardonnay

Η βάση δεδομένων (Chardo_Monde_DB) πήρε στοιχεία από 
τον διεθνή διαγωνισμό «Chardonnay du Monde» των ετών 
2000 - 2015 που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Γαλλία. Γεω-
τοποθετεί τις ζώνες παραγωγής των κρασιών που βραβεύθη-
καν και περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά τους (εσοδεία, τύπος 
βραβείου - μεταλλίου, τοποθεσία, χρονιά βράβευσης, τύπος 
κρασιού κλπ.).

Η επεξεργασία αυτής της βάσης έγινε αντικείμενο μελέτης σε 
πολλά στάδια. Σε πρώτο στάδιο συλλέχθησαν οι περιγραφικές 
πληροφορίες (το όνομα του παραγωγού, η χώρα, η διεύθυνση, 
η δεξαμενή που βραβεύθηκε, ο τύπος του κρασιού, η εσοδεία 
που βραβεύθηκε, ο χαρακτήρας ξύλου ή όχι) που είναι διαθέ-
σιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού «Chardonnay 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΝΟΛΟΓiA

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 23310 91362 | EMAIL: info@taralas.gr | WEBSITE: www.taralas.gr

du Monde». Το σύνολο των βραβείων, χάλκινων και χρυσών 
μεταλλίων που συγκεντρώθηκαν για τα 16 χρόνια του διαγω-
νισμού (2000 - 2015) ήτοι σύνολο 2.029 κρασιά. Σε δεύτερο 
στάδιο, υλοποιήθηκε ο εντοπισμός της προέλευσης των κρα-
σιών (αμπελοτεμάχιο, ιδιοκτησία και/ή τόπος παραγωγής) 
με τη βοήθεια του συστήματος πληροφοριών που παρέχει η 
πλατφόρμα «Google Earth». Η ακρίβεια εντοπισμού των κρα-
σιών εξαρτάται από τις διαθέσιμες πληροφορίες που συλλέ-
χθησαν με άμεσο τρόπο ή έμμεσο από τον τρόπο παραγωγής 
του κρασιού: για ορισμένα, όπως τα 1er Crus της Bourgogne, 
έχει εντοπιστεί επακριβώς το αμπελοτεμάχιο, από το οποίο 
έχουν συλλεχθεί τα σταφύλια που έδωσαν το κρασί. Για άλλα, 
υπάρχει ως πληροφορία μόνο μια μεγάλη περιοχή της κατα-
γωγής του παραγωγού (για παράδειγμα «Valle Central» στη 
Χιλή). Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επιλέξει ένα αμπελοτε-
μάχιο που βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο της περιοχής. Η 
ακρίβεια εντοπισμού έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.

2.2. Η κλιματική βάση δεδομένων

Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες για την περίοδο 1950 - 2000 
και το άθροισμα των βροχοπτώσεων έχουν εξαχθεί από τη 
βάση δεδομένων WorldClim με ανάλυση 30 δεύτερα του 
τόξου (περίπου 1 km) από τις συντεταγμένες προέλευσης του 
κάθε κρασιού. Αυτά τα δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο 
1950 - 2000 και αναπροσαρμόστηκαν για την περίοδο 2000 - 
2015 με τη μέθοδο που ονομάζεται «delta», κάνοντας χρήση 
της βάσης κλιματικών δεδομένων CRU TS 3.23 μεγαλύτερης 
ανάλυσης (0,5ο) και αναφερόμενη αντίθετα από την WorldClim, 
στο κλίμα του XXI αιώνα. 

Μετρήθηκαν οκτώ αγροκλιματικές ενδείξεις. Τρεις από αυτές 
τις ενδείξεις ανήκουν στη γεω-αμπελουργική κλιματική κατά-
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ταξη πολλαπλών κριτηρίων: ο Δείκτης του Huglin (ΙΗ), ο Δείκτης 
Φρεσκάδας των βραδινών ωρών (IF) και ο Δείκτης Ξηρότητας 
(IS). Ο Ηλιοθερμικός Δείκτης (IH) αναπτύχθηκε για να εκτιμηθεί 
η πιθανή πρωιμότητα της ωρίμανσης του σταφυλιού εξαιτίας 
των κλιματικών αλλαγών χρησιμοποιώντας τις μέγιστες και 
μέσες θερμοκρασίες που παρατηρούνται ημερησίως και ξεπερ-
νούν τους 10°C μαζί με έναν υψομετρικό συντελεστή (k). Ο 
Δείκτης Ξηρότητας (IS) έχει προκύψει από ένα απλοποιημένο 
μοντέλο υδατικού ισοζυγίου του αμπελιού και μας δείχνει την 
πιθανή υδατική δυναμικότητα του εδάφους σε συνάρτηση με το 
κλίμα της περιοχής. Ο δείκτης Βραδινής Φρεσκάδας (IF) είναι 
ο μέσος όρος των ελαχίστων θερμοκρασιών στη διάρκεια του 
μήνα που ωριμάζει το σταφύλι (Σεπτέμβριος για το βόρειο ημι-
σφαίριο και Μάρτιος για το νότιο). Μετρήθηκαν επίσης, οι μέσες 
θερμοκρασίες (AvGST) και η συσσώρευση ύδατος (βροχοπτώ-
σεων) (AvGSR) στη διάρκεια της περιόδου της βλάστησης (ήτοι 
από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο για το βόρειο ημισφαίριο 
και από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο για το νότιο).

Οι θερμικοί κίνδυνοι εκτιμήθηκαν από τους τρείς δείκτες που 
έχουν προταθεί από τον Bois et al. Πρόκειται για το μέσο όρο 
των ελαχίστων θερμοκρασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο για 
το βόρειο ημισφαίριο (Ιούλιο για το νότιο) και το μήνα Απρίλιο 
(Οκτώβριο για το νότιο ημισφαίριο), για να εκτιμηθούν οι κίνδυ-
νοι παγετού του χειμώνα. Ο δείκτης για το χειμώνα ονομάζε-
ται WFR «winter freeze risk» και της άνοιξης ονομάζεται SFR 
«spring freeze risk», αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των μεγίστων 
θερμοκρασιών του μήνα Ιουλίου στο βόρειο ημισφαίριο (Ιανου-
άριος στο νότιο) επιτρέπει να εκτιμηθεί ο κίνδυνος θερμικού 
στρες (δείκτης HIS «heat stress index»). Ο δείκτης WFR υπο-
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λογίζει τη συχνότητα των 
ετών που παρουσίασαν 
τουλάχιστον ένα χειμω-
νιάτικο παγετό ή στην 
διάρκεια ενός έτους, τον 
αριθμό των ημερών παγε-
τού του χειμώνα, τους εν 
δυνάμει καταστροφικούς 
για την άμπελο (ελάχιστη 
θερμοκρασία < -17°C). Ο 
δείκτης SFR πληροφορεί 
για τον αριθμό των ημερών 
με ανοιξιάτικο παγετό (ελα-
χίστη θερμοκρασία < -1οC), 
τη συχνότητα των ετών με 
ανοιξιάτικους παγετούς και 
την ημερομηνία του τελευ-

ταίου ανοιξιάτικου παγετού. Ο δείκτης HSI πληροφορεί για το 
πλήθος των ημερών έντονης ζέστης (μέγιστη θερμοκρασία >35°C) 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

2.3. Η βάση δεδομένων των αμπελοπεριοχών του 
κόσμου

 Αυτή η βάση των γεωγραφικών δεδομένων που ονομάζεται 
VGDB (vineyard geodatabase) αντιστοιχεί σε μια ψηφιοποιη-
μένη χαρτογράφηση των αμπελουργικών περιοχών του πλα-
νήτη. Επεξεργασμένη από πολλά χρόνια, επιτρέπει ιδιαίτερα 
να αναλυθούν και να συγκριθούν τα κλιματικά χαρακτηριστικά 
των αμπελώνων του πλανήτη. Έχουν χρησιμοποιηθεί πολυ-
άριθμες πηγές (χάρτες, ιστοσελίδες, βιβλία) ιδιαίτερα η 5η και 
7η έκδοση του Atlas Mondial du Vin. Τα όρια των αμπελώνων 
έχουν επακριβώς προσδιοριστεί με τη βοήθεια της βάσης γεω-
γραφικών δεδομένων κτήσεων του εδάφους (κτηματολόγιο) 
CORINE Land Cover 2006 για την Ευρώπη και με την βοήθεια 
των δεδομένων της εφαρμογής γεωγραφικών πληροφοριών 
«Google Earth». Η βάση δεδομένων απαρτίζεται από ένα 
σύνολο πολυγώνων που αντιστοιχούν κάθε ένα σε μια αμπε-
λουργική περιοχή. Περισσότερες από 650 αμπελουργικές 
περιοχές προσδιορίζονται από τη βάση VGDB.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1. Οι νικητές του διαγωνισμού «Chardonnay du 
Monde»

Η βάση δεδομένων Chardo_Monde_DB περιλαμβάνει συνο-
λικά 2.029 βραβευμένα κρασιά που αντιστοιχούν σε 41 χώρες 
για τους 16 διαγωνισμούς «Chardonnay du Monde» από το 
2000 έως το 2015 (Εικόνα 1). Μεταξύ των νικητών, η Γαλλία 
έχει την μεγαλύτερη παρουσία (952 μετάλλια), πιθανόν εξαι-

EIKONA 1

Παρουσίαση της διασποράς των μεταλλίων (χρυσά και χάλκινα) 
και του πλήθους των κρασιών (% του συνόλου) για τις 41 χώρες 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό Chardonnay du Monde.
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τίας των περισσότερων συμμετοχών καθώς ο διαγωνισμός διεξάγεται 
στη Γαλλία με τη μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες, έκταση αφιερωμένη 
στο Chardonnay. Ακολουθούν η Ελβετία (113 μετάλλια), η Νότιος Αφρική 
(107), ο Καναδάς (92) και η Αυστραλία (82).

Ο διαγωνισμός πριμοδοτεί τα ήσυχα κρασιά (86,6%) και τα αφρώδη 
(14,4%). Τα κρασιά που βραβεύθηκαν με χάλκινο μετάλλιο υπερισχύουν 
ελαφρώς (58%) έναντι των χρυσών (42%) και διαπιστώνεται μια γενική 
τάση περιορισμού των βραβείων στη διάρκεια των ετών, από τα 170 του 
2000 έπεσαν στα 79 το 1015.

3.2. Αγροκλιματικά χαρακτηριστικά των ζωνών παραγωγής 
των βραβευμένων κρασιών

Τα αφρώδη κρασιά παράγονται σε περιοχές των οποίων η μέση θερ-
μοκρασία στη βλαστική περίοδο στην πλειονότητα κυμαίνεται μεταξύ 
14,7 και 20,5°C (5ο και 95ο εκατοστημόριο) και με μια συνολική βροχό-
πτωση που κυμαίνεται από 336 μέχρι 607mm (5ο και 95ο εκατοστημό-
ριο). Η διασπορά των ήσυχων κρασιών είναι πιο ευρεία (Εικόνα 2) με 
τις βροχοπτώσεις να κυμαίνονται από 97 έως 675mm για το 90% των 
περιπτώσεων και να παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες 
(AvGST από 15,2 ως 21,7°C).

Η Εικόνα 3 παρουσιάζει τη διασπορά των τριών αγροκλιματικών ενδεί-
ξεων πολλαπλών κριτηρίων (που παρουσιάσαμε πιο πάνω), των τοπο-
θεσιών παραγωγής των βραβευμένων κρασιών ανά τύπο κρασιού 
(αριστερή κολώνα) και ανά μετάλλιο (δεξιά κολώνα).

Διαπιστώνεται ότι οι κλιματικές απαιτήσεις των αφρωδών διαφέρουν 
από αυτές των ήσυχων κρασιών. Τα αφρώδη κρασιά χαρακτηρίζο-
νται από ένα «δροσερό» κλίμα (75% των κρασιών παρουσιάζουν ένα 
IH μεταξύ 1500 και 1800°C.J), στην περίπτωση «πολύ δροσερών 
βραδιών» (χαμηλότερη από 12°C στο 89% των περιπτώσεων) και 
«υπο-υγρά» (IS κυμαινόμενο μεταξύ 50 και 150 mm στο 85% των περι-
πτώσεων). Αντίθετα, τα ήσυχα κρασιά δεν φαίνεται να έχουν κάποια 
ιδιαίτερη κλιματική τοποθεσία. Οι ζώνες παραγωγής των βραβευμέ-
νων ήσυχων κρασιών του διαγωνισμού διαθέτουν κλίματα από «δρο-
σερά» ως «θερμά» σύμφωνα με την κατάταξη Tonietto και Carbonneau 
με μια αναλογία αρκετά ισορροπημένη και ελαφρώς να υπερισχύει το 
«εύκρατο κλίμα» (IH μεταξύ 1800 και 2100°C.J, 26% των βραβευμέ-
νων). Τα κλίματα με «πολύ δροσερές βραδιές» αντιστοιχούν στις μισές 
ζώνες παραγωγής των ήσυχων Chardonnay, 33% μεταξύ αυτών απο-
καλύπτουν «εύκρατες βραδιές». Ο δείκτης ξηρότητας είναι σημαντικά 
υψηλός: 18% των ήσυχων βραβευμένων κρασιών έχουν «πολύ ξηρά» 
κλίματα (IS < -100 mm), 36 % των «ξηρών» κλιμάτων (-100 < IS < 50 
mm) και 38% των «υπο-υγρών» κλιμάτων. Αν και οι κλιματικές αποκλί-
σεις είναι λιγότερο ευδιάκριτες μεταξύ των τύπων μεταλλίων και μεταξύ 
των τύπων των κρασιών (αφρώδη έναντι ήσυχων), σημειώνουμε ότι 
τα βραβευμένα με ένα χρυσό μετάλλιο προέρχονται εν γένει από τα 
πιο δροσερά κλίματα, τα πιο υγρά και με δροσερές βραδιές, απ’ ότι τα 
κρασιά που έχουν πριμοδοτηθεί με ένα χάλκινο μετάλλιο.

EIKONA 2

Διασπορά (boxplots) των μέσων θερμοκρασιών (AvGST) 
και της συνολικής βροχόπτωσης (AvGSR) στην διάρκεια της 
βλάστησης των ζωνών παραγωγής κρασιών Chardonnay 
βραβευμένων στον διαγωνισμό, ανά τύπο κρασιών (Τ = 
ήσυχα, Π = αφρώδη, στην αριστερή πλευρά της εικόνας) και 
ανά μετάλλια (OR = χρυσά, BZ = χάλκινα στην δεξιά).

EIKONA 3

Διασπορά (boxplots) των δεικτών Huglin (IH), της 
ξηρότητας (IS) και της φρεσκάδας των νυκτών (IF) των 
ζωνών παραγωγής Chardonnay που βραβεύτηκαν στον 
διαγωνισμό, ανά τύπο κρασιών (Τ = ήσυχα, Π = αφρώδη, 
στην αριστερή πλευρά της εικόνας) και ανά μετάλλια (OR = 
χρυσά, BZ = χάλκινα στην δεξιά).
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3.3. Σύγκριση με το σύνολο των αμπελουργικών 
περιοχών

Η Εικόνα 4 συγκρίνει τις κατανομές των αγροκλιματικών 
δεικτών που αντιστοιχούν στις ζώνες παραγωγής των βρα-
βευμένων του διαγωνισμού «Chardonnay du Monde» 
(παρουσιάζονται με κίτρινο χρώμα, όλοι οι βαθμοί και τύποι 
ανακατεμένοι) με τις κατανομές των ενδείξεων που αντιστοι-
χούν στο σύνολο των παγκόσμιων αμπελοοινικών περιοχών 
και περιγράφονται από τη βάση δεδομένων VGBD (παρουσιά-
ζονται με καφέ χρώμα). Οι ζώνες παραγωγής του Chardonnay 
(όπως καταγράφονται από τα βραβευμένα του διαγωνισμού) 
εμφανίζουν μια ευρεία διαφοροποίηση των κλιματικών συνθη-
κών. Εν όψει της κλιματικής κατάταξης πολλαπλών κριτηρίων, 
καλύπτουν τα «δροσερά» κλίματα (1500 < IH < 1800°C.J, 26% 
των περιπτώσεων) για τις μέσες θερμοκρασίες κατά τη βλα-
στική περίοδο (AvGST) κυμαινόμενες από 15 ως 21,4°C (5o 
και 95ο εκατοστημόριο). Συγκριτικά με την κατανομή των θερ-
μικών συνθηκών στη βλαστική περίοδο και του συνόλου των 
αμπελουργικών περιοχών του κόσμου (που προσδιορίζονται 
από τη βάση δεδομένων VGDB), το Chardonnay έχει φυτευτεί 
σε περιοχές μάλλον δροσερές (Εικόνα 4). 

Ο δείκτης ξηρότητας των ζωνών παραγωγής του Chardonnay 
παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση: κυμαίνε-
ται από -185 mm ως τα 175 mm (5o και 95ο εκατοστημόριο). 
Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η πλειονότητα (45%) των βρα-
βευμένων προέρχονται από «υπο-υγρά» κλίματα  (IS περι-

λαμβάνεται μεταξύ 50 και 150 mm) ενώ οι 
αμπελουργικές περιοχές παγκοσμίως (VGDB) 
βρίσκονται στην πλειονότητα σε «ξηρά» κλί-
ματα (-100mm IS < 50mm, 36% των περιπτώ-
σεων) ως «πολύ ξηρά» (IS < -100mm, 46% 
των περιπτώσεων). Το άθροισμα των βρο-
χοπτώσεων στη βλαστική περίοδο (AvGSR) 
παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα στις 
ζώνες παραγωγής του Chardonnay απ’ ότι 
στο σύνολο των παγκοσμίως καλλιεργούμε-
νων με αμπέλια περιοχών.

Ο δείκτης φρεσκάδας των νυκτών κυμαίνε-
ται ευρέως μεταξύ των ζωνών παραγωγής 
των βραβευμένων κρασιών στο διαγωνισμό 
(9,4°C < IF < 16,7°C στις 90% των περιπτώ-
σεων) που δείχνουν κυρίως κλίματα με 
«εύκρατες νύκτες» (IF μεταξύ 14 και 18°C για 
το 30% των βραβευμένων) μέχρι «πολύ δρο-

σερές - φρέσκες» (IF < 12°C για το 56% των βραβευμένων). 
Ως προς τα κατώφλια που προτάθηκαν από τον Bois et al. 
σχετικά με τα θερμικά ρίσκα, μόνον 0,2% των ζωνών παρα-
γωγής του Chardonnay που έχουν διακριθεί στο διαγωνισμό 
βρίσκονται έντονα εκτεθειμένα στο ρίσκο χειμερινών παγε-
τών (WFR < -11°C). Αντίθετα, για την πλειονότητα (82%) των 
ζωνών παραγωγής το ρίσκο να συμβεί ένα γεγονός χειμερινού 
παγετού δεν είναι αμελητέο (WFR παραμένει χαμηλότερο του 
κατωφλίου απουσίας ρίσκου των 4°C). Το 97% των περιο-
χών παραγωγής των διακριθέντων κρασιών παρουσιάζουν 
ένα δείκτη ρίσκου ανοιξιάτικου παγετού (SFR) που κυμαίνεται 
μεταξύ 0°C (κατώφλι πέρα από το οποίο παρατηρούμε κάθε 
χρόνο παγετούς μετά την 1η Απριλίου (β. ημισφαίριο) και 1η 
Οκτωβρίου (ν. ημισφαίριο) και 12°C (κατώφλι πέρα από το 
οποίο κανένας ανοιξιάτικος παγετός δεν παρατηρείται, ως 
προς τα δεδομένα που αναλύθηκαν από τον Bois et al). Όσον 
αφορά στις κλιματικές συνθήκες του συνόλου των αμπελουργι-
κών επιφανειών, όπως δίνεται από την VGDB, οι ζώνες παρα-
γωγής του Chardonnay που αναλύθηκαν εδώ αποκαλύπτουν 
μάλλον υψηλά ρίσκα χειμερινών ή ανοιξιάτικων παγετών. 
Τέλος, η έκθεση στις ημέρες με έντονη ζέστη (μέγιστη θερμο-
κρασία > 35°C) μοιάζει συντηρητική ως προς το δείκτη θερμι-
κού στρες, για τις ζώνες παραγωγής του Chardonnay: για 22% 
μεταξύ αυτών, ο δείκτης HSI είναι μικρότερος των 25°C υπο-
νοώντας την ολοκληρωτική απουσία ημερών θερμικού στρες 
(μέγιστη θερμοκρασία > 35°C). Στο 16% των περιπτώσεων 
παρατηρείται υψηλό θερμικό στρες (HIS > 30°C). Συγκριτικά, 
58% των περιπτώσεων των αμπελοοινικών περιοχών που 
αναφέρθηκαν από την VGDB, καταγράφουν ένα υψηλό ρίσκο 
θερμικού στρες και απουσιάζει μόνο στο 4,5% των περιοχών 
αμπελοκαλλιέργειας του πλανήτη.  

EIKONA 4

Συγκριτική ανάλυση μεταξύ της διασποράς των τιμών των 8 αγροκλιματικών 
δεικτών για τις ζώνες παραγωγής Chardonnay που βραβεύτηκαν στον 
διαγωνισμό και των αμπελουργικών περιοχών ανά τον κόσμο.
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4. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα μελέτη τεκμηριώνει τις κλιματικές συνθή-
κες μέσα στις οποίες παράγονται τα κρασιά της ποικιλίας 
Chardonnay των οποίων οι οργανοληπτικές ιδιότητες οδή-
γησαν τους δοκιμαστές / κριτές να τα ξεχωρίσουν. Δείχνει ότι 
τα αμπελουργικά κλίματα των περιοχών παραγωγής εκ των 
οποίων προέρχονται αυτά τα κρασιά καλύπτουν κατά μεγάλο 
μέρος τις κλιματικές συνθήκες των αμπελουργικών περιοχών 
του πλανήτη. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι το 
Chardonnay διαθέτει μια μεγάλη πλαστικότητα στις κλιματικές 
συνθήκες των αμπελουργικών περιοχών για την παραγωγή 
κρασιών «ποιότητας». Είναι ωστόσο αναγκαίο να συνδέ-
σουμε σ’ αυτά τα συμπεράσματα μερικές παρατηρήσεις και 
επιφυλάξεις. Η επιλογή να τεκμηριώσουμε τις ζώνες παρα-
γωγής των κρασιών του Chardonnay μέσα από τον διαγωνι-
σμό «Chardonnay du Monde» παρακινήθηκε από τη σχετική 
λίστα των προσφερόμενων δειγμάτων: η βάση δεδομένων 
με τα χάλκινα και χρυσά μετάλλια, για την περίοδο 2000 - 
2015, περιλαμβάνει 973 παραγωγούς από 41 χώρες. Εξάλ-
λου, η οργάνωση του διαγωνισμού ακολουθεί κανόνες που 
μας φάνηκαν αιτιολογημένοι (προηγούμενη εκπαίδευση των 
κριτών, απαίτηση προς τους παραγωγούς να παράσχουν τις 
χημικές αναλύσεις στα κρασιά που τους εκπροσωπούν, γευ-
στική δοκιμή των κρασιών σύμφωνα με την αυξανόμενη περι-
εκτικότητα σε σάκχαρα…) για να αποκλιστεί το στοιχείο της 
τύχης μεταξύ των διαγωνιζόμενων κρασιών. Στην παρούσα 
μελέτη λήφθηκαν υπόψη μόνο τα βραβευμένα και όχι το 
σύνολο των κρασιών. Έγινε αυτή η επιλογή για να ερευνη-
θούν μονάχα τα κρασιά της ποικιλίας Chardonnay, η οποία 
είναι αναγνωρίσιμη από μια ομάδα κριτών, με σκοπό να αξι-
ολογηθεί το ποιοτικό δυναμικό της ποικιλίας και το κατά πόσο 
μπορεί να δώσει αξιόλογα κρασιά κάτω από διαφορετικές κλι-
ματικές συνθήκες. Ωστόσο, το δείγμα που υπήρχε σε διάθεση 
περιορίζει τη σημερινή γεωγραφική ζώνη του Chardonnay. Η 
παρουσία των χωρών των οποίων τα κρασιά έχουν βραβευτεί 
διαφέρει ουσιαστικά από τις επιφάνειες των εθνικών αμπελώ-
νων του Chardonnay, όπως έχουν δοθεί από τους Anderson 
και Aryal. Επίσης, οι στατιστικές διασπορές των αγροκλιματι-
κών συνθηκών που αναλύθηκαν πιθανόν δεν ανταποκρίνονται 
πιστά σε αυτές που αφορούν το σύνολο των παραγωγικών 
τόπων του Chardonnay. Εξάλλου, ο μέσος όρο λάθους του 
γεωγραφικού εντοπισμού εκτιμάται στα 6 km αλλά φθάνει σε 
μια περίπτωση, στα 400 km (ακραία περίπτωση της ένδειξης 
«Κεντρική Κοιλάδα» στην Χιλή). Αν είχαμε περιορίσει την ανά-
λυση στα βραβευμένα που εντοπίζονται με ακρίβεια θα είχαμε 
περιορίσει σημαντικά τη γεωγραφική έκταση του δείγματος 
ενώ η πρόθεσή μας ήταν να αυξήσουμε τον αριθμό των δειγ-
μάτων ακόμα και με τον κίνδυνο να εισάγουμε (σε συντηρητικό 
ποσοστό) κλιματικές συνθήκες που δεν αντιστοιχούν αυστηρά 

σε αυτές που απαντώνται στο ή στα αμπελοτεμάχια προέλευ-
σης του κρασιού.

Οι αγροκλιματικοί δείκτες έχουν υπολογιστεί με αρχή τον 
κάναβο (grilles) δεδομένων διαστήματος υψηλής ανάλυσης 
της βάσης WorldClim. Προερχόμενοι από την διαστημική 
παρεμβολή των μέσων μηνιαίων όρων της περιόδου 1950 
- 2000, αυτά τα κλιματικά δεδομένα περιέχουν συντηρητικές 
αποκλίσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για να περιγρά-
ψουν, να αναλύσουν ή να συγκρίνουν τις συνθήκες ή τις κλι-
ματικές προβολές. Αυτή η βάση με τα χιλιομετρικά δεδομένα 
αναπροσαρμόστηκε για να λάβει υπόψη της, τις κλιματικές 
αλλαγές από το 1950 και να παράξει δεδομένα που αντιστοι-
χούν στην περίοδο 2000 - 2014. Αυτή η διόρθωση πραγ-
ματοποιήθηκε με τη βοήθεια των κανάβων των μηνιαίων 
δεδομένων που προέρχονται από τη βάση CRU TS3.23 
μάλλον χαλαρής ανάλυσης που εισάγει δύο πηγές λαθών: 
καταρχάς, η χρήση δεδομένων χαμηλής ανάλυσης (περί-
που 50 km) υποθέτει ότι η πρόσφατη κλιματική αλλαγή έχει 
πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, κάτι που δεν είναι 
απαραίτητο να έχει συμβεί. Εξάλλου, η βάση CRU, αν και 
αποτελεί ένα παιχνίδι δεδομένων αναφοράς στην κλιματολο-
γία, δεν εξαιρείται λαθών παρεμβολής, πράγμα που μπορεί 
να γεννήσει σωρευτικά άμβλυνση στην αναθεωρημένη βάση 
WordlClim, που χρησιμοποιήθηκε στην περίοδο 2000 - 2014. 
Αντιθέτως, η έκταση της διασποράς των δεικτών που αναλύ-
θηκαν εδώ, επιτρέπει να υποθέσουμε τη μεγάλη διαφορο-
ποίηση των «σύγχρονων» κλιματικών συνθηκών  μέσα στις 
οποίες παράγουμε τα κρασιά της ποικιλίας Chardonnay.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια ισχυρή πίεση που επηρεάζει 
κυρίως την εκτίμηση των καταναλωτών, των δημοσιογράφων 
και άλλων τελικών αποδεκτών της αγοράς κάνοντας πιο ευά-
λωτες τις αμπελοπεριοχές που παρουσιάζουν χαμηλότερο 
βαθμό ποικιλιακής διαφοροποίησης. Η παρούσα μελέτη υπο-
γραμμίζει ωστόσο την αξιοσημείωτη διασπορά των αμπε-
λουργικών κλιμάτων μέσα στα οποία η ίδια ποικιλία μπορεί 
να δώσει κρασιά που κρίνονται αποδεκτής ποιότητας και μας 
καλεί να αποδεχθούμε στο μέλλον τον τύπο αυτής της προ-
σέγγισης, η οποία ιδανικά υποστηριζόμενη από αντικειμενικά 
αναλυτικά δεδομένα (αγρονομικά χαρακτηριστικά, αναλύσεις 
φυσικο-χημικές του σταφυλιού και του κρασιού) θα δίνει την 
καλύτερη καταγραφή της πλαστικότητας της αμπελοκαλλιέρ-
γειας έναντι της κλιματικής αλλαγής. l
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ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΉ
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ΚΑΛΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Χημικός - Οινολόγος

Η αγγλική λέξη chitin έχει τη ρίζα της στην ελληνική λέξη 
«χιτών» (chiton). Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε αναφερόμενη 

σε θαλάσσιους οργανισμούς με προστατευτικό περίβλημα.

Η ένωση της χιτίνης είναι ένας πολυσακχαρίτης, ο πιο διαδε-
δομένος μετά την κυτταρίνη, πολυμερές του μορίου Ν-ακετυ-
λογλυκοζαμίνη - παραγώγου της γλυκόζης. Αποτελεί βασικό 
συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων (απαντά-
ται κυρίως στα γένη Aspergillus niger και Aspergillus bisporus) 
και του σκελετού των αρθροπόδων. 

Από την απο-ακετυλίωσή 
της προκύπτει η χιτοζάνη 
(chitosan), η οποία σε αντί-
θεση με τη χιτίνη είναι δια-
λυτή στο νερό. Η ένωση αυτή 
αλληλεπιδρά με ένα ευρύ 
φάσμα μικροοργανισμών. 
Το αρνητικό της φορτίο αλλη-
λεπιδρά με το θετικά φορτι-
σμένο κυτταρικό τοίχωμα των 
μικροοργανισμών αλλάζοντας 
έτσι τη διαπερατότητά του και 
αναστέλλοντας την κυτταρική 
ανάπτυξη. Συνεπώς είναι απο-
τελεσματική έναντι των γαλα-
κτικών και οξικών βακτηρίων.

Οι πρώτες χρήσεις της στην 
οινοποίηση εφαρμόστηκαν 
για την αντιμετώπιση του 
Brettanomyces.

Εκτός από την αντιμικροβιακή της δράση, η χιτοζάνη βρίσκει 
πληθώρα εφαρμογών στην οινοποίηση κατά τις διάφορες 
κατεργασίες διαύγασης και σταθεροποίησης του γλεύκους και 
του οίνου. Είναι αποτελεσματική στη μείωση του κλάσματος 
των οξειδωμένων πολυφαινολών καθώς και στη μείωση της 

συγκέντρωσης των μετάλλων.

Σύμφωνα με τον OIV (2009) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(2010) μόνο η μυκητιακής προέλευσης χιτίνη και τα παρά-
γωγα αυτής (χιτοζάνη και χιτιν-γλουκάνη) είναι εγκεκριμένα και 
αποδεκτά για χρήση στις ορθές οινοποιητικές πρακτικές.

Ο οίκος Perdomini IOC (Institut Oenologique de 
Champagne) σε συνεργασία με την Kitozyme έχει αναπτύ-
ξει μια σειρά προϊόντων με βάση τη χιτοζάνη, προερχόμενη 

από ένα μοναδικό στέλεχος 
του Aspergillus Niger. Τα 
προϊόντα αυτά έχουν σχεδι-
αστεί ειδικά για την επίτευξη 
της διαύγασης και της στα-
θεροποίησης στο γλεύκος 
και τον οίνο, τον έλεγχο της 
βακτηριακής χλωρίδας, τη 
μείωση της συγκέντρωσης 
ανεπιθύμητων μετάλλων και 
την αντιοξειδωτική προστα-
σία.

Από το 2003 η Kitozyme και-
νοτομεί αναπτύσσοντας μια 
παραγωγική διαδικασία, η 
οποία βασίζεται στη χρήση 
χιτίνης μη ζωικής προέλευσης.

Τα βιοπολυμερή που συμ-
μετέχουν στη σύνθεση των 
ανωτέρω προϊόντων είναι 
βιοαποικοδομήσιμα και βιο-

απορροφήσιμα, κρίσιμα στοιχεία για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία. Το γεγονός ότι 
πρόκειται για πολυσακχαρίτες φυτικής προέλευσης, εξασφα-
λίζει ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από αλλεργιογόνα 
(allergen free). l

Aspergillus niger
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ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΉ
ΤΟ ΡΟΖΕ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Απόδοση και Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΚΙΟΣ
Οινολόγος

Η αμπελουργική κρίση που εκδηλώνεται βρίσκεται στην 
πρώτη θέση συζήτησης των απασχολούμενων με την 

παραγωγή του κρασιού και χαρακτηρίζεται κυρίως από τη 
μείωση της καθημερινής κατανάλωσης. Η οικονομική βιωσι-
μότητα των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στηρίζεται στη 
διάθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας γι’ αυτό 
και πρέπει οι παραγωγοί να ανταποκριθούν στη νέα ζήτηση, 
αυτής των πρωτότυπων προϊόντων, για μια περιστασιακή 
κατανάλωση. 

Το κτήμα Le Vignoble des Hautes Collines έχει κατά 
κάποιον τρόπο βρει την απάντηση σε αυτό το πρόβλημμα 

τροφοδοτώντας μια εξειδικευμένη αγορά. Πράγματι, η μέθο-
δος ωρίμανσης του κρασιού στον ήλιο μπορεί να φαίνεται 
προκλητικά αντίθετη, ως προς την εδραιωμένη πίστη για την 
ωρίμανση των κρασιών, όμως δίνει ένα ιδιαίτερο προϊόν που 
έχει τους οπαδούς του και τιμάται 12 ευρώ η φιάλη των 7cl. Η 
εμπειρική αυτή μεθοδολογία δεν είχε μέχρι σήμερα εξεταστεί 
με επιστημονικά κριτήρια, ώστε να αποκαλύψει και να τεκμη-
ριώσει τις συνθήκες που επικρατούν και οδηγούν σε αυτό το 
αποτέλεσμα (ποιες είναι οι επιτπώσεις του ήλιου στον κρασί;). 

Το κτήμα, εδώ και τέσσερις γενιές, εφαρμόζει μια εμπειρική 
μέθοδο στην παραγωγή και κυρίως στην ωρίμανση του ροζέ 
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κρασιού του. Για 6 - 8 μήνες το βάζουν σε γυάλινες νταμιτζά-
νες και το εκθέτουν στις ακτίνες του ήλιου.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε έθεσε ως στόχο την 
κατανόηση των αλλαγών που συμβαίνουν στο κρασί κάτω 
από την επίδραση του ήλιου. Υποθέτουμε ότι ο ήλιος πρέπει 
να επιδρά με δύο τρόπους, με την αύξηση της θερμοκρασίας 
και με την έκθεση του κρασιού στην υπεριώδη ακτινοβολία 
του φωτός. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στο πεί-
ραμα περιελάμβανε 4 νταμιτζάνες. Το ροζέ κρασί του κτήμα-
τος παράγεται αρχικά σύμφωνα με την κλασσική μέθοδο, έχει 
υποστεί τη μηλογαλακτική ζύμωση και στην συνέχεια τοποθε-
τείται στα δοχεία. 

Για να διαπιστωθεί η επίπτωση της ακτινοβολίας και της θερ-
μότητας μελετήθηκαν 4 συνθήκες: 

Ντ 1: νταμιτζάνα με διάφανο γυαλί, μέγιστη έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία και την θερμότητα

Ντ 2: νταμιτζάνα με πράσινο γυαλί (ενδιάμεση κατάσταση 
μεταξύ Ντ 1 και Ντ 3)

Ντ 3: νταμιτζάνα με μαύρο γυαλί, μέγιστη έκθεση στη θερ-
μότητα αλλά προστασία από την ηλιακή αντινοβολία

Ντ 4: νταμιτζάνα επενδεδυμένη με αλουμίνιο και άχυρο, ελά-
χιστη έκθεση στην θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία.

Μετά από μια γευστική δοκιμή του κρασιού, όπου 200 λίτρα 
κρασιού διαμοιράστηκαν σε 4 νταμιτζάνες και τοποθετήθη-
καν στην ίδια θέση με την ίδια έκθεση. Κάθε ημέρα γινόταν η 
μέτρηση της θερμοκρασίας στις 8:00, στις 14:00 και στις 19:00 
και καταγράφονταν οι μετρήσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του πειράματος, ώστε να φανούν οι εναλλαγές της θερμοκρα-
σίας στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Σε τακτά διαστή-
ματα, δείγματα στάλθηκαν σε εργαστήριο και αναλύθηκαν στις 
πιο απλές αναλύσεις: θειώδες και πτητική οξύτητα. Κάθε εβδο-
μάδα γευστικές δοκιμές ήλεγχαν την εξέλιξη των αρωμάτων 
και της οξείδωσης. Η ένταση του χρώματος μετρήθηκε στην 
έναρξη και στο τέλος του πειράματος και στο τέλος μια ομάδα 
12 δοκιμαστών υπέβαλαν σε οργανοληπτικό έλεγχο τα κρασιά. 
Με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού εξακριβώθηκε, αν 
κάποια από τα κρασιά ήταν καλύτερα από κάποια άλλα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΉΝΕΙΑ

Θερμοκρασία και ήλιος

Από τη μέτρηση της θερμοκρασίας διαπιστώθηκε ότι δημι-
ουργείται μια ομάδα από τρεις νταμιτζάνες (Ντ 1, Ντ 2, Ντ 3), 
όπου οι θερμοκρασίες ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά 
(μέση θερμοκρασία 23°C, διαφορά μέγιστου ημέρας / ελάχι-
στου νύκτας, 5,9°C). 
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Η νταμιτζάνα Ντ 4 διαφοροποιείται ευδιάκριτα από τις άλλες 
τρεις (μέση θερμοκρασία 16,9°C, διαφορά μέγιστου ημέρας/
ελάχιστου νύκτας μόλις 2°C). Η θερμοκρασία, όπως φαίνεται, 
παίζει ένα ρόλο στη σταθεροποίηση του κρασιού και παρατη-
ρείται η εκδήλωση άνθισης στην επιφάνεια της Ντ 4, μόλις την 
6η ημέρα από την έναρξη του πειράματος. Πιθανόν αυτή η 
άνθιση να οφείλεται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία παρουσι-
άζει μικρές διαφορές στη διάρκεια του 24ωρου και είναι ευνο-
ϊκή στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών καθώς και στο ότι 
παρέχεται προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
λόγω της επένδυσης, η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει 
τους μικροοργανισμούς.

Όπως προκύπτει από τις εβδομαδιαίες γευστικές δοκιμές, 
η θερμοκρασία παίζει ένα ρόλο στην εξέλιξη της οξείδωσης. 
Κάθε νταμιτζάνα βαθμολογείται από 0 (απουσία οξείδωσης) 
έως 5 (ισχυρή οξείδωση). Για την Ντ 3, όπου καταμετρήθηκε 
η μέγιστη θερμοκρασία (39°C) το επίπεδο της οξείδωσης 
έφθασε στο 3/5 μετά από διάστημα 52 ημερών ενώ στην 
νταμιτζάνα Ντ 4, όπου η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε 
τους 25°C, η οξείδωση 3/5 εμφανίστηκε μετά από 152 ημέρες. 
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία επιταγ-
χύνει το φαινόμενο της οξείδωσης ανάλογα με το υλικό (γυμνό 
γυαλί ή επενδεδυμένο).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως προς τη μικροβιακή σταθερότητα πάλι οι τρεις νταμι-
τζάνες σχηματίζουν μια ομάδα με την ίδια πτητική 0,37 mg 
H2SO4/L και μείωση του ολικού θειώδους (44 mg/L την πρώτη 
ημέρα της ωρίμανσης, <20 mg/L στη συνέχεια). Αυτές οι ντα-
μιτζάνες είναι που η θερμοκρασία ήταν η υψηλότερη (22 με 
23°C κατά μέσο όρο). 

Αντίθετα, στη νταμιτζάνα 4, όπου η θερμοκρασία είναι η 
χαμηλότερη παρατηρείται αύξηση της πτητικής από 0,37 mg 
H2SO4/L στα 0,59 mg H2SO4/L) ενώ υπάρχει σταθερότητα 
του ολικού θειώδους στα 44 mg/L. Η θερμοκρασία λοιπόν 
επηρεάζει επίσης και σε αναλυτικό επίπεδο, αφού η πτητική 
παραμένει σταθερή αλλά και το ολικό θειώδες οξειδώνεται. 
Εξάλλου, το ολικό SO2 στην Ντ 3 απαιτεί περισσότερο χρόνο 
για να οξειδωθεί, 54 ημέρες έναντι 44 ημερών στις Ντ 1 και 
Ντ 2. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ηλιακή ακτινοβολία παίζει ένα 
ρόλο σε αυτό το επίπεδο δεχόμενοι ότι υπάρχει μικρότερη επί-
πτωση διαμέσου του μαύρου γυαλιού.

ΜΕΛΕΤΉ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Η ηλιακή ακτινοβολία δίνει στα κρασιά πρωτότυπες προ-
τοκαλί αποχρώσεις, η ένταση των οποίων εξαρτάται από το 

είδος του γυαλιού. Κατά την γευστική δοκιμή, κρίνοντας το 
χρώμα, η Ντ 4 έχει ευδιάκριτα μια διαφορετική χρωματική 
χροιά και αποδεικνύει ότι το χρώμα του γυαλιού επηρεάζει το 
χρώμα του κρασιού. 

Ως προς την οσφρητική ανάλυση, το εξασθενισμένο τρια-
ντάφυλλο που παρουσιάζεται πιο έντονα στην Ντ 4, μπορεί 
να εξηγηθεί από το ότι στις Ντ 1, Ντ 2 και Ντ 3 έχει επικαλυ-
φθεί από το μαντεριζέ και μπαχαρικό άρωμα που επικρατεί, 
μάλλον λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν. 

Ως προς την ισορροπία των κρασιών δεν υπάρχει διαφορά 
μεταξύ των κρασιών, ο βαθμός που έδωσαν οι κριτές είναι 
κατά μέσον όρο 2,5. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
τόσο η ηλιακή ακτινοβολία όσο και η θερκοκρασία παίζουν 
ένα κυρίαρχο ρόλο στον οξειδωτικό χαρακτήρα των κρασιών 
διότι η μόνη νταμιτζάνα (Ντ 4) που διαφοροποιείται είναι αυτή 
που είναι επενδεδυμένη και προστατευμένη από τον ήλιο, με 
τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για να παράξουν ένα ερυθρωπό με ελαφριά κεραμιδί από-
χρωση, πρέπει να υποστεί μια ωρίμανση σε νταμιτζάνες με 
διάφανο ή πράσινο χρώμα για 122 ημέρες, ανάλογα με την 
ηλιοφάνεια. Έτσι, οι παραγωγοί θα πετύχουν την παραγωγή 
ενός κρασιού με ελεγχόμενη οξείδωση και μια χαμηλή περιε-
κτικότητα ολικού θειώδους. 

Η επίδραση του ήλιου επιφέρει τη φυσική σταθεροποίηση 
της πτητικής οξύτητας και την οξείδωση του ολικού θειώδους 
μέσω μια ελεγχόμενης οξείδωσης. 

Είναι δύσκολο να διακριθούν οι επιπτώσεις από τη θερμο-
κρασία, απ’ αυτές της ηλιακής ακτινοβολίας. Η ανάπτυξη της 
άνθισης στην Ντ 4, απόλυτα προστατευμένη από τον ήλιο 
αλλά εμφανής στις άλλες νταμιζάνες, επιτρέπει να εκφραστεί 
η υπόθεση ότι η ηλιακή ακτινοβολία παίζει κάποιο ρόλο στην 
εκδήλωσή της. 

Το πείραμα θα μπορούσε να έχει περισσότερα δείγματα (4 
για κάθε παραλλαγή) αλλά υπήρξε τεχνικό κώλυμα. Τέλος, μια 
παραλλαγή με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ολικό θειώδες 
(200 mg/L) θα έδινε μια πιο ευδιάκριτη μείωση. l

Άρθρο: L’élevage des vins au soleil : synthèse d’étude
https://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?article5398

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΤΟ ΡΟΖΕ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 Γεωπόνος Α.Π.Θ., MSc

Η Melior Europa  σε αποκλειστική συνεργασία με την VineView παρέχει προηγμένες υπηρεσίες αμπελουργίας  ακριβείας. 
Χρησιμοποιώντας το κατοχυρωμένο σύστημα κάμερας QUANTA™ προσαρμοσμένο σε UAV (drone),  προσφέρουμε εξειδικευμένα 

πακέτα πληροφόρησης για την αμπελοκαλλιέργεια. Οι αεροφωτογραφίες και τα δεδομένα που λαμβάνουμε μετατρέπονται σε 
πολύτιμη πληροφορία για τους αμπελουργούς και βοηθούν στη λήψη σημαντικών καλλιεργητικών αποφάσεων με σιγουριά.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η τεχνολογία μας επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση της 
υγείας (ευρωστίας) και του ποιοτικού δυναμικού του αμπελώνα 
και βοηθά στον προσδιορισμό και διαχωρισμό ζωνών που 
έχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο κρασιού, οδη-
γώντας στο επιθυμητό γευστικό και αρωματικό προφίλ. 

Οι πολυφασματικές αεροφωτογραφίες υπερυψηλής ανάλυσης 
εντοπίζουν άμεσα την εσωτερική παραλλακτικότητα κάθε κτήμα-
τος ακόμη και σε επίπεδο πρέμνου, επιτρέπουν την προσαρμογή 
των διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών (κλαδέματα, αραίωση, 
βλαστολογήματα, άρδευση, λίπανση) και βοηθούν στον ακριβή 
έλεγχο της ζωηρότητας των πρέμνων και της φυσιολογικής και 
τεχνολογικής ωρίμανσης της παραγωγής. Κατά συνέπεια, ο 
παραγωγός μπορεί να χωρίσει το αγροτεμάχιο σε ζώνες ανάλογα 
με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, να εντοπίσει τμήματα 
με χαμηλή παραγωγικότητα και περιοχές με αυξημένη παραγωγή 
ή με υψηλή ποιότητα παραγόμενου κρασιού καθώς και να προσ-
διορίσει τα αμπελοτεμάχια που παρουσιάζουν παρόμοια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο αμπελουργός να 
βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό του τρύγου και να επιτύχει 
την επιθυμητή ποιότητα παραγωγής.

Παράλληλα, η τεχνολογία μας εντοπίζει περιοχές του αμπελώνα 
που πιθανώς χρήζουν προσοχής λόγω υπερβολικά υψηλής 
ή χαμηλής ευρωστίας που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
λόγους (ασθένειες, τροφοπενίες, προβλήματα άρδευσης) ενώ οι 
εξειδικευμένοι μας χάρτες LeafRollMap™ εντοπίζουν και χαρτο-
γραφούν με απόλυτη ακρίβεια προσβεβλημένα πρέμνα από τον 
ιό GRLaV (συστροφή φύλλων αμπέλου) για τις κόκκινες ποικιλίες.

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΉ

Η τεχνολογία που προσφέρουμε αποτελεί την πιο προηγ-
μένη, αξιόπιστη και εξειδικευμένη μέθοδο προσδιορισμού της 
κατάστασης της υγείας του αμπελιού στον κόσμο, καθώς χρη-

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
DRONEAGRONOMICS: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η πιο προηγμένη μέθοδος προσδιορισμού της υγείας της αμπέλου στον κόσμο

σιμοποιεί κατοχυρωμένους αλγόριθμους, συγκεκριμένα μήκη 
κύματος, βελτιστοποιημένους δείκτες βλάστησης και ειδικό 
εξοπλισμό. Τα δεδομένα συλλέγονται στην υψηλότερη δυνατή 
χωρική ανάλυση των 6 cm, που είναι 20-80 φορές υψηλότερη 
από αυτή των δορυφορικών λήψεων.

Χρησιμοποιώντας βαθμονομημένη πολυφασματική απεικόνιση 
από το σύστημα κάμερας QUANTA™, ποσοτικοποιούμε την 
κατάσταση της υγείας των φυτών με τη χρήση του δείκτη βλά-
στησης EVI (Enhanced Vegetation Index).

Η τεχνολογία EVI σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους μας 
αλγόριθμους επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων ευρωστίας σε 
επίπεδο φυτού (PureVine™). Η ανάλυση EVI είναι ιδανική για 
τον προσδιορισμό της βλαστικής ευρωστίας των πρέμνων και 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη του 
φυλλώματος, τις διαφορές στην ανάπτυξη, την κατάσταση ωρί-
μανσης των σταφυλιών και την πιθανή παρουσία ασθενειών.

Επιπλέον, με τη χρήση υπερφασματικής ανάλυσης και απο-
κλειστικών αλγόριθμων, μπορούμε να απομονώσουμε τα προ-
σβεβλημένα πρέμνα από τον ιό GLRaV (Συστροφή Φύλλων) 
και να τα ξεχωρίσουμε από τα υγιή (για τις κόκκινες ποικιλίες). 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΛΉΨΉΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο τρόπος που παρέχουμε την υπηρεσία DroneAgronomics 
και η χρήση drone, δίνουν τη δυνατότητα στον αμπελουργό 
να οργανώσει ένα πρόγραμμα χαρτογραφήσεων απόλυτα 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Οι αποστολές μπορούν 
να πραγματοποιηθούν κατά παραγγελία οποιαδήποτε ημέρα 
μέσα στην καλλιεργητική περίοδο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια 
στάδια της περιόδου που είναι πολύ σημαντικά για τον κύκλο 
ζωής και την βλαστική ανάπτυξη του φυτού και θα πρέπει να 
παρακολουθούνται συστηματικά.

Ένας χάρτης EVI πριν τον τρύγο, συνήθως κατά τον περκασμό, 
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είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χειμερινή λίπανση, το 
κλάδεμα και τη διαχείριση του εδάφους μεταξύ των σειρών.

Ένας EVI χάρτης στην αρχή της περιόδου (Μάιος ή Ιού-
νιος), είναι επίσης σημαντικός για τις διαχειριστικές απο-
φάσεις του αμπελώνα. Δεδομένου ότι ο ρυθμός αύξησης 
των βλαστών είναι μέγιστος μεταξύ των σταδίων «ξεχω-
ριστών ανθοταξιών» και «μεγέθους μπιζελιού», ένας 
χάρτης στην αρχή της περιόδου βοηθά στον διαχωρισμό 
περιοχών του αμπελώνα με μη φυσιολογική λειτουργία. Η 
ανάλυση ενός τέτοιου χάρτη μπορεί να βοηθήσει στη διά-
γνωση και εντοπισμό περιοχών στις οποίες η αφομοίωση 
των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά είναι προβλημα-
τική ή υποβέλτιστη. Έτσι, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι 
διαφυλλικοί ψεκασμοί μεταξύ των σταδίων «μέγεθος μπι-
ζελιού» και «περκασμός (γυάλισμα)»,  περίοδος κατά την 
οποία το αμπέλι προσλαμβάνει σημαντικό ποσοστό των 
συνολικών αναγκών του σε θρεπτικές ουσίες. 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ VINEVIEW APP

Όλοι οι χάρτες και τα δεδομένα που παρέχουμε είναι διαθέσιμα 
στον παραγωγό μέσω της εφαρμογής VineView App για υπολογι-
στές και κινητές συσκευές. Μέσω της εφαρμογής, ο αμπελουργός θα 
μπορεί να βλέπει, να διαχειρίζεται και να συγκρίνει όλους του χάρτες 
(και από όλες τις ημερομηνίες που ελήφθησαν), να προσθέτει σημει-
ώσεις σε οποιαδήποτε σημείο του αγροτεμαχίου (με γεωαναφορά) και 
να κατεβάζει τους χάρτες σε μορφή PDF. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να μεγεθύνει τους χάρτες για μια 
εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα της κατάστασης του αμπελώνα. Όλες οι 
εικόνες έχουν γεωαναφορά που επιτρέπει στον χρήστη να διαπιστώ-
σει τη θέση του μέσα στο κτήμα καθώς και την κατάσταση των αμπε-
λιών στο σημείο που βρίσκεται.

ΩΦΕΛΉ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Όλες αυτές οι καλλιεργητικές πρακτικές, εάν υιοθετηθούν και εφαρ-
μοσθούν στοχευμένα, αποσκοπούν στην μείωση (ή ακόμη και στην 
εξάλειψη) της χωρικής παραλλακτικότητας ενός αγροτεμαχίου. Όταν οι 
ομοιογενείς περιοχές είναι πολύ κατακερματισμένες, η διαχείριση του 
αμπελώνα γίνεται υπερβολικά πολύπλοκη για τον αμπελουργό γεγονός 
που μπορεί να βλάψει την τελική ποιότητα παραγωγής.

Με την επίτευξη ομοιομορφίας στο κτήμα, η δουλειά του αμπελουργού 
γίνεται ευκολότερη και κατά συνέπεια τα διαχειριστικά κόστη μειώνονται. 

Ο παραγωγός έχει μεγαλύτερο έλεγχο και την επιλογή να εφαρμόσει 
διαφοροποιημένες πρακτικές σε περιοχές της καλλιέργειάς του που 
έχουν διαφορετικές ανάγκες.

Παράλληλα, οι στοχευμένες καλλιεργητικές πρακτικές μειώνουν το 
κόστος παραγωγής και βελτιώνουν την ποιότητα, αυξάνοντας το κέρδος 
για τον αμπελουργό ενώ ωφελείται και το περιβάλλον από τις μειωμένες 
εισροές.

Επιπρόσθετα, η τακτική λήψη EVI χαρτών σε καίρια φαινολογικά στάδια 
του αμπελιού κάθε περίοδο, θα μετρήσει την επιτυχία των αποφάσεων 
του αμπελουργού από το ένα έτος στο επόμενο.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η αξιοποίηση πρακτικών Γεωργίας 
Ακριβείας μόνο επικερδής μπορεί να είναι για τον παραγωγό, αφού 
μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα καθώς και να βελτιώσει την 
ποιότητα παραγωγής, αυξάνοντας το κέρδος του. l

DroneAgronomics

Melior Europa l DroneAgronomics
www.droneagronomics.com
info@droneagronomics.com
ΊΒΥΚΟΥ ΚΑΊ ΜΑΤΣΗ 44, ΛΟΥΤΡΑΚΊ
ΤΗΛ.: 27440 26180 - ΚΊΝ: 697 977 2603
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ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΉ
ΟΙΚΟΣ VICARD - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
Οινολόγος, Σχόλη Οινολογίας, Τ.Ε.Ί. Αθηνών. Προϊστάμενος πωλήσεων ΑΊΣΑΚΟΣ Α.Ε. – Τμήμα Οινοποιίας & Ζυθοποιίας

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Γεωπόνος - Οινολόγος, DNO, MSc Bordeaux.Υπεύθυνη πωλήσεων ΑΊΣΑΚΟΣ Α.Ε. – Τμήμα Οινοποιίας & Ζυθοποιίας

Η βαρελοποιία Vicard έχει έδρα στο Cognac της Γαλλίας 
και είναι μια οικογενειακή αυτόνομη επιχείρηση. Ο Jean – 

Charles Vicard, η έβδομη γενιά Vicard πλέον, αποφάσισε από 
το 2010 να προσεγγίσει την παραγωγή βαρελιών από μια 
τελείως νέα προοπτική με καινοτομίες και κατάφερε να δια-
φοροποιηθεί. Ο οίκος Vicard κατάφερε, με την εισαγωγή νέας 
τεχνογνωσίας, να προσαρμόσει το βαρέλι στις ανάγκες του 
εκάστοτε παραγωγού οίνου αλλά και της χρονιάς.

Για αρκετά χρόνια οι βαρελοποιίες έψαχναν τα κατάλληλα 
εργαλεία που θα τους επέτρεπαν να κατατάξουν το ξύλο 
δρυός με σκοπό την πιστοποίηση της ποιότητας, την ακρίβεια 
και την επαναληψιμότητα, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά. Η επιλογή της ξυλείας έχοντας ως βάση την προέλευση 
της δρυός, χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Με την τεχνολογία των αρχών του προηγούμενου αιώνα, η 
επιλογή γινόταν με βάση τα μορφολογικά κριτήρια, όπως π.χ. 
το πλάτος των δακτυλίων του κορμού της δρυός ή με βάση 
το βοτανικό είδος. Αυτά τα κριτήρια έχουν επιβιώσει έως τις 
μέρες μας και είναι γνωστά σε όλους τους οινολόγους, ως 
Grain Selection ή Forest Selection. Με τα κριτήρια 
αυτά οι βαρελοποιίες αλλά και οι οινοποιίες πορευτήκαν χέρι 
- χέρι αιώνες και μας έδωσαν αρκετά ποιοτικούς οίνους. Η 
οινοποίηση πλέον σήμερα είναι σε ένα σημείο καμπής, όπου 
πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, εάν τα κριτήρια αυτά είναι 

επαρκή και ικανοποιητικά για το παρόν και το μέλλον.

Μακροχρόνιες μελέτες, οι οποίες αφορούν την ποικιλομορφία 
των χημικών ενώσεων της δρυός, με βάση το δάσος και / ή 
το πάχος των δακτυλίων, δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση 
της σύστασης της ξυλείας ως προς τις ενώσεις οι οποίες εκχυ-
λίζονται στον οίνο ακόμα και εάν είναι όμοια Grains και από το 
ίδιο δάσος.

Οι παραπάνω προβληματισμοί οδήγησαν τον Jean – Charles 
Vicard στη δημιουργία της σειράς βαρελιών Generation 7 
της Vicard, η οποία αποτελεί μια μείξη τεχνικών καινοτομιών 

Πράγματι η φύση διαφοροποιείται σημαντικά με αποτέλεσμα ακόμα 
και δέντρα σε απόσταση 10 μέτρων να έχουν μεγάλη απόκλιση στις 

δούγες που θα αποδώσουν

Μεγάλη επίδραση έχει επίσης και από ποιο τμήμα του κορμού προ-
έρχεται η δρυς. Οι δούγες που προέρχονται από το εσωτερικό μέρος 
(κέντρο) του κορμού του δέντρου έχουν διαφορετική σύσταση και 
περιεκτικότητα σε τανίνες από τις δούγες που προέρχονται από τον 

εξωτερικό δακτύλιο.
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επιλογής της ξυλείας και τρόπου καψίματος, η οποία υπό-
σχεται μια σταθερότητα στην παραγωγή, την οποία και θα 
χαρακτηρίζαμε σχεδόν βιομηχανοποιημένη. Θα αναλύσουμε 
τις δυο κυριότερες καινοτομίες των βαρελιών Generation 7, 
μοναδικές στον τρόπο σκέψης σε σχέση με τις υπόλοιπες 
βαρελοποιίες:

TANIN POTENTIAL - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΑΝΙΝΩΝ

Η επιλογή της ξυλείας στη βαρελοποιία Vicard γίνεται 
πλέον με τη μέτρηση του δυναμικού τανινών μέσω φασμα-
τομετρίας και λιγότερο με την κλασική μέθοδο επιλογής της 
ξυλείας βάση του μεγέθους των πόρων (grain). Αυτή η και-
νοτομία εντάχθηκε στην παραγωγή το 2012, ως μια ανάλυση 
ρουτίνας, μετά από δύο χρόνια ερευνών. Η συγκεκριμένη 
μέθοδος επιτρέπει τη μέτρηση της συγκέντρωσης ελλαγιτα-
νινών σε κάθε δούγα που θα συνθέσει το μελλοντικό βαρέλι, 
επιτρέποντας τη βέλτιστη επιλογή και διαλογή της δούγας. 
Η μέτρηση γίνεται μετά την ωρίμανση της ξυλείας (32 - 48 
μήνες). Κατά τη διάρκεια μέτρησης του δυναμικού τανινών, 
οι δούγες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την 
περιεκτικότητα σε ελλαγιτανίνες:  

l Κατηγορία χαμηλής περιεκτικότητας σε τανίνες αντιστοιχεί 
σε μια συγκέντρωση 2.000 - 4.000 μg/g ξύλου (ORIGINE) 
l Μεσαία περιεκτικότητα σε συγκέντρωση 4.000 - 6.000 μg/g 
ξύλου (SYMETRIE)
l Υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες σε 6.000 - 8.000 μg/g 
ξύλου (ENERGIE)

Ανάλογα με την κατηγορία δυναμικού τανινών ποικίλει και το 
είδος των ελλαγιτανινών. Μετρήσεις για τη σύσταση / κατα-
νομή των ειδών τανίνης εντός της δούγας δείχνουν ότι δεν 
επικρατούν πάντα οι ίδιες ενώσεις. Τα μονομερή, όπως η 
grandinine (γρανδινίνη) ή roburine (ρομπουρίνη) είναι συν-
δεδεμένες με το υψηλό δυναμικό τανινών ενώ η vescalagine 
(βεσκαλαγίνη) και η castalagine (κασταλαγίνη) συνδέονται 
περισσότερο με το χαμηλό δυναμικό τανινών. Κάθε μία από 

τις κατηγορίες προσδίδει διαφορετικό αρωματικό δυναμικό. 
Για παράδειγμα, η γκάμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε τανίνες 
δίνει αρώματα πιο φρέσκα σε σύγκριση με την γκάμα υψηλής 
περιεκτικότητας σε τανίνες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτό το 
εργαλείο κατηγοριοποίησης της ξυλείας προχωρά τόσο πολύ, 
ώστε να θέτει σε αμφισβήτηση την έννοια της γεωγραφικής 
προέλευσης. Πραγματοποιήθηκε διετής έρευνα, η οποία είχε 
σκοπό να αξιολογήσει την επίδραση της γεωγραφικής προέ-
λευσης του μεγέθους των πόρων grain καθώς και του δυνα-
μικού τανινών του ξύλου δρυός, στο αρωματικό προφίλ των 
ερυθρών οίνων.

ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ VICARD, ΤΉΣ ΣΕΙΡΑΣ 
VICARD GENERATION 7:

Μοριακό κάψιμο “chauffe moleculaire”

Στον κλάδο της βαρελοποιίας δεν αρκεί μόνο αυτή 
καθαυτή η παραγωγή ενός κατασκευαστικά σωστού βαρελιού. 
Είναι πλέον γνωστό, ότι ο έλεγχος του καψίματος επηρεάζει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου προέκυψε η ανάγκη 
για ομογενοποίηση και επαναληψιμότητα της παραγωγής. 

Ένα σημαντικό στάδιο μετά την επιλογή του ξύλου είναι το 
κάψιμο του βαρελιού. Το κάψιμο του βαρελιού με απευθείας 
επαφή της φωτιάς με το ξύλο είναι πολύ ανομοιογενές και 
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ευμετάβλητο λόγω του θερμικού σοκ που μπορεί να παρου-
σιαστεί. Αυτός ο παραδοσιακός τρόπος καψίματος των 
βαρελιών στη Vicard έχει δώσει τη θέση του σε ένα σύστημα 
καψίματος, το οποίο αυξάνεται βαθμιαία σε θερμοκρασία, είναι 
πιο ήπιο και μεγαλύτερης διάρκειας. Η διάρκεια του είναι 60 - 
90 λεπτά, πολύ μεγαλύτερης διάρκειας αν το συγκρίνουμε με 
τον παραδοσιακό τρόπο κατά τον οποίο το βαρέλι δεν μπορεί 
να υποστεί τη φωτιά για διάστημα πάνω από 15 - 18 λεπτά 
χωρίς να καταστραφεί. Πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα 
το οποίο υποβάλει το βαρέλι σε ακτινοβολία θερμότητας. 
Το σύστημα αυτό αποτελείται από μία εστία φωτιάς, η οποία 
τροφοδοτείται με υποπροϊόντα δρυός από την παραγωγή  
και η φλόγα τροφοδοτείται με οξυγόνο με απόλυτα ελεγχό-
μενο τρόπο. Η εστία της φωτιάς είναι εγκλωβισμένη μέσα σε  
ένα διπλό κώνο, ο οποίος δεν επιτρέπει στη φωτιά να έρθει 
σε άμεση επαφή με το ξύλο. Ο κώνος αυτός είναι που τελικά 
θερμαίνει, «μαγειρεύει» το βαρέλι 60 - 90 λεπτά ενώ το βαρέλι 
είναι τοποθετημένο πάνω σε μια περιστρεφόμενη βάση. Το 
σύστημα αυτό περιβάλλεται από ένα κουβούκλιο, ώστε να 
είναι θερμικά απομονωμένο και να εξασφαλίζει με αυτό τον 
τρόπο μια ομοιογενή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια του 
βαρελιού και καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου καψίματος. 

Με αυτό το ιδιαίτερο σύστημα, το κάψιμο έχει γίνει πλέον 
μοριακό (όπως αποκαλείται) και ο οίκος Vicard το εφαρμό-

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΟΙΚΟΣ VICARD - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑ

ζει στην παραγωγή του από το 2011. Επίσης, η Vicard έχει 
διαπιστώσει ότι εάν αυξάνεται προοδευτικά η θερμοκρασία 
αποφεύγεται το θερμικό σοκ. Το σύστημα λοιπόν ελέγχει με 
ακρίβεια 3°C τη θερμοκρασία καψίματος και γνωρίζοντας πως 
οι αρωματικές διαφορές παρατηρούνται ανά αύξηση 10°C, ο 
οίκος Vicard έχει διαμορφώσει αναλόγως την γκάμα των καψι-
μάτων.

H μέθοδος αυτή ονομάζεται Gradual Toasting (βαθμιαία θέρ-
μανση) και ανάλογα ο οινοποιός μπορεί να επιλέξει με ακρί-
βεια τη θερμοκρασία που πιστεύει ότι ταιριάζει στον οίνο του 
από μια γκάμα 150 - 190 βαθμούς κελσίου (π.χ. G 170°C). 

Το toasting λοιπόν γίνεται με ακτινοβολία θερμότητας σε ένα 
απόλυτα αυτοματοποιημένο και ελεγχόμενο κλειστό σύστημα, 
το οποίο εγγυάται μια διαδικασία ομογενοποιημένη και επα-
ναλήψιμη. Έτσι, η Vicard επέλεξε να αντικαταστήσει τους 
παραδοσιακούς και υποκειμενικούς τύπους MED και MED+ 
με βάση τη θερμοκρασία, η οποία είναι ένα απόλυτο μέγεθος 
αναφοράς.

Φυσικά, η θέρμανση των βαρελιών συνδέεται άμεσα με την 
περιεκτικότητα της δρυός σε τανίνες. Επειδή η θερμική μετα-

τροπή των τανινών της δρυός ποικίλει 
ανάλογα με τη διάρκεια καψίματος και τη 
θερμοκρασία, είναι αναγκαίο να προσαρ-
μόσουμε τις παραμέτρους του toasting με 
τις εκάστοτε περιεκτικότητες σε τανίνες του 
ξύλου. Αυτό είναι και το πιο βασικό διότι η 
παραπάνω κατηγοριοποίηση της ξυλείας 
η οποία βασίζεται στο δυναμικό τανινών θα 
ήταν ανώφελη χωρίς τον απόλυτο έλεγχο 
της διαδικασίας του toasting.  

Με τον ίδιο τρόπο αλλά σε μεγαλύτερη κλί-
μακα εφαρμόζεται από τη Vicard η μέθοδος 
του «μοριακού καψίματος» στη κατασκευή 
δρύινων δεξαμενών:
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Ή ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΉΣ VICARD ΚΑΙ ΣΤΉΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ

Στις βαρελοποιίες, κατά την διαδικασία της παραγωγής, οι 
απώλειες της πρώτης ύλης φτάνουν κατά μέσω όρο το 70%. 
Αυτό το μεγάλο ποσοστό δικαιολογείται από τις εξαιρετικές 
απαιτήσεις που έχει η απαιτητική παραγωγή του βαρελιού και 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής βαρελιού. 
Ο οίκος Vicard, έχοντας πιστοποίηση PEFC®, καταφέρνει να 
αξιοποιεί το 100% των απωλειών.

Στην παραγωγή βαρελιών, το καλύτερο μέρος των απωλειών 
ξυλείας κόβεται σε μικρά κομμάτια και προορίζεται να γίνει 
πολτός για παραγωγή χαρτιού. Η λιγότερο ποιοτική ξυλεία 
αποτελεί την πρώτη ύλη για καύση και δημιουργία ατμού που 
θα χρησιμοποιηθεί στην κάμψη της δούγας. Ό,τι απομένει 
από την ξυλεία χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει τη φωτιά 
για τη διαδικασία καψίματος του βαρελιού.

Επίσης, η Vicard κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση νερού 
χρησιμοποιώντας  ατμό για τον έλεγχο της στεγανότητας των 
βαρελιών αντί νερού και έτσι υπάρχει εξοικονόμηση 20 λίτρων 
νερού ανά βαρέλι που κατασκευάζεται. Με αυτόν τον τρόπο 
αρκούν 80ml για αυτήν τη διαδικασία, νερό το οποίο ισοδυ-
ναμεί σε ποσότητα με ένα φλυτζάνι εσπρέσσο. Επιπλέον, η 
καινοτόμος διαδικασία του μοριακού καψίματος των βαρελιών 
προσφέρει εξοικονόμηση 98% σε νερό αν το συγκρίνουμε 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 
Αίσακος Α.Ε. l Σωτήρης Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210.6620878, 6980002434 
Ε-mail: s.arvanitidis@aisakos.gr

με την παραδοσιακή μέθοδο καψίματος. Ο οίκος Vicard έχει 
αναπτύξει μια οικολογική γκάμα βαρελιών, η οποία κατα-
σκευάζεται από ξυλεία, η οποία δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί 
μέχρι πρότινος. Αυτό γίνεται πραγματικότητα, εφόσον ο οίκος 
Vicard αγοράζει ολόκληρο το δέντρο και μπορεί να το αξιοποι-
ήσει εξολοκλήρου έναντι άλλων κατασκευαστών βαρελιών  
που αγοράζουν έτοιμες δούγες.

ECO SELECT

Πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα είναι η κατηγορία βαρε-
λιού, value for money με ονομασία ECO SELECT. Αυτή η 
κατηγορία συνδυάζει όλες τις καινοτομίες του οίκου Vicard 
σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή. Εκμεταλλεύεται τα ανώτερα 
τμήματα του δέντρου και κατασκευάζει βαρέλια στα οποία ο 
πελάτης μπορεί να διαλέξει το tannin potential (Low Tanin ή 
Medium-High Tanin) καθώς και να επιλέξει ανάμεσα στα και-
νοτόμα και πιο ευγενικά καψίματα τύπου Gradual του οίκου 
Vicard, όπως λόγου χάρη G160, G170, G180. l

Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με δημοσιεύσεις 
αλλά και βίντεο της Vicard, μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα του περιοδικού στη διεύθυνση: 
www.oinologia.gr/vicard
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται σε κάθε στάδιο της οινοποίησης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
τους και η νομοθεσία που τα διέπει

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
Οινολόγος MSc Διαχείριση αποβλήτων

Η εξάπλωση των οινοποιητικών περιοχών σε χώρες εκτός 
του παραδοσιακού ευρωπαϊκού τόξου και η αύξηση 

της κατανάλωσης του οίνου στις αναπτυσσόμενες χώρες 
αύξησε κατακόρυφα την παγκόσμια παραγωγή οίνου αλλά 
και των αποβλήτων της οινοποιητικής διαδικασίας. Παρόλο 
που τα οινοποιεία δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
βιομηχανικής ρύπανσης, ειδικά σε αμπελουργικές - οινοποι-
ητικές ζώνες όπου η συγκέντρωση των οινοποιητικών μονά-
δων είναι μεγάλη, η μη τήρηση της νομοθεσίας και η ελλιπής 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μπορεί να έχει δυσμε-
νείς συνέπειες στο οικοσύστημα. Απόβλητα παράγονται σε 
όλα τα στάδια της οινοποιητικής διαδικασίας με κρισιμότερη 
περίοδο όπου και παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες 
με τη μεγαλύτερη οργανική συγκέντρωση, την περίοδο του 
τρύγου ακολουθούμενη με πολύ μικρότερη συνολική συνει-
σφορά από τη διαδικασία της εμφιάλωσης. Τα υγρά από-
βλητα των οινοποιείων αποτελούνται από 78% νερό και  στο 
υπόλοιπο 22% επικρατούν τα οργανικά οξέα, τα σάκχαρα, 
οι αλκοόλες και οι υψηλού μοριακού βάρους πολυφαινόλες. 
Οι προαναφερθείσες ενώσεις καθιστούν τα υγρά απόβλητα 
όξινα, με υψηλό οργανικό φορτίο, χαμηλά ποσοστά θρεπτι-
κών και υψηλό ποσοστό βιοαποικοδόμησης. Εάν απομο-
νωθούν και εξαχθούν αντί να αποτεθούν στο περιβάλλον με 
σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης, μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμα παραπροϊόντα με σημαντική εμπορική αξία.

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν τις 
ποσότητες αποβλήτων που παράγονται διαφέρουν σε 
μεγάλο ποσοστό και κυμαίνονται από 1 - 7 λίτρα υγρών 
αποβλήτων για κάθε λίτρο οίνου που παράγεται με το 
25 - 80% των ποσοτήτων να παράγεται κατά την χρονική 
διάρκεια του τρύγου. Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη 
απόθεση των οινοποιητικών αποβλήτων σε εδάφη και υδά-
τινους αποδέκτες (διάβρωση εδαφών, δημιουργία ανοξικών 
φαινομένων, φαινομένων ευτροφισμού, έντονη φυτοτοξική 
δράση, θάνατος υδρόβιων οργανισμών κ.α.) δημιούργησε 
την ανάγκη επέκτασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με 

νόμους όπως  ο Κ.Δ.Π. 38/2007 για προστασία των υδάτων 
από τη ρύπανση. Κυρίως όμως δημιούργησε την ανάγκη για 
περαιτέρω έρευνα στον τομέα των αντιρρυπαντικών τεχνο-
λογιών. Η σηπτική δεξαμενή και η κλασική μέθοδος ενερ-
γούς ιλύος έχουν αντικατασταθεί κυρίως σε χώρες όπως 
η ΗΠΑ και η Αυστραλία με εξελιγμένες μεθόδους, όπως η 
χρήση τεχνητών υγροτόπων, η χρήση προηγμένων διεργα-
σιών οξείδωσης αλλά κυρίως η χρήση της τεχνολογίας μεμ-
βρανών και των παραλλαγών της. 

ΠΉΓΕΣ  ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΉΝ 
ΟΙΝΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι μεγαλύτερες ποσότητες υγρών αποβλήτων στα οινο-
ποιεία παράγονται κατά τον καθαρισμό του μηχανολογικού 
εξοπλισμού που έχει έρθει σε επαφή με την αρχική πρώτη 
ύλη, με τα παραγόμενα προϊόντα κατά την διάρκεια της οινο-
ποίησης (δεξαμενές παραλαβής και ζύμωσης, πιεστήρια, 
αντλίες, σωληνώσεις μεταφοράς, βαρέλια, φίλτρα, φιάλες 
κ.λ.π.) και από τις τυχαίες διαρροές που συμβαίνουν κατά τις 
μεταγγίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας οινοποίησης (1). Σε 
μερικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και 
τα νερά από την ανακύκλωση του πύργου ψύξης (2). Αποτέ-
λεσμα των πολλών διαφορετικών παραγόντων και προελεύ-
σεων, είναι τα απόβλητα των οινοποιείων να είναι εξαιρετικά 
εποχιακά και μεταβλητά, όσον αφορά τόσο τη ροή όσο και 
τη σύνθεση. Πιο συγκεκριμένα, πηγές υγρών αποβλήτων 
αποτελούν διαδικασίες, όπως ο καθαρισμός των δεξαμενών 
ζύμωσης μετά τη μεταφορά του οίνου και αφού έχει ολοκλη-
ρωθεί η αλκοολική ζύμωση και ο καθαρισμός του διαυγασμέ-
νου οίνου, με τα ιζήματα που έχουν απομείνει να αποτελούν 
απόβλητα. Ομοίως, απόβλητα αποτελούν και οι κρύσταλλοι 
διτρυγικού καλίου που προσκολλώνται στα τοιχώματα των 
δεξαμενών και των μέσων μεταφοράς του οίνου και καθα-
ρίζονται με χρήση καυστικής σόδας. Τα παραγόμενα από-
βλητα της τελευταίας διαδικασίας έχουν πολύ υψηλό pH που 



οφείλεται στην παρουσία της καυστικής σόδας. Απόβλητα 
παράγονται και κάθε φορά που το οινοποιείο πραγματοποιεί 
εμφιάλωση, αφού στο τέλος της ημέρας ο καθαρισμός των 
δεξαμενών, των αντλιών και των σωληνώσεων που μετέφε-
ραν τον οίνο αποτελούν απόβλητα, με τη διαφορά ότι αυτά 
τα απόβλητα έχουν χαμηλότερο οργανικό φορτίο. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι η ποσότητα αποβλήτων που παράγεται από 
τη ζύμωση ενός λίτρου λευκού οίνου ισοδυναμεί με αυτή 
που παράγεται από 3 άτομα σε μία μέρα. (3)

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες πηγές υγρών αποβλήτων που 
αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 
οινοποίησης είναι οι εξής 4:

l Παραλαβή σταφυλιών (κυμαίνεται από αρχές Αυγού-
στου μέχρι αρχές Οκτώβρη ανάλογα την περιοχή). Τα 
παραγόμενα απόβλητα σε αυτό το στάδιο προέρχονται 
από τα πλυσίματα εξοπλισμού και τις διαρροές της 
σταφυλομάζας.

l Πίεση των στέμφυλων στη λευκή οινοποίηση, εκχύλιση 
και πίεση στην ερυθρή. Τα προϊόντα που παράγονται 
είναι το γλεύκος και τα στέμφυλα. Η ποσότητα γλεύκους 
είναι περίπου 80 l/100 kg σταφυλιών. Τα παραγόμενα 
απόβλητα από αυτό το στάδιο προέρχονται από το πλύ-
σιμο των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, τις διαρροές 
στη μεταφορά καθώς και την πλύση των οινοποιητών και 
δεξαμενών ζύμωσης. Η ποσότητα του νερού που χρησι-
μοποιείται για τον καθαρισμό των δεξαμενών ζύμωσης 
και των δεξαμενών αποθήκευσης του οίνου εξαρτάται 
από το μέγεθος της παραγωγής.

l Ζύμωση: Διαρκεί συνήθως από 7 έως 15 ημέρες. Σε αυτό 
το στάδιο δεν υπάρχει παραγωγή υγρών αποβλήτων.

l Απολάσπωση: Μετά το τέλος της ζύμωσης διαχωρί-
ζονται οι οινολάσπες από τον υπερκείμενο οίνο. Οι 
οινολάσπες είναι 5% κ.ο. Τα παραγόμενα απόβλητα 
προέρχονται από το πλύσιμο των δεξαμενών ζύμωσης 
και σταθεροποίησης, από τον καθαρισμό της αντλίας 
απολάσπωσης και των λάστιχων μεταφοράς, από το 
πλύσιμο του χώρου παραγωγής καθώς και από τις απώ-
λειες κατά τη διάρκεια της απολάσπωσης του οίνου.

l Κατεργασίες σταθεροποίησης και ωρίμανση του οίνου: 
Πραγματοποιείται στις δεξαμενές και διαρκεί περίπου 
15 ημέρες για κάθε μία δεξαμενή. Σε αυτό το στάδιο, δεν 
παράγονται απόβλητα.

l Διήθηση: O παραγόμενος οίνος φιλτράρεται μέσω 
φίλτρου γης διατομών και μεταγγίζεται. Το στάδιο αυτό 
λαμβάνει χώρα σε κάποιες περιοχές περίπου στις αρχές 
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Δεκεμβρίου και εξαρτάται από την περιοχή. Τα παραγό-
μενα απόβλητα σε αυτό το στάδιο προέρχονται από το 
πλύσιμο των δεξαμενών, τον καθαρισμό των φίλτρων, 
την αντλία μεταφοράς, το πλύσιμο του εξοπλισμού και 
από τις πιθανές διαρροές. Η γη διατομών δεν συμπε-
ριλαμβάνεται στα απόβλητα, αφού μετά το πέρας της 
διαδικασίας συλλέγεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως λίπασμα.

l Εμφιάλωση - μεταφορά: Ο οίνος εμφιαλώνεται και 
μεταφέρεται στο κελάρι για αναγωγική παλαίωση ή στα 
σημεία πωλήσεις.  Εμφιαλώσεις μπορούν να γίνουν 
όλο το χρόνο ανάλογα τους τύπους των οίνων και τις 
ανάγκες του οινοποιείου. Τα απόβλητα προέρχονται 
από το πλύσιμο των δεξαμενών, το πλύσιμο της αντλίας 
μεταφοράς και το πλύσιμο του χώρου συσκευασίας.

l Εργαστηριακές αναλύσεις: Τα απόβλητα που προέρχονται 
από τα διαλείμματα για τις εργαστηριακές μετρήσεις. (5)

Οι ποσότητες στο σχήμα είναι κατά προσέγγιση, οι ακρι-
βείς ποσότητες εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και 
καθορίζονται από τη μοναδικότητα κάθε περιοχής αλλά και 
του τρόπου οινοποίησης.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΉΜΑ ΤΉΣ ΡΥΠΑΝΣΉΣ ΚΑΙ Ή 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το πρόβλημα της ρύπανσης από αγροτικά απόβλητα

Η Ελλάδα αποτελεί χώρα χωρίς έντονη την παρουσία της 
λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας (βιομηχανίες εξόρυξης και 
επεξεργασίας ορυκτών, πετρελαϊκές βιομηχανίες, βιομηχα-
νίες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, βιομηχα-
νίες παραγωγής τσιμέντου, χαλυβουργίες κ.α.). Ο αγροτικός 
τομέας της Ελλάδος αποτελούσε το 2017 το 3.5% του ΑΕΠ 
χωρίς να συνυπολογίζεται ο τομέας της μεταποίησης τρο-
φίμων, ποτών και καπνού (7). Οι αγροτικές εκτάσεις στην 
Ελλάδα ανέρχονται σε 35 - 38 εκατομμύρια στρέμματα και 
από αυτά το 27% των καλλιεργούμενων εκτάσεων αφορούν 
τις δενδρώδεις καλλιέργειες με κυρίαρχη την ελιά με 7.5 εκα-
τομμύρια στρέμματα και τα αμπέλια που καταλαμβάνουν 
το 4,1% των καλλιεργειών, δηλαδή περίπου 1.3 εκατομμύ-
ρια στρέμματα. Με αυτά τα δεδομένα συμπεραίνουμε ότι 
ο αγροτοδιατροφικός κλάδος στην Ελλάδα συμμετέχει σε 
μεγάλο ποσοστό όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας αλλά 
και στον τομέα της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορούν να προκαλέ-
σουν τα υγρά απόβλητα των οινοποιείων.

Ρύπος είναι η κάθε διαλυτή και αδιάλυτη ουσία στο νερό 

που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν 
εισέρχεται σε αυτό ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας (8). Η επίδραση των ρύπων διαφέρει ανάλογα το 
οικοσύστημα που μολύνεται. 

Η απευθείας διάθεση μη επεξεργασμένων αποβλήτων από 
οινοποιεία σε εδάφη, επιφανειακά ύδατα, ρέματα, ποτάμια, 
λίμνες και υπόγεια ύδατα μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 
συνέπειες στο περιβάλλον.

Σχήμα 1: Διάγραμμα παραγωγής οίνου και αποβλήτων 
στα εκάστοτε στάδια οινοποίησης (6)
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα εδάφη

Όταν τα απόβλητα διατεθούν στο έδαφος χωρίς προηγού-
μενη επεξεργασία μπορεί: 
l Να προκαλέσουν απώλεια της δομής του εδάφους αυξά-

νοντας την τάση για διάβρωση. (9)

l Να προκαλέσουν οξείδωση του εδάφους. (10)

l Να εισχωρήσουν στον υπερκείμενο υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα, μεταβάλλοντας τις φυσικοχημικές ιδιότητες των 
υπόγειων υδάτων, επηρεάζοντας το χρώμα, το pH και 
την ηλεκτρική αγωγιμότητα από την έκπλυση οργανικών 
και ανόργανων ιόντων. (11)

l Να δημιουργήσουν έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου το 
οποίο είναι βασικό στοιχείο της ποιότητας των υδάτων 
και απαραίτητο για την ύπαρξη της υδρόβιας ζωής. 
Απαιτείται για φυσικό εφοδιασμό του εδάφους και 
χρησιμοποιείται από τα βακτήρια για την διάσπαση των 
οργανικών ρύπων. Όταν τα απόβλητα με υψηλή περιε-
κτικότητα σε οργανικό υλικό απορρίπτονται στο έδαφος 
ή σε ύδατα, το οξυγόνο θα εξαντληθεί από τα βακτήρια 
αφήνοντας λιγότερο οξυγόνο για τα φυτά και τους υδρό-
βιους οργανισμούς. (5)

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους υδάτινους 
αποδέκτες

Εάν τα απόβλητα διατεθούν σε επιφανειακά ύδατα, ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες και υπόγεια ύδατα μπορεί:

l Nα προκληθεί απώλεια οξυγόνου, λόγω της αυξανό-
μενης ποσότητας οξυγόνου που απαιτείται για την 
διάσπαση των αποβλήτων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 
υδρόβια ζωή. 

l Να έχουμε  υφαλμύρηση των υδάτων. (12)

l Να έχουμε διατάραξη των φυσικών ροών και του κύκλου 
του νερού. (12)

l Να παραχθούν επικίνδυνα καρκινογόνα παραπροϊόντα 
όπως τα τριαλογονομεθάνια (THM), που σχηματίζονται 
όταν τα υψηλά επίπεδα BOD συνδυάζονται με το χλώριο 
από τις πηγές χλωριωμένου νερού. (12)

l Να έχουμε την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφι-
σμού, αύξηση δηλαδή της πρωτογενούς δραστηριότητας 
(υπέρμετρη ανάπτυξη φυκιών) λόγω της εισροής αυξημέ-
νων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών (13). Η εμφάνιση 
του ευτροφισμού οδηγεί στη μείωση του διαλυμένου 
οξυγόνου με συνέπειες την έκλυση δυσάρεστων οσμών (5) 
και την ασφυξία της υδρόβιας και αμφίβιας ζωής. 

l Επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς που επηρεά-
ζονται από τις ακραίες τιμές pH και από την αλατότητα. (5)

l Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα η αλόγιστη χρήση νερού 
άρδευσης, όπως και οι τυχόν διαρροές από λιμνοθά-
λασσες εξάτμισης ή από σηπτικά συστήματα που δεν 
σχεδιάστηκαν ορθά μπορούν να υποβαθμίσουν την 
ποιότητα και την ποσότητα τους. 
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα φυτά

Οι επιπτώσεις στα φυτά μπορεί να προκληθούν:

l Aπό την υψηλή οξύτητα των αποβλήτων επηρεάζοντας 
τη βιωσιμότητα των φυτών και μειώνοντας τη διαθεσι-
μότητα των θρεπτικών ουσιών (ιδιαίτερα φωσφόρου 
και ασβεστίου) αλλά και των πληθυσμών των χρήσιμων 
μικροοργανισμών. 

l Από το υψηλό ποσοστό οργανικών ενώσεων και των 
αλάτων που περιέχονται στα απόβλητα και μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντική αναστολή στην ανάπτυξη των 
φυτών.

l Από την υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα που προκαλεί 
επιβράδυνση της βλάστησης, καθώς καθιστά δύσκολη 
την πρόσληψη νερού. 

l Από την παρουσία πολυφαινολών που αποτελούν ένα 
σχετικά μικρό τμήμα του συνολικού οργανικού φορτίου 
αλλά μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις. Οι ενώσεις αυτές είναι τοξικές για 
τον άνθρωπο, τα ζώα και πολλούς μικροοργανισμούς, 
ακόμη και σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις και είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικές στην υποβάθμιση. 

l Από την τοξικότητα ορισμένων βαρέων μετάλλων.

l Από την παρουσία θρεπτικών που οξινίζουν το χώμα με 
την πάροδο του χρόνου. (5)

l Από την αλατότητα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα 
ύδατος στο έδαφος. (5)

Άλλες επιπτώσεις μπορεί να είναι η αυξημένη παρουσία 
εντόμων που μπορεί να αποτελούν φορείς μολυσματικών 
ασθενειών, η  ταχεία εξαφάνιση των ευάλωτων ειδών τροπο-
ποιώντας την δομή των βιοκοινωνιών (14) αλλά και οι επιπτώ-
σεις στην ανθρώπινη υγεία από την πόση νερού που μπορεί 
να περιέχει βαρέα μέταλλα ή να έχει ακραίες τιμές pH. (5)

Η εφαρμογή της επεξεργασίας των αποβλήτων που προ-
έρχονται από οινοποιεία δεν έχει φτάσει στον επιθυμητό 
βαθμό. Ακόμα και σε χώρες της Ε.Ε, όπως η Πορτογαλία, 
πολλά οινοποιεία απορρίπτουν τα απόβλητά τους στα ποτά-
μια χωρίς καμιά περαιτέρω προεπεξεργασία και μόνο το 
17% έχει περιβαλλοντική άδεια, το 5% διαθέτει τα απόβλητα 
για επεξεργασία σε μονάδες αστικών αποβλήτων και το 7% 
διαθέτει τα επεξεργασμένα απόβλητα στα ύδατα. (15)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ευρωπαϊκή ένωση το 2005 καθόρισε τη στρατηγική 
για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων 

Εικόνα 1: Ρύπανση εδαφών από στραγγίσματα στέμφυλων στην περιοχή 
Blenheim της Νέας Ζηλανδίας *

Εικόνα 2: Ευτροφισμός σε παραπόταμο του ποταμού Napa στην περιοχή 
Tulocay Creek της California που έχει προκληθεί από απόβλητα παρακεί-
μενων οινοποιείων ** 

Εικόνα 3: Θάνατος υδρόβιων οργανισμών για τον οποίο κατηγορήθηκε το 
οινοποιείο Lotusland Vineyards στην περιοχή  Fraser Valley του Καναδά *** 

Εικόνα 4: Φυτοτοξική δράση των αποβλήτων οινοποιείων ****
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[COM(2005)666] με την οποία μελλοντικά θα καταφέρει να 
γίνει κοινωνία της ανακύκλωσης. Τα απόβλητα δηλαδή θα 
παράγονται σε μικρότερες ποσότητες και θα αξιοποιούνται, 
όπου αυτό είναι δυνατό (16). Το διάταγμα Κ.Δ.Π. 38/2007 του 
2006 περί έλεγχου της ρύπανσης των νερών, απαγορεύει 
τη λειτουργία εγκαταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν 
ρύπανση σε νερά ή εδάφη, εάν ο φορέας δεν κατέχει άδεια 
απορρίψεως αποβλήτων (17). Η χορήγηση της συγκεκριμένης 
άδειας εγκρίνεται μετά από αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος στην οποία παρουσιάζονται οι κατάλληλοι όροι διαχείρι-
σης των αποβλήτων.

Τα οινοποιεία με τα άρθρα 3,4,5 του Ν.1650/86 και την ΚΥΑ 
69269/53287 ανήκουν ως προς τις επιπτώσεις που προκα-
λούν στο περιβάλλον στη δεύτερη κατηγορία (ΑΙΙ) στην οποία 
κατατάσσονται οι δραστηριότητες που έχουν μικρή αλλά όχι 
αμελητέα επίπτωση στο περιβάλλον (18). Ως προς την υποχρέ-
ωση τους για επαρκή διαχείριση των αποβλήτων τους, χωρίζο-
νται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα οινοποιεία με 
παραλαβές σταφυλιών μεγαλύτερες των 1000 τόνων ανά έτος, 
που υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα απόβλητά τους σε 
ιδιόκτητο η μη δανειοδοτημένο σταθμό επεξεργασίας. Στη δεύ-
τερη ανήκουν τα οινοποιεία που παραλαμβάνουν ποσότητες 
σταφυλιών μέχρι 1000 τόνους το χρόνο και υποχρεούνται να 
αποθηκεύουν τα απόβλητα αρχικά σε σηπτική και ακολούθως 
σε στεγανοποιημένη δεξαμενή. Οι σηπτικές δεξαμενές αντι-
μετωπίζουν το πρόβλημα της συσσώρευσης μεγάλου όγκου 
αποβλήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα απόβλητα που 
αποθηκεύονται στις σηπτικές δεξαμενές μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και για σκοπούς άρδευσης,(19) αφού πρώτα προεπε-

ξεργαστούν με διέλευση των αποβλήτων 
από φρεάτια συλλογής στερεών (20). Η 
επιλογή της απόρριψης των αποβλήτων 
σε αποχετευτικό δίκτυο και συνεπεξεργα-
σία τους με αστικά έχει καταργηθεί με κοι-
νοτική οδηγία από το 2000. (18)

Η ΚΥΑ για τον καθορισμό μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμο-
ποίηση επεξεργασμένων υγρών απο-
βλήτων είναι το ΦΕΚ 354-8/3/1121.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου 
για την κοινή οργάνωση της αγοράς 
οίνου παραπροϊόντα της οινοποίησης, 
όπως τα στέμφυλα και οι οινολάσπες, 
μπορούν να αποσταλούν σε οινοπνευ-
ματοποιίες, που παράγουν αποξηραμένα 
στέμφυλα και βινάσσα (21) ή σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 να 

αποσταλούν σε αποστακτήρια για την ανάκτηση αλκοόλης και 
τρυγικού οξέος. (15)

Η νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
οινοποιείου

Η περιβαλλοντική άδεια των οινοποιείων δεν επιτρέπει την 
απευθείας διάθεση σε επιφανειακά ύδατα εκτός πολύ ειδικών 
περιπτώσεων (23) αλλά μόνο τη διάθεση σε εδάφη, υπόγεια 
ύδατα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (5). Οι αυστηροί 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί που πρέπει να ακολουθούνται 
από τα οινοποιεία, προέρχονται από τη θεσμοθέτηση σε 
πολλές ανεπτυγμένες χώρες ως επίσημη πρακτική, την ανά-
κτηση των υγρών αποβλήτων.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση οινοποιείου πρέπει να 
υπάρξει αρχικά περιγραφή της υδροδότησής του με χαρακτη-
ριστικά όπως η πηγή, τα σημεία υδροληψίας, οι απαιτούμενες 
παροχές και τα κυκλώματα ύδατος, κ.λ.π. Ακολούθως, η χρήση 
της ηλεκτρικής ενέργειας αναφέροντας τον πάροχο τροφο-
δοσίας, την παροχή και κάποιος εναλλακτικός τρόπος τροφο-
δότησης της εγκατάστασης με ενέργεια. Στη συνέχεια, γίνεται 
καταγραφή των ποσοτήτων υδάτων που απαιτούνται για την 
παραγωγή του οίνου και αναλυτική περιγραφή των αποβλή-
των καθώς και των ποσοτήτων τους για κάθε πηγή ξεχωριστά. 
Τέλος, γίνεται παρουσίαση των συστημάτων αντιρρύπανσης 
καθώς και της απόδοσης και της ποιότητας της επεξεργασμέ-
νης εκροής. Με τα παραπάνω δεδομένα, κατατίθεται η άδεια 
εγκατάστασης - λειτουργίας οινοποιείου στην αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3325/200524. l

Σχήμα 2: Ελάχιστη απαίτηση για διαχείριση υγρών αποβλήτων οινοποιείων (17)
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Υπάρχουν ορισμένες αρχές της φυσιολογίας της αμπέλου 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του 

κλαδέματος. Η γνώση της φυσιολογίας και της αντίδρασης της 
αμπέλου και ο τρόπος καρποφορίας της μετά την αφαίρεση 
τμημάτων της με το κλάδεμα,  βασίζονται σε ορισμένες αρχές. 
Προσαρμόζουμε το κλάδεμα σε αυτές για να πραγματοποιη-
θούν όσο είναι δυνατόν, οι επιδιωκόμενοι σκοποί του κλαδέμα-
τος και να διατηρήσουμε και να επιμηκύνουμε την παραγωγική 
ζωή του αμπελώνα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την φυσιολογία του φυτού είναι η 
δυναμικότητα, η ζωηρότητα, το φορτίο, το ριζικό σύστημα, η φυλ-
λική επιφάνεια και ο αριθμός των βλαστών. Αυτοί επηρεάζουν 
την φυσιολογία του φυτού, αλλά και αλληλοεπιδρούν μεταξύ 
τους, είτε συμπληρωματικά είτε ανταγωνιστικά και όχι πάντοτε 
ισότιμα. Παρ’ όλα αυτά θα δεχτούμε ότι η δυναμικότητα (Δ) του 
πρέμνου, που είναι η ικανότητά του για παραγωγή ξύλων και 
καρπών, είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος της φυλλικής 
επιφάνειας (ΦΕ) και του μεγέθους του ριζικού συστήματος 
(ΡΣ), όπως και του αριθμού των βλαστών (ΑρΒ) που φέρει τον 
συγκεκριμένο χρόνο. Είναι ακόμη η δυναμικότητα (Δ) περίπου 

αντιστρόφως ανάλογη της ζωηρότητας (Ζ) και του φερόμενου 
φορτίου (Φ). Συνεπώς θα μπορούσε να εκφραστεί με την σχέση: 

Δ = ΦΕ x ΡΣ x ΑρΒ  / Ζ x Φ

Με το κλάδεμα ελέγχουμε, κατευθύνουμε και ρυθμίζουμε, όσο 
είναι δυνατόν αυτούς τους παράγοντες, με σκοπό την μεγιστο-
ποίηση της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής. Το φυτό 
όπως ελέχθη, αν μείνει ακλάδευτο, έχει σαν μόνο στόχο την 
παραγωγή γόνιμων σπερμάτων για την διαιώνιση του είδους 
και την ετήσια συντήρηση, αύξησή του και μία ακόμη παρα-
γωγή ανθικών καταβολών για την επόμενη περίοδο.

1) Η δυναμικότητα για βλάστηση και καρποφορία του κλήμα-
τος είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 
των φύλλων και το μήκος του ριζικού συστήματος. Αυξα-
νόμενος ο όγκος του εδάφους που εκτείνεται και εκμεταλ-
λεύεται το ριζικό σύστημα του φυτού, αυξάνονται και οι 
θρεπτικές ουσίες που φθάνουν στα φύλλα και αφομοιώ-
νονται για την αύξηση των σακχάρων των καρπών και εν 
γένει της βλάστησης του φυτού. 

2) Το κλάδεμα εξασθενεί το κλήμα διότι μειώνει την φυλλική 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Αρχές του κλαδέματος παραγωγής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΤΑΣ + 
Γεωπόνος - Οινολόγος
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επιφάνεια. Όσο αυστηρότερο είναι αυτό, τόσο μεγαλύτερη 
εξασθένηση παρουσιάζεται. Το κλάδεμα μειώνει τον αριθμό 
των φύλλων που θα σχηματιστούν την ερχόμενη βλαστική 
περίοδο. Έτσι μειώνεται η φυλλική επιφάνεια του φυτού, 
που επιδρά άμεσα στην δυναμικότητα της βλάστησης και 
στην παραγωγή των σταφυλιών. Ένα κανονικό κλάδεμα, 
συμβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη των βλαστών κατά την 
πρώτη περίοδο βλάστησης (Μάρτιος - Μάιος). Εξουδετε-
ρώνουμε μερικές φορές,  αυτήν την δυσμενή επίδραση του 
κλαδέματος πάνω στη βλάστηση και την μείωση της φυλ-
λικής επιφάνειας, με το «διαφορικό κλάδεμα». Με το δια-
φορικό κλάδεμα αφήνουμε τόσες παραγωγικές μονάδες, 
όσες επιτρέπει η κίνηση των καλλιεργητικών μηχανών στο 
αμπέλι. Σκοπός μας είναι να αυξηθεί η φυλλική επιφάνεια 
του κλήματος και να αναπτυχθεί γρήγορα, χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψη η ζωηρότητα αυτού. Πετυχαίνουμε καλή 
οργάνωση  του ξύλου, τελειοποίηση των οφθαλμών και 
εμπλουτισμό όλων των τμημάτων του κλήματος με απο-
θησαυριστικές τροφές. Για να φέρουμε την ισορροπία καρ-
ποφορίας και βλάστησης προς όφελος της ποιότητας των 
σταφυλιών, μειώνουμε την ποσότητα σταφυλιών με ελάτ-
τωση των ανθέων που θα σχηματιστούν. Η μέθοδος αυτή 
μπορεί να εφαρμοστεί σε γόνιμα και δροσερά εδάφη.

3) Η παραγωγή σταφυλιών (το φορτίο) φέρνει ελάττωση της 
δυναμικότητας του κλήματος. Η αύξηση της παραγωγής 
ξύλου λόγω ζωηρότητας, αποβαίνει εις βάρος του όγκου του 
φορτίου. Εδώ ισχύει το εξής: αμπέλι πολύ ζωηρό δεν έχει 
καρποφορία μεγάλη, άρα δεν παράγει πολλά σταφύλια, έχει 
όμως μεγαλύτερη παραγωγή κληματίδων. Η δυναμικότητά 
του πρέμνου θα μειωθεί, λόγω της αύξησης της ζωηρότη-
τας σε αυτή την περίπτωση και από την αύξηση του φορ-

τίου. Το γινόμενο του παρονομαστή στην σχέση μας Ζ x Φ 
αυξάνεται, άρα μειώνεται η δυναμικότητα. Αυτό το γινόμενο 
δεν αυξάνει επ’ αόριστον, διότι αυξανομένης της ζωηρότητας 
μειώνεται το φορτίο και το γινόμενό τους τείνει σε ένα μέγιστο 
σημείο που δεν μπορεί να το ξεπεράσει.

Αμπέλι με μεγάλη παραγωγή καρπών αναπτύσσεται συνήθως 
λιγότερο ζωηρά από αμπέλι με μικρή παραγωγή σε φυσιολογι-
κές συνθήκες. Το πιθανότερο είναι η υπερπαραγωγή κατά μία 
καλλιεργητική περίοδο, να φέρει μικρότερη παραγωγή το επό-
μενο έτος. Εφαρμόζεται εδώ η μερική «εσοδεία»  δηλαδή αφαι-
ρείται ένα μέρος των ανθέων για να εξισορροπηθεί η βλάστηση 
προς όφελος της καρποφορίας. Αμπέλι πολύ ζωηρό δεν έχει 
καρποφορία, λόγω ανθόρροιας, ή οποία συνήθως αντιμετωπί-
ζεται με ένα μακρύ κλάδεμα. Συμπληρωματικά εφαρμόζουμε 
μειωμένη αζωτούχο λίπανση και ανάλογο κορυφολόγημα. Προ-
κειμένου να μην ελαττωθεί η δυναμικότητα ενός κλήματος πρέπει 
να κλαδεύεται με αυστηρό τρόπο, οπότε το φορτίο σε σταφυλές 
θα είναι μικρότερο. Στην πράξη όμως ένα αυστηρό κλάδεμα, 
μειώνει την παραγωγή σε αντιοικονομικά επίπεδα. Ένα μακρύ 
κλάδεμα μειώνει την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων 
σε ασύμφορα επίπεδα για εκμετάλλευση και συντομεύει την 
διάρκεια της παραγωγικής περιόδου των κλημάτων, λόγω της 
εξάντλησής τους. Το σωστό κλάδεμα βασίζεται πάνω στη φυσι-
ολογία του φυτού, στην ακριβή γνώση του οικολογικού περιβάλ-
λοντος  και στις  «ιδιορρυθμίες»  της ποικιλίας που καλλιεργείται.

4) Η δυναμικότητα της αμπέλου είναι ανάλογη προς τον 
αριθμό των βλαστών που αναπτύσσονται μετά το κλάδεμα. 
Όσο περισσότερα μάτια αφήσουμε με το κλάδεμα, τόσο 
μικρότερη είναι η ανάπτυξη του κάθε βλαστού (Ζ), που θα 
εμφανιστεί και αντίστροφα. Η δυναμικότητα μιας αμπέλου 
προσδιορίζεται από την συνολική επιφάνεια και όχι από τον 
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βαθμό επιμήκυνσης των βλαστών.  Όσο λιγότεροι βραχί-
ονες υπάρχουν σε ένα πρέμνο, τόσο περισσότερο ζωηροί 
θα είναι. Όσο λιγότερα σταφύλια είναι πάνω σε ένα κλήμα, 
τόσο μεγαλύτερα θα είναι αυτά.

5) Η καρποφορία είναι ανάλογη προς την ζωηρότητα των βλα-
στών της αμπέλου, αλλά και αντιστρόφως ανάλογη πέρα από 
ορισμένα όρια ζωηρότητας. Η ζωηρή βλάστηση πάνω από 
ορισμένα όρια, επειδή απορροφά μεγάλο μέρος των τροφών 
και δεν αφήνει ικανές ποσότητες, αποβαίνει σε βάρος της 
παραγωγής. Ακόμη δεν επιτρέπει τον σχηματισμό καταβο-
λών στους λανθάνοντες οφθαλμούς και μειώνει την μέλλουσα 
παραγωγή.  Έτσι επιδιώκεται μία «μέση ζωηρότητα».

6) Μία άμπελος σε μία ορισμένη περίοδο μπορεί να διατραφεί 
σωστά και να ωριμάσει επίσης καλά, μια ορισμένη ποσό-
τητα σταφυλιών. Ένας δείκτης της παραγωγικής ικανότη-
τας μίας αμπέλου, είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να 
φέρει αυτή και να το ωριμάσει. Αν αυξήσουμε το φορτίο 
πέραν αυτού του ορίου, το πρώτο σύμπτωμα θα είναι η 
επιβράδυνση της ωρίμανσης. Εάν περαιτέρω αυξηθεί το 
φορτίο, θα έχουμε σημαντική ελάττωση της περιεκτικότη-
τας σε σάκχαρα και οξέα στα σταφύλια και στην συνέχεια 
ελλειπή σχηματισμό καταβολών σταφυλιών, με αρνητικές 
συνέπειες στην παραγωγή του επόμενου έτους. Όποια 
και να είναι η αιτία της υπερπαραγωγής (μακρύ κλάδεμα, 
περίσσεια υγρασίας, λιπάνσεις, μικρή αραίωση φορτίου, 
κλπ.), οι συνέπειες είναι ίδιες. Φυσικά η υπερπαραγωγή 
θα μειώσει και την δυναμικότητα της αμπέλου. Κάθε φυτό - 
πρέμνο πρέπει να κλαδεύεται με βάση τις δικές του συνθή-
κες. Φυτό που έφερε μεγάλη παραγωγή το ένα έτος πρέπει 
να προστατευθεί το άλλο έτος από μία επανάληψη της. 
Καλύτερος τρόπος για τούτο θα ήταν ένα λιγότερο αυστηρό 
κλάδεμα και αφαίρεση του φορτίου (μείωση των ανθέων) 

παρά ένα αυστηρό κλάδεμα. 

7) Ένα πρέμνο, ένας βραχίονας, μία κληματίδα μεγαλύτερων 
διαστάσεων και συνεπώς δυναμικότητας, μπορεί να παρά-
γει περισσότερους καρπούς από ένα μικρότερο κλήμα 
- βραχίονα - κληματίδα και κατά συνέπεια μπορεί να φέρει 
περισσότερους οφθαλμούς. Επειδή η καρποφορία είναι 
αντιστρόφως ανάλογη προς την ζωηρότητα των βλαστών, 
κληματίδα με μεγαλύτερες διαστάσεις μπορεί (πιθανόν) να 
φέρει λιγότερους οφθαλμούς καρποφόρους, έτσι αφήνο-
νται  περισσότεροι οφθαλμοί κατά το κλάδεμα.

8) Η ζωηρότητα μίας κληματίδας είναι ανάλογη προς την 
γωνία έκφυσης αυτής σε σχέση με την κατακόρυφο. Μία 
κληματίδα κατακόρυφη παράγει ζωηρούς βλαστούς. Οι 
βλαστοί που προέρχονται από οφθαλμούς του άκρου της 
κληματίδας ευνοούνται πιο πολύ από τους κατώτερους. Σε 
ένα πρέμνο μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ισορρο-
πία μεταξύ ζωηρών βλαστών και αδύνατων,  δίνοντας μία 
κλίση - κύρτωση στους ζωηρούς και ανασηκώνοντας τους 
δεύτερους. Αυτή την επίδραση που έχει η κατεύθυνση της 
κληματίδας στην δραστηριότητα της βλάστησης την χρησι-
μοποιούμε και την εκμεταλλευόμαστε για την διαμόρφωση 
των νεαρών κλημάτων. Έτσι η κληματίδα που επιλέχθηκε 
για τον σχηματισμό κορμού που θα κυριαρχήσει των 
λοιπών, προσδένεται κατακόρυφα σε ένα πάσσαλο. Ακρι-
βώς γι’ αυτό στο κλάδεμα καρποφορίας των κυπελλοει-
δών, οι κεφαλές διατηρούνται όσο είναι δυνατόν, στο ίδιο 
οριζόντιο επίπεδο, για να μην υπάρξει κυριαρχία λόγω 
θέσης, κάποιας κεφαλής έναντι των άλλων. Επίσης και 
στα γραμμικά σχήματα, οι βραχίονες καθώς και οι κεφαλές 
που φέρουν, σχηματίζονται και διατηρούνται στο ίδιο οριζό-
ντιο και κατακόρυφο επίπεδο. Μεγάλες (μακριές) αμολυτές 
κάμπτονται και προσδένονται σε οριζόντια θέση, για να μην 
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απορροφήσουν θρεπτικά στοιχεία και κυριαρχήσουν των 
άλλων τμημάτων, λόγω της θέσης τους.

9) Κάθε αιτία που επιβραδύνει την παροχή ύδατος στους 
οφθαλμούς, ευνοεί την καρποφορία, αφού επιβραδύνει την 
ζωηρότητα της βλάστησης. Η τεχνική συστήματος κλαδέμα-
τος που θα ακολουθηθεί για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω 
αρχές πρέπει να λάβει υπόψη της και τα παρακάτω στοιχεία:

l Ένα πιο αυστηρό κλάδεμα ελαττώνει την γονιμότητα 
της γύρης. Μερικά κλήματα εμφανίζουν πολύ μικρό 
δέσιμο όταν κλαδευτούν αυστηρά, ενώ αντίθετα τα ίδια 
κλήματα δένουν καλύτερα με μακρύ κλάδεμα.

l Με ένα το λιγότερο αυστηρό κλάδεμα αυξάνεται ο 
αριθμός και το ποσοστό των κανονικών ραγών  ενός 
σταφυλιού. 

l Οι καλά ξυλοποιημένες κληματίδες έχουν καλύτερα 
οργανωμένους οφθαλμούς.

Η ισορροπημένη βλάστηση και παραγωγή εξαρτάται από την 
καλή θρέψη του πρέμνου. Το ξύλο μίας καλώς ώριμης κληματί-
δας είναι σκληρό και περιέχει μεγάλη ποσότητα αποθησαυριστι-
κών ουσιών (άμυλο και ολικά σάκχαρα). Το χρώμα του φλοιού 
τότε είναι το χαρακτηριστικό της ποικιλίας και είναι ομοιόμορφο 
σε όλο το μήκος της. Σε εν μέρει ξυλοποιημένες κληματίδες 
(λόγω υπερπαραγωγής ή άλλων αιτιών) το άκρο τους δεν είναι 
τελείως ξυλοποιημένο, δεν έχει το κανονικό χρώμα της ποικιλίας 
και συνήθως αποξηραίνεται πριν από το κλάδεμα. Το μήκος 
των μεσογονατίων είναι ασφαλές κριτήριο του ρυθμού αύξησης 
του βλαστού (Ζ). Όταν τα μεσογονάτια έχουν μέσο μήκος, είναι 
ένδειξη ικανού σχηματισμού των οφθαλμών και καλής ωριμό-
τητας του ξύλου. Κληματίδες με μεγάλα μεσογονάτια δείχνουν 

ζωηρή αύξηση και επίσχεση της αύξησης και συνήθως φέρουν 
οφθαλμούς ανώριμους, έτσι αφήνονται περισσότεροι οφθαλμοί 
στο κλάδεμα. Κληματίδες με μικρά μεσογονάτια δείχνουν αργή 
αύξηση, αποτέλεσμα κακής διατροφής ή ξηρασίας ή ασθένειας 
κλπ. και ανώριμους οφθαλμούς.

l Οι καρποφόροι βλαστοί της αμπέλου δημιουργούνται πάνω 
στις κληματίδες ενός έτους που φέρονται επάνω σε ξύλο 2 ετών. 

l Οι πληγές του κλαδέματος, οι συσφίξεις, το στρίψιμο των 
κληματίδων, επιβραδύνουν την ζωηρότητα της βλάστησης, 
λόγω δύσκολης κυκλοφορίας των χυμών. Η άμπελος δεν σχη-
ματίζει επουλωτικό ιστό στις πληγές του κλαδέματος, γι’ αυτό 
κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες τομές στο κλάδεμα του 
χειμώνα. Κατά την περίοδο της αύξησης δεν σχηματίζονται 
πληγές, συνεπώς συνιστάται η αφαίρεση άχρηστων βλαστών 
με το βλαστολόγημα, για να μην αναγκαστούμε να τους αφαιρέ-
σουμε τον χειμώνα, με το κλάδεμα. Το κλάδεμα συνεπώς, είναι 
το καλύτερο μέσον για να πετύχουμε σωστή ισορροπία μεταξύ 
ζωηρής βλάστησης και σημαντικής παραγωγής όπως και ποιο-
τικής. Επειδή η άμπελος είναι φυτό μακροχρόνιας ζωής, πρέπει 
στην πράξη το φυτό να αντιμετωπιστεί έτσι που:

Να παράγει βλαστούς και φύλλα και να αυξάνει τον 
κορμό και τους βραχίονες.
Να αυξάνει την διάμετρο των ριζών,  να σχηματίζει νέες 
ρίζες και να επιμηκύνει τις παλιές. 
Να παράγει και να διατρέφει σταφύλια και γίγαρτα 
(κουκούτσια) μέχρι την ωρίμανσή τους.
Να αποθηκεύει ανόργανες και οργανικές ουσίες.

l Συνεχίζεται σε επόμενο τεύχος...
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ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ
ΤΟ 21Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΉΣ GIESCO

Η GiESCO (Group of international Experts for Cooperation on 
Vitivinicultural Systems - Διεθνής Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 
για τη Συνεργασία σε συστήματα Αμπελοκαλλιέργειας) είναι η 
Παγκόσμια Επιστημονική Εταιρεία για την Αμπελουργία. Διορ-
γανώνει ανά διετία Διεθνή Συνέδρια με στόχο την πληροφόρηση 
και επιμόρφωση των μελών της αλλά και τη δημοσίευση της 
σύγχρονης έρευνας γύρω από την Αμπελουργία.

Έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 20 Διεθνή Συνέδρια, σε διά-
φορες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων: Mendoza 
(Αργεντινή 2017), Gruissan (Γαλλία 2015), Porto (Πορτογαλία 
2013), Asti (Ιταλία 2011), Davis (Καλιφόρνια 2009), Porec (Κρο-
ατία 2007), Geisenheim (Γερμανία 2005), Montevideo (Ουρου-
γουάη 2003) και Montpellier (Γαλλία 2001).

Το επόμενο 21ο Συνέδριο της GiESCO θα διοργανωθεί για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλο-
νίκη, από το Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπο-
νίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στο ξενοδοχείο Porto 
Palace Hotel & Conference Center, στις 23 - 28 Ιουνίου 2019 
και το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι 
από 250 διακεκριμένοι επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες του 
αμπελοοινικού τομέα από όλο τον κόσμο. Πέρα από το επιστη-
μονικό ενδιαφέρον, το Συνέδριο θα αποτελέσει μία ιδανική περί-
σταση για την ανάδειξη και προβολή του αμπελοοινικού κλάδου 
της Β. Ελλάδας.

Το επιστημονικό μέρος του Συνεδρίου θα προσφέρει ένα 
πλούσιο πρόγραμμα με περισσότερες από 80 προφορικές 
ανακοινώσεις διακεκριμένων Επιστημόνων από τα κορυφαία 
Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του κόσμου. Οι ομιλίες 
θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων γύρω από 
την αμπελουργία: έδαφος, κλίμα και terroir, κλιματική αλλαγή, 
γενετικοί πόροι και βελτίωση, φυσιολογία και μοριακή βιολο-
γία, ωρίμανση και ποιότητα σταφυλής, τεχνικές καλλιέργειας 
και εκμηχάνιση, νέες τεχνολογίες και αμπελουργία ακριβείας, 
φυτοπροστασία και αειφορική αμπελουργία. Θα έχει επίσης 
την τιμή να φιλοξενεί σαν προσκεκλημένους ομιλητές μερικούς 
από τους σημαντικότερους ανθρώπους του επιστημονικού 
χώρου της αμπελουργίας από όλο τον κόσμο όπως οι: Gregory 
Jones (Linfield College, Oregon, ΗΠΑ), Cassandra Collins 
(University of Adelaide, Αυστραλία), Markus Keller (Washington 
State University, ΗΠΑ), Mark Matthews (University of California 

Davies, ΗΠΑ), Stefano Poni (Univetsita Catholica del Sacro 
Cuore, Ιταλία), Javier Tardaguila (Universidad de la Rioja, Ισπα-
νία), Laurent Torregrosa (Montpellier SupAgro, Γαλλία) και Kees 
van Leeuwen (Bordeaux Science Agro, Γαλλία). Ανάμεσά τους 
ο Alain Carbonneau, ιδρυτής της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λάβει χώρα και μία ημέρα για 
τους επαγγελματίες του κλάδου (professional day), με στόχο την 
ενίσχυση της επαφής και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
ερευνητών και αμπελουργών / οινοποιών. Οι Σύνεδροι θα έχουν 
επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικές αμπελουργικές 
περιοχές της Β. Ελλάδας και να συμμετέχουν σε ποικίλες πολιτι-
στικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

u Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και τον τρόπο 
συμμετοχής θα βρείτε στην σελίδα: www.giesco2019.gr

ΉΡΘΕ ΑΡΑΓΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΥΨΉΛΟΒΑΘΜΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ;

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες τα κρασιά έγιναν υψηλόβαθμα, 
μια τάση από την οποία δεν ξέφυγαν ακόμα και τα κλασσικά 
ονόματα του Μπορντώ. Από την πίεση των νεοεισερχόμενων 
καταναλωτών που ζητούσαν πιο «εύκολα» κρασιά, οι οινολόγοι 
δημιούργησαν κρασιά που ξεπερνούσαν τους 14,00 % vol (και 
όχι σπάνια, ειδικά τα ερυθρά, τους 15,00 % vol). 

Οι παραγωγοί των νέων χωρών αποδέχτηκαν αυτήν την τάση 
και τη μιμήθηκαν προτείνοντας κρασιά υψηλόβαθμα, με πάχος 
και πλούσιο σώμα. Η τάση αυτή έχει ακόμα τους πιστούς οπα-
δούς της αλλά μάλλον έχει αρχίσει να αλλάζει. Κάτω από την 
πίεση οργανωμένων ομάδων (υγιεινιστών), από την αλλαγή 
των διατροφικών συνηθειών (γεύμα στο «πόδι») αλλά και λόγω 
του ανταγωνισμού με τη χαμηλόβαθμη μπίρα (συνήθως 5,00 % 
vol), οι παραγωγοί έριξαν στην αγορά χαμηλόβαθμα κρασιά, τα 
οποία εύκολα μπορούν να καταναλωθούν σε κάθε στιγμή της 
ημέρας.

Στην Prowein, αυτή η αυξημένη ζήτηση έδειξε ότι έχει γίνει αντι-
ληπτή από τους παραγωγούς που έσπευσαν να την καλύψουν 
προτείνοντας αρκετά «ελαφρά» εμφιαλωμένα. 

Η οινοποιία Plaimont Producteurs έχει ρίξει στην αγορά ένα 
κρασί με τίτλο «Voici mon secret (Ιδού, το μυστικό μου)» και όπως 
ενημερώνει η ετικέτα «Naturellement bas en alcool» (φυσικώς 
με χαμηλή αλκοόλη) είναι με βαθμό [ uu η συνέχεια στην σελίδα 67 uu ]  
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αμπελουργός - Οινολόγος MSc

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για μείωση της περιεκτικό-
τητας σε θειώδη (SO2) - σε συνδυασμό με την κλιματική 

αλλαγή έχουν αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης μικροοργανι-
σμών που συνδέονται με τα προζυμωτικά στάδια οινοποίησης 
(προ-ζυμωτική κρυοεκχύλιση, μεταφορά και αποθήκευση στα-
φυλοχυμού σε θερμοκρασίες >10οC). 

Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών, όπως του Kloeckera apiculata με υψηλή ικα-
νότητα παραγωγής οξικού οξέος, την πρώιμη ανάπτυξη στελε-
χών Brettanomyces bruxellensis ή την ταχεία και ανεπιθύμητη 
ανάπτυξη ιθαγενών στελεχών Saccharomyces cerevisiae. 

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΟΣ

7 ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΉ 8

Το Institut Français de la Vigne et du Vin de Baune (Γαλλικό 
Ινστιτούτο Οίνου και Αμπέλου της Μπων) επέλεξε τη GaïaTM 
Metschnikowia fructicola (στέλεχος ζυμομύκητα χωρίς ζυμωτική 
ικανότητα) για την καταπολέμηση αυτής της επιβλαβούς χλωρί-
δας κατά τη διάρκεια της προζυμωτικής επεξεργασίας. 

Η GaïaTM της Perdomini - IOC είναι ένα εντελώς φυσικό 
εργαλείο βιοπροστασίας για τον περιορισμό της χρήσης θειώ-
δους (SO2) πριν ή κατά τη διάρκεια των προζυμωτικών διερ-
γασιών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και 
περιορισμό ανεπιθύμητων ζυμώσεων κατά την αποθήκευση και 
μεταφορά γλεύκους. l
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Σε παλαιότερο τεύχος του περιοδικού Οινολογία (Νο 53, Δεκέμ-

βριος 2017) είχαμε παρουσιάσει την ξενόγλωσση (Αγγλικά) έκδοση του 

βιβλίου The Cretan Grapes των Μαριτίνας Σταυρακάκη και Μανόλη Σταυρακάκη 

(Έκδοση Τροπή). Σήμερα ερχόμαστε να σας παρουσιάσουμε μια έκδοση 

των ιδίων συγγραφέων, με τίτλο «Κρητική Αμπελογρα-

φία» που όπως μας πληροφορούν στο εισαγωγικό σημεί-

ωμα «Η Κρητική αμπελογραφία δεν αποτελεί μετάφραση της 

αγγλικής έκδοσης. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο ανα-

γνώστης, η ύλη της Κρητικής Αμπελογραφίας είναι επαυξημένη 

(έχει προστεθεί η ποικιλία Κρυστάλλι καθώς και Γλωσσάρι τεχνι-

κών – επιστημονικών όρων) και είναι αναθεωρημένη σε αρκετά 

σημεία («Κρητικός αμπελώνας», «Κλιματική αλλαγή» κ.ά.)…».

Το πόνημα είναι ένα επιστημονικό βοήθημα για τους Κρήτες 

αμπελουργούς και οινοποιούς, ειδικά στις μέρες μας που η 

οινοποιία στο νησί έχει κάνει τεράστια άλματα την τελευταία 

δεκαετία. Μέλλεται να δώσει την ευκαιρία και τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την ανάδειξη και άλλων τοπικών και τυπι-

κών ποικιλιών, ώστε οι οινικές προτάσεις που θα βγουν στο 

μέλλον από την Κρητική παραγωγή, να μην έχουν αντα-

γωνιστές σε διεθνές επίπεδο ως προς τις ποικιλίες. 

Ωστόσο, το περιεχόμενο δεν αναλώνεται σε επιστημονικές και μόνο πληροφο-

ρίες. Τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία που παραθέτουν οι συγγραφείς 

το κάνουν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα και σε όσους δεν έχουν 

άμεση επαγγελματική σχέση με τους κλάδους της 

αμπελουργίας και της οινοποιίας. 
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9,00% vol. Έτσι, χωρίς καμία τεχνολογική επέμβαση αφαίρεσης 
της αλκοόλης, απλά με την επιλογή αμπελώνων που δεν είναι 
ευνοημένοι με έναν πρώιμο τρύγο και 7 – 8 αζύμωτα σάκχαρα, 
πετυχαίνουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Η τιμή του μεταξύ 4 
και 4,5 ευρώ αποτελεί μια ελκυστική πρόταση, όπως έδειξαν και 
οι αντιδράσεις των αγοραστών στην έκθεση της Prowein.

Στην ίδια αγορά στοχεύει και η Les Domaines Auriol παρου-
σιάζοντας ένα κρασί με τίτλο «Belles du Sud», επίσης με 9,00 
% vol. «Υπάρχει μια πίεση από τις αρχές στην προσπάθεια του 
περιορισμού του αλκοολισμού και επειδή αναγνωρίζουμε ότι το 
πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό, ετοιμάσαμε αυτή την πρόταση 
με ένα προϊόν χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη. Άλλωστε 
εκτός από τον αλκοολισμό υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κατα-
ναλωτών που είναι έχει μια τάση στην παχυσαρκία και στο
 διαβήτη, οπότε το χαμηλόβαθμο κρασί είναι προσαρμοσμένο σε 
αυτές τι νέες συνθήκες» αναφέρει 
ο κος Claude Vialade, 
υπεύθυνος της 
εταιρείας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 
ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Μια συσκευασία, που σε λίγα χρόνια θα τη συζητάμε, προ-
έρχεται από μια επιχείρηση εγκατεστημένη στην πόλη της 
Τουλούζης στην κεντρική Γαλλία. Πρόκειται για μια φιάλη 
κατασκευασμένη από λινάρι και δεν περιέχει καθόλου γυαλί ή 
κάποιο πλαστικό μέρος, γεγονός που την κάνει ολότελα βιοδι-
ασπώμενη. 

Στόχος των εμπνευστών της James de Roany και Severine 
Laurent είναι, σε μια εποχή που οι εταιρίες αναζητούν τον καλύ-
τερο τρόπο για να παράγουν προϊόντα με βιώσιμο τρόπο, η 
φιάλη τους να προσφέρει στις οινοποιίες και στις ποτοποιίες μια 
οικολογική πρόταση ακόμα και για τα ακριβά τους προϊόντα. Η 
φιάλη είναι εξαιρετικά ανθεκτική και κατασκευάζεται αρχικά από 
το «πλέξιμο» των ινών λιναριού το οποίο στη συνέχεια εμβαπτί-

ζεται σε μια ρητίνη φυτικής προέλευσης. Στο εσωτερικό, η 
στεγανότητα εξασφαλίζεται προς το παρόν από ένα 

φιλμ τροφίμων.

Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το μεγάλο δε πλεονέκτημα 
της καλλιέργειας είναι ότι 
δεν απαιτεί πότισμα ούτε 

φυτοπροστασία, με 
αποτέλεσμα η φιάλη από 

λινάρι να έχει σχεδόν 
μηδενικό ανθρακικό 

αποτύπωμα. Είναι 
εξαιρετικά ελαφριά, 

ζυγίζει μόλις 190 
γραμμάρια και η 
επιβάρυνση του 

κόστους μεταφοράς 
και του ανθρακικού 

αποτυπώματος 
είναι σαφώς 

μικρότερα από τις 
γυάλινες φιάλες.

Μετά τη χρήση 
της, η φιάλη μπορεί 
να καταστραφεί και 

να αφομοιωθεί από το 
περιβάλλον. Αν και περιέχει το 
εσωτερικό φίλμ, στο μέλλον θα 
αντικατασταθεί από υλικό που
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θα την κάνει απόλυτα βιοδια-
σπώμενη. Προς το παρόν 
το κόστος παραγωγής 
είναι αρκετά υψηλό 
(περίπου 5 ευρώ / 
μονάδα) αλλά οι 
παραγωγοί της 
πιστεύουν ότι σε 
μαζική παραγωγή 
το κόστος θα είναι 
μικρότερο. Η παρα-
γωγή της προβλέ-
πεται να ξεκινήσει 
στα τέλη του 2019 
και θα προορίζεται 
για προϊόντα υψηλής 
τεχνογνωσίας.  

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ 
ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

Η πιο σύγχρονη τεχνολογία έρχεται 
σε βοήθεια των αμπελουργών με την 
start-up εταιρεία GreenShield Technology, 
η οποία έχει αναπτύξει μια συσκευή εκπομπής 
ακτίνων laser που μπορεί να ανιχνεύσει τους εισβολείς του 
αμπελιού και να τους καταστρέψει. 

Η συσκευή αυτή αποτελείται από κάμερες και λογισμικό που 
καθοδηγούν τις ακτίνες laser κατά των εισβολέων και από τις 
δοκιμές έχει βρεθεί ότι οι ακτίνες μπορούν να είναι αποτελεσμα-
τικές μέχρι απόσταση 30 εκατοστών, όμως οι κατασκευαστές 
έχουν ως στόχο να αυξήσουν την απόσταση στο 1 μέτρο. Ένα 
ακόμα σημείο που οι κατασκευαστές εξελίσουν είναι η ικανότητα 
της συσκευής να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς εισβολείς. 

Η σύλληψη και η κατασκευή της συσκευής έχει σαν σκοπό να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ασθενειών της αμπέλου με τη 
λιγότερο δυνατή χρήση φυτοφαρμάκων. 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΉΣΩ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ;

Ένα εργαστήριο στην περιοχή του Μπορντώ έστρεψε την έρευνά 
του σε μια ένωση που ενισχύει την αίσθηση της φρεσκάδας στα

 

ερυθρά 
κρασιά. 

Πρόκειται για το 
salicylate de methyle, 

μια αρωματική ουσία που υπάρ-
χει σε όλες τις ποικιλίες και διαθέτει μια 

οσμή καμφοράς ή μέντας, φυτική και φρέσκια.

Όπως εξηγεί ο Damien Bielle, τεχνικός διευθυντής του Château 
La Gaffeliere στο Saint-Emilion: «Ξεκινήσαμε από μια διαπί-
στωση: ένα Merlot που καλλιεργείται σε αμμώδες έδαφος είχε 
ένα χαρακτήρα καμμένου, με μια χαμηλή οξύτητα ιδιαίτερα εξαι-
τίας της δίψας του φυτού που εμφανίζεται σε αυτά τα εδάφη. Για 
να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να του προσφέρουμε 
μεγαλύτερη φρεσκάδα, δοκιμάζαμε εδώ και τρία χρόνια την οινο-
ποίηση με ολόκληρα τσαμπιά. Ανάλογα το αμπελοτεμάχιο, το 
25% έως και 45% του σταφυλιού προστίθεται στις δεξαμενές, 
χωρίς να περνάει από τον σπαστήρα. Αν και μετά την πίεση 
παραμένουν αζύμωτα σάκχαρα, οι ζυμώσεις ολοκληρώνονται 
στην επόμενη φάση χωρίς πρόβλημα… Στην γευστική δοκιμή 
τα κρασιά εμφανίζονται πιο ισορροπημένα και αμέσως διαπιστώ-
σαμε ότι ακόμα και οι πιέσεις είχαν μια φυτική φρεσκάδα σε συν-
δυασμό με μια ενδιαφέρουσα πίκρα, πάνω σε νότες κακάο».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: FACES OF GREEK WINEΠοια είναι η σχέση ενός κρασιού με τον παραγωγό του; Όχι 

απλή, καθώς ένα κρασί είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Υπάρ-

χει αρχικά το αμπελοτόπι, η ποικιλία, ο καιρός, οι άνθρωποι που εργάζονται για 
να γίνει αλλά πίσω απ’ όλα αυτά βρί-
σκεται ένα πρόσωπο που με το όραμά 
του έδωσε πνοή σε ένα κρασί. Αυτόν τον 
παραγωγό έχει σκοπό να αναδείξει η Μαρία 
Τζίτζη μέσα από το βιβλίο της «Faces of Greek 

Wine» (Εκδόσεις Νεφέλη). 
Η επαφή της με τους ανθρώπους που βρίσκονται 

πίσω από τα κρασιά, οι οποίοι έχουν αναδείξει τη 

σύγχρονη Ελληνική οινοπαραγωγή και η ενασχό-

λησή της ως οινολόγος από το 1985, τις δίνουν τη 

δυνατότητα να υποστηρίζει το βιβλίο της. Για τους ανθρώπους του χώρου δεν αποτελεί 

έκπληξη η συμμετοχή πολλών προσώπων 

που παρουσιάζονται και για κάποιους που 
απουσιάζουν, όπως εξηγεί η συγγραφέας, 
διάφοροι λόγοι έπαιξαν ρόλο. Άλλωστε 
ο καθένας αξιολογεί σύμφωνα με 

προσωπικά, υποκειμενικά - αναπόφευκτο - κριτήρια. Σημασία έχει ότι κάθε βιβλίο 

που καταγράφει την ελληνική οινοπαραγωγή είναι ένα στοιχείο που θα 

βοηθήσει ακόμα και έναν ιστορικό του μέλλοντος να διακρίνει την 

πορεία του ελληνικού κρασιού κάπου ανάμεσα στο 

1990 με 2018 (την ημερομηνία έκδοσης).



ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ // 70

ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ 8 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ 8 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ 8 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ 8 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ 8 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ 8 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ

Για τη χρονιά του 2018, το Château κατάφερε να εντοπίσει την 
προέλευση αυτής της φρεσκάδας που προσθέτουν τα ολόκληρα 
σταφύλια. Απευθύνθηκε σε τοπικό εργαστήριο, όπου αναλύθη-
καν τα γλεύκη εν ζυμώσει και σύμφωνα με τα αποτελέσματα: «Η 
διαφορά οφείλεται στο σαλικυλικό μεθυλεστέρα (δεν έχει σχέση με 
την isobutyle-methoxypyrazine, που δίνει το άρωμά της πράσινης 
πιπεριάς στο Cabernet Sauvignon)». 

Ο σαλικυλικός μεθυλεστέρας (salicylate de methyle) βρίσκεται 
κυρίως στα ξυλώδη μέρη και όπως είχε αναφέρει ο Xavier Poitou 
στο διδακτορικό του, το 2016, διαθέτει αρώματα καμφοράς, φυτι-
κού χαρακτήρα και φρεσκάδας, παράγεται δε από το αμπέλι ως 
άμυνα σε προσβολές από πράσιτα κυρίως τον περονόσπορο 
και την ίσκα. Από το 2002 έως το 2014, εννενηνταοκτώ δείγματα 
που αναλύθηκαν στα πλαίσια του διδακτορικού, έδειξαν μια μέση 
περιεκτικότητα 18,7 μg/L σαλικυλικού μεθυλεστέρα.

Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε και στην πράξη καθώς οι περιε-
κτικότητες σε σαλικυλικό μεθυλεστέρα αυξάνουν στη διάρκεια 
της εκχύλισης ακόμα και σε παρτίδες που έχουν αφαιρεθεί τα 
κοτσάνια σε ποσοστό 100%. Οι δοκιμαστές αντιλαμβάνονται τη 
διαφορά ήδη από τα 40 μg/L και περιγράφουν «μία ευχάριστη 
αίσθηση στο στόμα με νότες φρεσκάδας». 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΉΣΉ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αποθήκευση οίνου, απο-
σταγμάτων και αλκοόλης πρέπει να γίνεται σε δεξαμενές (δοχεία) 
των οποίων η ογκομέτρηση έχει γίνει από εγκεκριμένους φορείς 
(διαπιστευμένα εργαστήρια μετρήσεων). Η τελική έγκριση έρχε-
ται μετά έλεγχο από το ΓΧΚ και το οικείο Τελωνείο. Παρακάτω 
παρουσιάζονται σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα 
έτη 2018 και 2019, ενώ πιο λεπτομερή παρουσίαση μπορείτε να 
βρείτε στην στην διεύθυνση: www.oinologia.gr/new-law

Α) Oγκομετρήσεις (αρχική και επανογκομέτρηση) των 
παντός είδους δεξαμενών Ποτοποιείων -  Ζυθοποιείων - 
Οινοποιείων

Από 10/05/2018  ισχύει η υπ. αριθ. Πρωτ.:30/003/000/1614/2018 
απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Διατυπώσεις και 
διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκο-
όλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 
του ν. 2960/2001 αντιστοίχως- Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 
Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015  Α.Υ.Ο.» Με τις διατάξεις της εν 
λόγω απόφασης εισήχθη η απαίτηση ελέγχου και ογκομέτρησης 
δεξαμενών & δοχείων ανά 10ετία από διαπιστευμένους φορείς 

Β) Oγκομετρήσεις (αρχική και επανογκομέτρηση) των 
παντός είδους δεξαμενών Οινοπνευματοποιείων – Απο-
σταγματοποιείων & Φορολογικές Αποθήκες Εμπορίας 
Αλκοόλης – Αποσταγμάτων

Aπό 15/03/2018 ισχύει η υπ. αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/817/2018 
απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Διατυπώσεις και διαδικασίες 
για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκο-
ολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας 
και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών 
εμπορίας των εν λόγω προϊόντων». Οι αποσταγματοποιοί είχαν 
και έχουν συνεχώς την απαίτηση ελέγχου και ογκομέτρησης των 
δεξαμενών (δεν έχει δοθεί παράταση). Όσοι θα χρειαστεί να ανα-
νεώσουν άδειες θα πρέπει να κάνουν ογκομετρήσεις.

 Γ)  Επιτρέπεται η  εφαρμογή της ογκομετρικής μεθόδου 
με χρήση ροόμετρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενών 
αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη

Στις 22/2/2019 με απόφαση του Γ.Χ.Κ. υπ. αριθ. Πρωτ.: 
30/003/000/774/22.2.2019, εγκρίθηκε η εφαρμογή της ογκομετρι-
κής μεθόδου με χρήση ροόμετρου και για τις Ποτοποιίες & Απο-
σταγματοποιίες. 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ την ογκομέτρηση με γεωμετρικές μεθόδους.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ε της κείμενης Νομοθεσίας η διαδικα-
σία έγκρισης χρήσης των δεξαμενών διεξάγεται σε τρεις φάσεις. 

Κατά την πρώτη φάση ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας θα 
πρέπει να καταθέσει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου 
αίτηση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

u Τα ακριβή στοιχεία του ενδιαφερομένου επιτηδευματία.

u Την περιγραφή της δεξαμενής περιγράφοντας και την ακριβή 
της θέση, συνυποβάλλοντας λεπτομερή σχέδια της, καταρτισθέ-
ντα από αρμόδιο μηχανικό ή μηχανολόγο. Επίσης συνυποβάλ-
λονται δεόντως υπογεγραμμένα και τα σχετικά πιστοποιητικά 
αντοχής και στεγανότητας της κάθε δεξαμενής. 

u Το νομικό καθεστώς χρήσης της δεξαμενής.

u Τα στοιχεία του διαπιστευμένου φορέα που θα διενεργήσει 
την ογκομέτρηση. 

u Τεχνικό Φάκελο καταρτισμένο από τον διαπιστευμένο φορέα 
που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση στον οποίο μεταξύ άλλων 
θα περιλαμβάνονται κυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών 
διαπίστευσης του φορέα και των πιστοποιητικών διακρίβωσης 
του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, περιγραφή της μεθόδου 
ογκομέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί και αποδεικτικά της εκπαί-
δευσης του προσωπικού που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.
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